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Op dag 45 of 46 in de zevende 
week van de Omertijd ontvangt u dit 
nummer van JaGDaF; dat betekent 
dus dat het bijna Sjawoe’ot is, namelijk 
op woensdag 23 mei (6 siewan) en dat 
houdt in dat op dinsdagavond 22 mei 
de zogenaamde Tikkoen (lernnacht) 
plaatsvindt. Daarover meer in de 
culinaire rubriek ‘Men neme’, met 
natuurlijk ook een recept, geschikt 
voor Sjawoe’ot.

We gaan de zomer tegemoet, 
alhoewel we die eigenlijk in de maand 
april al gehad hebben. Op het moment 
dat ik deze tekst typ, is die zomerse 
lente nog in volle gang en kunnen we 
ons nauwelijks nog voorstellen hoe 
het zal zijn als de regen weer tegen 
de ramen klettert. Klimaatverandering, 
dat zal het wel zijn.
Hoe het ook zij, ik wens u nu alvast 
een niet al te natte zomer toe, een 
goede Sjawoe’ot met veel heerlijke 
zuivelgerechten, bloemen en de Zeven 
Soorten (Sjiv’at Hamieniem): tarwe en 
gerst, wijnstok, vijg en granaatappel, 
olijf (=olie) en dadel (honing). Leest 
u Deuteronomium (Devariem) 8:7-10 
nog maar even op na.

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Mozes komt trots en tevreden
de berg af met onder zijn arm

een stapel geboden. Hij benadert
een Arabier en vraagt of hij een

gebod wil. De Arabier heeft geen interesse.
Hij loopt op een Turk af. Ook die toont

niet de minste belangstelling.
Zo gaat het verder. Zijn onderhoud

met God lijkt voor niets te zijn geweest.
Ten lange leste klampt Mozes, inmiddels

ten einde raad, Moos aan.
“Moos, wil jij dan misschien een gebod?”
“Hangt ervan af. Wat moet het kosten?”

“Voor jou, Moos”, zegt Mozes grootmoedig,
“helemaal niets!”

“Aha”, zegt Moos, “doe mij er dan maar tien.”
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Als ik deze woorden schrijf hebben 
we net Pesach gevierd en bij de 
seideravonden vier bekers wijn ge-
dronken. Wij thuis hebben ook de 
gewoonte om de laatste maaltijd 
van Pesach vier bekers wijn te 
drinken. Al met al is er hier heel 
wat wijn gedronken gedurende de 
pesachdagen, te meer daar alle 
grote ongetrouwde jongens thuis 
waren. Intussen is iedereen weer 
vertrokken naar zijn plaats van 
Torastudie en is de betrekkelijke 
rust weer teruggekeerd. 

Kiddoesj over een beker wijn
Wat is eigenlijk het verschil tus-
sen kosjere en niet-kosjere wijn, 
want qua ingrediënten  gaat
het namelijk ook om verschil-
lende druivensoorten en wel  of
niet toegevoegde suikers. Wat 
maakt een wijn dan kosjer en 
geschikt voor gebruik? 

Wijn heeft van oudsher een sa-
crale betekenis, zowel binnen 
het Jodendom als bij andere 
godsdiensten. De sjabbat en jom-
tov worden ingewijd door het 
uitspreken van de kiddoesj, de 
heiliging. Onze geleerden hebben 
bepaald dat deze kiddoesj uit-
gesproken dient te worden over 
een beker wijn. Bij hawdala, 
het gebed bij afronding van de 
sjabbat en jom-tov wordt een 
beker wijn gedronken. Ook bij 
andere gelegenheden die be-
langrijk zijn in het leven wordt 
wijn gebruikt, zoals bij een 
Briet-Milah en bij de Choepa. 

Wat voor intentie? Daar gaat 
het om
Zoals gezegd zijn er ook vele an-
dere godsdiensten, waaronder 
afgodsdiensten, waar wijn een 
rol speelt in de eredienst. En dat 
is de reden dat onze geleerden 
beperkingen hebben opgelegd 
ten aanzien van wijn die door 
niet-joden geproduceerd wordt.  
Aangezien die wijn gemaakt kan 
zijn met een intentie om gebruikt 
te worden voor (afgoden)dienst, 
is hij daarmee ongeschikt gewor-
den voor joods gebruik. Denk
bijvoorbeeld eens aan de vele
kloosters met hun eigen wijn-
soorten. Hoewel tegenwoordig de 
meeste wijn commercieel wordt 
geproduceerd, blijft het verbod op 
gewone wijn toch gehandhaafd. 
Omwille van dezelfde reden 
zijn onze geleerden nog een 
stapje verder gegaan en hebben 
ook bepaald dat diegenen die 
in contact komen met de wijn 
gedurende het productieproces 
ook een orthodoxe levenswandel 
moeten hebben. Bovendien is 
de wijn dubbel verzegeld. En 
heel vaak zult u zien dat er bij 
een kosjere catering een aparte 
wijnober is, die ervoor zorgt 
dat iedereen zijn wijntje krijgt. 

‘Op het leven!’
Als we het glas heffen zeggen we 
Lechaim ‘op het leven’. De eerste 
keer dat er in de Tora melding 
wordt gemaakt van het drinken 
van wijn had dit vervelende con-
sequenties. Toen Noach uit de 
ark kwam heeft hij een wijngaard 
geplant en later heeft hij zich 
bedronken. Vandaar dat wij 
Lechaim zeggen als we drinken 
en daarmee de hoop uitspreken 
dat het drinken alleen maar 
positieve gevolgen zal hebben. 
En ook bij een andere gebeurtenis 
wordt een link gelegd naar drank-
gebruik. Op de achtste dag van 
de inwijding van het heiligdom 
in de woestijn begonnen de pries-
ters aan hun werk. Aharon als 
hoge priester en zijn vier zonen 
als gewone priesters. Helaas 
hebben twee zonen (Nadav en 
Awihoe) op dat moment een fout 
gemaakt en een ongewenst offer 
gebracht hetgeen leidde tot de 
dood van deze twee zonen. De 
commentatoren hebben zich over 
deze zaak gebogen en een van de 
verklaringen is dat  deze twee 
zonen drank tot zich hadden 
genomen om tot een hogere 
spiritualiteit te komen. Ook 
dat is een reden waarom wij 
Lechaim, ‘op het leven’  zeggen 
als we een glaasje wijn drinken. 

Kosjere wijn

Is er een verschil tussen 
kosjere en niet-kosjere wijn? 
Zijn er kosjere druiven? Of 
gaat het ergens anders om?



4 JaG19 mei jaargang 20 nummer 3 DaF 2 siewan jaargang 20 nummer 3 5

Op 2 april jl vierde de Joodse 
Gemeente Groningen de  eerste
seideravond in de sjoel in de Fol-
kingestraat. 
Er was heel veel belangstelling 
(61 deelnemers) voor deze avond 
waarop het verhaal over de uit-
tocht uit Egypte gelezen, verteld 
en meebeleefd wordt aan de hand 
van de Haggada (vertelling) en 

veel symbolische attributen die 
op de seiderschotel liggen, zoals 
te zien is op de foto. Verplicht 
worden 4 bekers wijn (druivensap 
mag ook) gedronken en natuurlijk 
worden er matses gegeten al 
of niet belegd met heerlijke ge-
rechten. Ook de eigengemaakte 
soep met matseballen viel erg in 
de smaak. Veel speciale liedjes 

Seideravond 2007
door Bep Koster

werden gezongen  en zelfs de 
kinderen bleven vrolijk meedoen 
tot ze aan het eind de afikoman 
(halve verstopte matze) gevonden 
hadden en mochten inruilen 
voor een spelletje, een puzzeltje 
of een wandelende matzebal. 

Foto: Kees van de Veen, Groningen

"Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Alle andere avonden mogen wij gezuurd en 
ongezuurd brood eten, deze avond enkel ongezuurd."
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De Schepping
Uit de Sarajevo-Haggada, Spanje, 14e eeuw

Van rechts naar links, rechts boven beginnen: de wereld was een chaos met de stem van God over het 
water; en er was Licht; de schepping van het firmament en daarnaast de schepping van de plantenwereld.
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De bevolking van Israël 28: 
De Israël lobby in de Verenigde Staten 

door J.E. Ellemers

Het is al een oude discussie: 
de invloed die Israël via pres-
siegroepen zou uitoefenen op het 
beleid van de Verenigde Staten 
met betrekking tot het Mid-
den-Oosten. In 2006 laaide de 
discussie opnieuw op - dit keer 
naar aanleiding van het artikel 
'The Israël Lobby' van twee 
Amerikaanse politicologen, John 
Mearsheimer en Stephen Walt, dat 
aanvankelijk verscheen in London 
Review of Books van 23 maart 
2006. In deze bijdrage wordt een 
schril beeld geschetst hoe bepaalde 
pressiegroepen er herhaaldelijk in 
zouden zijn geslaagd het beleid 
van de Verenigde Staten in het 
Midden-Oosten in belangrijke 
mate om te buigen ten gunste 
van Israël. Deze ombuigingen, zo 
stellen Mearsheimer en Walt, die 
als hoogleraar verbonden zijn aan 
respectievelijk de Universiteit van 
Chicago en Harvard Universiteit, 
zijn niet altijd in het belang geweest 
van de Verenigde Staten zelf. 
De publicatie heeft veel stof doen 
opwaaien en was maandenlang 
onderwerp van heftige discussies 
in vooral Amerikaanse en Engel-
se kranten en tijdschriften, maar 
ook in Israël en andere landen, 
waaronder Nederland. Wat is 
zin en onzin in deze discussie? 
Natuurlijk proberen Israël en pres-
siegroepen namens Israël invloed 
uit te oefenen op het beleid 
van andere landen wanneer het 
belangen van Israël betreft. Maar 
hoever reikt deze invloed - en 
vooral: hoe succesvol waren de po-
gingen hiertoe? Laten we eerst de 
hoofdpunten van het betoog van 
Mearsheimer en Walt schetsen. 

Het betoog
Hun uitgangspunt is dat al 
tientallen jaren de relatie met 
Israël het middelpunt van het 
beleid van de Verenigde Staten 
met betrekking tot het Midden-
Oosten is geweest. Dit was be-
grijpelijk in de tijd van de Koude 
Oorlog, toen Israël een duidelijke 
bondgenoot was om Sovjetinvloed 
in het gebied in te dammen. In de 
jaren negentig en vooral sinds '11 
september' (2001) leidde de steun 
voor Israël, de strijd tegen terreur 
en pogingen om 'democratie' in 
de regio te verbreiden echter niet 
alleen tot Arabisch en Islamitisch 
verzet, maar bracht ook de vei-

ligheid van de Verenigde Staten 
en veel van de rest van de 
wereld steeds meer in gevaar. 
De steun voor Israël blijkt niet 
alleen uit economische en mi-
litaire hulp (die meer zou zijn 
dan voor enig ander land), maar 
ook bijvoorbeeld uit de veto's 
(32 sinds 1982) die de Verenigde 
Staten in de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties hebben 
uitgesproken tegen resoluties 
die kritisch waren over Israël. 
Nog belangrijker, zeggen Mears-
heimer en Walt, is dat door 
de nauwe band met Israël de 
Verenigde Staten een ernstig 
probleem met terrorisme hebben. 
Steun voor Israël is niet alleen 
een bron van anti-Amerikaanse 
terreur, maar maakt het winnen 
van een oorlog tegen terreur ook 
moeilijker. Israël zou bovendien 
geen loyale bondgenoot van de 
Verenigde Staten zijn en mo-
rele steun voor dit land is ook 
nauwelijks te rechtvaardigen, 
gezien het optreden van 
Israël tegen de Palestijnen. 
De verklaring voor dit alles zou 
zijn de ongeëvenaarde macht 
van de 'Israël Lobby' op het Ame-
rikaanse buitenlandse beleid. 
Deze lobby zou het beleid van 
de Verenigde Staten actief in 
een pro-Israëlische koers sturen. 
Binnen deze lobby zou met na-
me AIPAC (American-Israel 
Public Affairs Committee) een 
prominente rol spelen. Enerzijds 
zou 'de Lobby' het Congres - maar 
ook de regering - zodanig 'in zijn 
greep hebben', dat steun aan 
Israël een 'verstandige keuze' 

Het afgelopen jaar was er 
opnieuw aandacht voor 

de vermeende invloed van 
Israël op het buitenlands 

beleid van de V.S.
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werd. Anderzijds zou de Lobby 
ook vergaande invloed hebben op 
publieke discussies om Israël in 
een gunstig daglicht te plaatsen. 
Dit alles zou ertoe hebben geleid 
dat de Israëlische regering sa-
men met pro-Israëlische pres-
siegroepen het beleid van de 
Amerikaanse regering ten aan-
zien van Irak, Syrië en Iran in 
belangrijke mate vorm hebben 
gegeven. Volgens Mearsheimer 
en Walt (M&W) is dit niet al-
leen slecht voor de Verenigde 
Staten, maar ook voor Israël. 

Ruime opvatting van het 
begrip 'lobby'
Om te beginnen geven M&W in 
hun betoog een steeds bredere 
betekenis aan de 'Israël Lobby', 
die zij 'een losse coalitie van in-
dividuen en organisaties' noemen. 
Zo rekenen zij er niet alleen toe 
AIPAC (die inderdaad lobby-
activeiten in het Amerikaanse 
congres voert) en de Conference 
of Presidents of Major Jewish 
Organizations (die zich vooral 
richt op de Amerikaanse regering), 
maar ook tal van andere Joodse 
organisaties, waarvan sommige 
juist (enigszins) kritisch staan 
ten opzichte van het beleid van 
Israël. Bovendien blijken in hun 
betoog gaandeweg ook andere 
groeperingen tot de 'Israël 
Lobby' te worden gerekend, zo-
als 'Christen Zionisten' ('Evan-
gelicals,' die op bijbelse gronden 
in de hergeboorte van Israël 
geloven) en vooral de 'Neo-Con-
servatives'. Tot deze laatste 
(zeer diffuse) categorie rekenen 

M&W onder andere leden van 
het Amerikaanse kabinet - zoals 
de minister van defensie Ronald 
Rumsfeld, de onderminister Paul 
Wolfowitz en de ambassadeur 
bij de VN John Bolton - en 
andere overheidsfunctionarissen.
Het ironische is allereerst dat 
de drie genoemden - vanwege de 
oorlog in Irak! - inmiddels zijn 
afgetreden. Maar nog los daarvan 
zeggen M&W in wezen: Amerika 
begon de oorlog in Irak onder 
druk van een lobby, waartoe juist 
die bewindslieden behoorden 
die een centrale rol speelden in 
de beslissing om deze oorlog te 
beginnen, zoals de minister van 
defensie en diens tweede man. 
Is dit wel een juiste toepassing 
van het begrip 'lobby'? Bij een 
pressiegroep gaat het vooral 
om personen of groeperingen 
die van buitenaf invloed op het 
beleid trachten uit te oefenen. 
Het zou correcter zijn om te 
zeggen: bepaalde leden van de 
regering wilden een oorlog in 
Irak beginnen en het was hen 
niet onwelkom dat ook sommige 
pressiegroepen daar voorstander 
van waren. Het gaat echter wel 
ver om te stellen dat de beslissing 
tot de oorlog uitsluitend of voor-
namelijk het gevolg was van 
invloed van één pressiegroep 
- in casu de 'Israël Lobby'. In 
feite was er een coalitie van pres-
siegroepen - waarvan AIPAC 
er slechts één en vermoedelijk 
niet de meest invloedrijke was -,
maar andere niet of nauwelijks 
'namens' Israël optraden. 
M&W doen het verder voorkomen 

alsof de Verenigde Staten steeds 
precies doen wat Israël en pro-
Israëlische lobbies wensen. Men 
kan zich afvragen of het zo sim-
pel is. Een voorbeeld vormen 
de ouvertures tot vredesoverleg 
tussen Israël en Syrië, waar al 
jarenlang sprake van is en die 
volgens recente berichten de 
afgelopen twee jaar (opnieuw) 
in een serieus stadium zouden 
zijn gekomen. Maar volgens die-
zelfde berichten zouden vooral 
de Verenigde Staten zich daar 
ernstig tegen hebben verzet om 
Syrië zo veel mogelijk geïsoleerd 
te houden. Dit roept vragen op of 
de Verenigde Staten inderdaad 
zijn belangen uitsluitend afstemt 
op die van Israël - zoals M&W 
voortdurend beweren - of toch 
ook doelen nastreeft die los 
staan van of zelfs tegengesteld 
zijn aan die van Israël. 
Daarnaast kan men zich af-
vragen of het antiwesters sen-
timent in de Arabische wereld 
en het moslimradicalisme uit-
sluitend op het conto van de 
steun van de Verenigde Staten 
aan Israël geschreven moet 
worden. Zo hebben de Verenigde 
Staten jarenlang Irak gesteund 
in de oorlog tegen Iran. Spelen 
elementen van politieke cultuur 
in grote delen van het Midden-
Oosten en bepaalde religieuze 
configuraties - zoals de steeds 
groter wordende tegenstellingen 
tussen Soennieten en Shi'ieten 
- daarbij niet eveneens een 
rol? Hebben antiwesterse 
sentimenten in de Arabische 
wereld en het ontstaan van 
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Vervolg 'De bevolking van Israël' 

moslimradicalisme ook niet te 
maken met de wijze waarop door 
imperialistische interventies 
van Engeland en Frankrijk de 
ontbinding van het Ottomaanse 
rijk is verlopen? Dat was in een 
tijd toen de Joodse staat nog niet 
bestond. Aan een mogelijke rol die 
de veronderstelde belangrijkste 
lobby in de Verenigde Staten 
- de 'olie lobby' - zou kunnen 
spelen in het Midden-Oosten, 
besteden M&W geen woord. 

Doet de 'Israël Lobby' wel 
steeds wat Israël wenst?
Goed beschouwd is het ver-
bazingwekkend dat twee vooraan-
staande politicologen een zo wei-
nig genuanceerde visie ontwik-
kelen op processen van politieke 
besluitvorming en zo weinig oog 
hebben voor de complexiteit en 
de subtiliteit waarmee zulke pro-
cessen verlopen. Natuurlijk spelen 
bij besluitvorming pressiegroepen 
een - soms belangrijke - rol. Dit is, 
zoals zij zelf opmerken, volstrekt 
legaal en legitiem. Bovendien is 
lobbyen in de Verenigde Staten 
meer dan in menig ander (westers) 
land gebonden aan vrij stringente 
regels - hetgeen overigens  niet
betekent dat die regels soms 
niet worden overtreden. 
Het probleem is vooral dat M&W 
heel globaal spreken over de 'Is-
raël Lobby' en zich uitsluitend 
baseren op impressies en ho-
ren-zeggen. Zij vermelden wel 
dat er vele Joodse lobbies zijn 
die invloed trachten uit te oe-
fenen op het Amerikaanse 
beleid in het Midden-Oosten 

- waaronder ook groeperingen 
die zich inzetten voor een beleid 
waarin de Verenigde Staten juist 
pressie op Israël uitoefenen om 
bijvoorbeeld het vredesoverleg 
met de Palestijnen te hervatten. 
Maar hoe die verschillende - deels 
tegengestelde - lobby-activiteiten 
in werkelijkheid werken, wordt 
niet erg duidelijk. Ze herhalen 
voortdurend dat eigenlijk slechts 
AIPAC de dominante factor 
is. Interessant genoeg geven 
zij slechts één concreet voor-
beeld hoe die lobby-activiteit 
in feite werkt. Dat speelde in 
1984 toen de Senator Charles 
Percey mede door toedoen van 
AIPAC werd verslagen om-
dat hij kritiek op Israël had. 
Ook nemen zij voetstoots aan 
dat de 'Israël Lobby' alleen maar 
doet wat de Israëlische regering 
wenst en hen 'opdraagt'. Dat gold 
misschien in perioden dat zeer 
'rechtse' minister-presidenten 
in Israël aan de macht waren, 
zoals Shamir, Netanyahoe en 
(ten dele) Sharon. Maar van 
bijvoorbeeld de voormalige (so-
cialistische) minister-president 
Rabin is bekend dat hij vaak 
op gespannen voet stond met 
AIPAC - dit geldt zeker voor de 
periode dat de onderhandelingen 
over de Oslo-akkoorden plaats-
vonden, maar ook al eerder. Ook 
de latere (eveneens socialistische) 
minister-president Barak had 
moeilijkheden met AIPAC en 
andere pro-Israëlische lobbies. 
Met name AIPAC - die vooral 
banden zou onderhouden met 
de 'rechtse' partij Likoed in 

Israël - is soms zo eigenzinnig op-
getreden, dat het de vraag is of zij 
altijd precies hebben gedaan wat 
(verschillende) Israëlische re-
geringen verlangden. Zelfs van de 
vorige minister-president Sharon 
wordt beweerd dat hij reserves 
had over sommige standpunten 
van deze lobby. Nog recent werd 
onthuld dat hij president Bush 
dringend adviseerde om - als 
deze toch een oorlog in Irak be-
gon - dan een 'exit-strategy' 
achter de hand te houden. 

Wat is het effect van lobby-
activiteiten?
Er bestaat weinig twijfel aan 
dat de invloed van sommige pro-
Israëlische lobbies in Washington 
aanzienlijk is. Volgens M&W zou 
AIPAC samen met de American 
Association of Retired People, de 
vakbond AFL-CIO en de National 
Rifle Association (de lobby die 
ijvert voor privé wapenbezit) 
tot de meest invloedrijke pres-
siegroepen behoren. Wat in 
hun betoog echter ontbreekt, 
is een meer genuanceerde en 
vooral vergelijkende analyse 
hoe ver die invloed in feite 
reikt. Processen van invloed 
en macht verlopen vaak zeer 
complex en de effecten zijn vaak 
niet zo eenvoudig te duiden. 
Van de National Rifle Association 
wordt altijd beweerd dat deze zeer 
'machtig' is, gezien het feit dat aan 
het bezit van privé wapens in veel 
Amerikaanse staten nauwelijks 
paal en perk wordt gesteld. Maar 
zou het ook niet zo kunnen zijn dat 
veel volksvertegenwoordigers dit 
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onderwerp liever niet aanroeren 
omdat het bezit van wapens in 
brede lagen van de bevolking zeer 
populair is? Omgekeerd kan men 
zich afvragen waarom lobbies als 
die van de gepensioneerden en de 
vakbonden er maar in beperkte 
mate in slagen de zorg voor ou-
deren en arbeidsvoorwaarden 
in Amerika ingrijpend te ver-
beteren. Heeft dat misschien 
niet te maken met ideeën over 
'free enterprise' en persoonlijke 
verantwoordelijkheid? Anders ge-
zegd: de mate waarin een lobby 
bereikt wat zij nastreeft wordt 
óók bepaald door het heersende 
politieke klimaat en de publieke 
opinie en of zij daarbij al of niet 
tegen de stroom in moet roeien. 

Was de 'Israël-lobby' wel 
doorslaggevend?
M&W hebben het vooral over 
de (vermeende) invloed van de 
'Israël Lobby' tijdens het bewind 
van de Republikeinse president 
(George W.) Bush tot het voorjaar 
van 2006. Zij stellen dat Bush 
en zijn kabinet de 'oorlog tegen 
terreur' en later tegen Irak 
vooral heeft ondernomen onder 
druk van deze lobby. Maar deze 
interventies hadden - zeker aan-
vankelijk - zowel de steun van 
de overgrote meerderheid van 
het Congres - Republikeinen én 
Democraten -, als van belangrijke 
sectoren van de bevolking als 
geheel. Het kwam de regering 
misschien goed uit dat AIPAC 
en andere pressiegroepen zich 
inzetten voor interventie in het 
Midden-Oosten. Was deze pres-

sie echter doorslaggevend en 
zou er zonder het optreden van 
pro-Israël lobbies geen oorlog in 
Irak zijn geweest, zoals M&W 
beweren? En omgekeerd, is 
het anti-Amerikanisme in de 
Arabische wereld uitsluitend het 
gevolg van de band met Israël 
en drijven van de 'Israël Lobby?
Sinds november 2006 beschikt de 
regering-Bush echter niet langer 
meer over een Republikeinse 
meerderheid in het Congres en 
vormen de Democraten, zowel in 
het Huis van Afgevaardigden, als 
in de Senaat, een meerderheid. 

Verder lijkt het erop dat de De-
mocraten zich meer en meer 
gaan verzetten tegen voort-
zetting van de oorlog in Irak. 
Hierbij ontstaat een wat ondui-
delijke situatie. Van oudsher 
hadden AIPAC en andere pro-
Israëlische pressiegroepen juist 
de meeste invloed op Demo-
cratische leden van het Congres. 
Dit ligt nogal voor de hand. 
Want nog steeds stemt een 
meerderheid (70 procent of meer) 
van de Amerikaanse Joden op 
Democratische kandidaten - een 
aandeel dat bij de verkiezingen 

Uit: NRC Handelsblad 19 mei 2006; tekening Rhonald Blommestijn
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Vervolg 'De bevolking van Israël' 

in het najaar van 2006 zeker 
niet minder is geworden. Men 
zou dus hoogstens kunnen zeggen 
dat tot november 2006 pro-
Israëlische lobby-activiteiten de 
oppositie tegen de oorlog in Irak 
mogelijk iets hebben ingeperkt. 
Doorslaggevend was dit echter 
niet. Want de Democraten vorm-
den voordien een minderheid. 
Maar wat gaat er nu veranderen? 
Enerzijds zou men kunnen 
verwachten dat nu de De-
mocraten een meerderheid in het 
Congres vormen de invloed van 
pressiegroepen als AIPAC via 
de Democraten groter wordt dan 
voorheen via Republikeinse af-
gevaardigden. De beïnvloeding 
verloopt vooral door het verlenen 
van financiële steun aan de ver-
kiezingscampagnes van die kan-
didaten, waarvan men hoopt dat 
die de doelen van de pressiegroep 
zullen steunen. Nu er meer 
Democratische afgevaardigden 
zijn die steun kregen van AIPAC 
en andere pro-Israël lobbies, zou 
de invloed ten gunste van Israël 
in principe groter moeten worden.  
Anderzijds is juist binnen de 
Democratische partij het verzet 
tegen de oorlog in Irak en het 
beleid in het Midden-Oosten van 
de regering-Bush sterk aan het 
toenemen. Bovendien niet alle 
Democratische afgevaardigden 
hebben hun verkiezing te dan-
ken aan steun van pro-Israël 
lobbies. Er tekent zich zelfs 
binnen de Democratische partij 
voor het eerst een 'Arabisch-
Moslim-liberale coalitie' af, 
die zich juist gaat verzetten 

tegen het tot nog toe gevoerde 
beleid van de regering-Bush. 

Het geheel overziend, kan men de 
vraag stellen of het ijveren van 
AIPAC en andere pro-Israël lobbies 
wel zo doorslaggevend is geweest 
voor het beleid dat de regering-
Bush tot nog toe heeft gevoerd. 
Want van oudsher hebben de 
pro-Israël lobbies juist de meeste 
invloed kunnen uitoefenen via 
Democratische afgevaardigden. 
Inderdaad, ook de meerderheid 
van de Democraten heeft aan-
vankelijk het beleid van Bush 
in het Midden-Oosten gesteund 
- maar doorslaggevend was dit 
niet. Nu zich een kentering in 
het denken over het beleid van de 
Verenigde Staten met betrekking 
tot het Midden-Oosten begint af te 
tekenen, is het de vraag of de pro-
Israël lobbies erin zullen slagen 
dit beleid blijvend ten gunste van 
Israël te beïnvloeden - ondanks het 
feit dat deze lobbies vermoedelijk 

een sterkere positie hebben bij 
Democratische afgevaardigden. 
Dit wordt helemaal een vraag 
wanneer Amerika eind 2008 
een Democratische president tot 
opvolger van Bush zou kiezen. 
In dit verband kan er aan wor-
den herinnerd dat het tot nog 
toe vooral Democratische pre-
sidenten - met name Carter en 
Clinton - zijn geweest die enige 
vooruitgang hebben kunnen boe-
ken in het vredesoverleg tussen 
Israël, de Arabische buurlanden 
en de Palestijnen - ook al was 
dit maar betrekkelijk. Maar 
wat daarin precies het aandeel 
is geweest van lobbies als 
AIPAC is echter - ook achteraf 
- allerminst duidelijk. Dat zou 
een waarschuwing moeten zijn 
voor al te lichtvaardige oordelen 
over de rol van pressiegroepen 
bij complexe processen van 
internationale verhoudingen. 
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Op vrijdagmorgen, 27 april, om 
half elf heeft burgemeester 
Geert Dales van Leeuwarden 
Benno Troostwijk en Cees 
Drijver in naam van de Ko-
ningin een lintje opgespeld. 
Dit gebeurde in de prachtige 
Oranjezaal van het Stadhuis. 
Benno Troostwijk kreeg zijn lint-
je voor zijn werk in de Joodse 
gemeente Leeuwarden, zijn 
Yogalessen en de sportmassage. 
Hij was 35 jaar voorzitter van 
de sportmasseurs in Friesland. 

Cees Drijver doet veel werk binnen 
de PKN kerk in Leeuwarden. Hij 
heeft er mede voor gezorgd dat het 
Monument voor de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog in 
Leeuwarden kwam. Hij heeft 
heel veel meegedacht in de 
voorbereiding. Ook verkocht 
hij altijd veel tijdens de Wizo-
bazars, organiseert met meer-
dere organisaties vanuit het 
Genootschap Nederland-Israël de 
jaarlijkse Jom Ha’atsma’oetviering 
in Leeuwarden en zet zich in

voor het behoud van de voorma-
lige Synagoge. 
Na deze ‘kleine’ lintjesregen, was 
er koffie met oranje gebakjes 
in de kelder van het Stadhuis. 

Iet Schabbing
 

Op de foto, naast de burge-
meester, rechts Benno 

Troostwijk en links Cees 
Drijver. 
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Laat uw sieraden tenminste één keer per jaar door ons nakijken. Wij controleren 
uw sieraad op loszittende stenen en tekenen van slijtage. Tevens krijgt uw
sieraad ook een gratis professionele schoonmaakbehandeling.
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Lintjes in Leeuwarden
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In de Volkskrant staan elke week 
recensies van nieuw verschenen, 
de moeite waard zijnde cd’s. Eind 
vorig jaar viel mijn oog op een 
recensie van de box met 12 cd’s, 
uitgegeven ter gelegenheid van 
het 70-jarig jubileum van het 
Israëlisch Philharmonisch Orkest.
Een fraai uitgevoerd boekje met 
de indrukwekkende geschie-
denis van het orkest maakt
deel uit van de box. 
Helicon Records in Israël heeft 
de productie voor zijn rekening 
genomen en de meest noe-
menswaardige uitvoeringen van 

70 jaar IPO opgenomen. De eerste 
opnamen dateren van 1954.  
Vele, zo niet alle, beroemde musici 
hebben met het IPO gespeeld. 
Zubin Mehta is de huidige diri-
gent, benoemd voor het leven. 

Vanaf het eerste concert is het Is-
raëlisch Philharmonisch Orkest 
het vlaggenschip van de klassieke 
muziek in Israël geworden. 
Op 26 december 1936 werd 
het Palestijns Orkest ‘geboren’. 
Bronislaw Huberman, geboren 
in Polen en violist, overtuigde 
ongeveer 75 musici van grote Eu- ropese orkesten naar Palestina 

te emigreren om hier op de 
zandduinen van Tel Aviv wat 
hij noemde ‘de materialisatie 
van de Zionistische cultuur 
in het vaderland’ te creëren. 

Voor het openingsconcert in 
de Levant Fair Hall in Tel 
Aviv op 26 december 1936 had 
Huberman de grootste dirigent 
van die tijd gevraagd: Arturo 
Toscanini. Toscanini liet ‘zijn’ 
NBC Orchestre voor een aantal 
weken in de steek teneinde 
"vaderlijke zorg aan de nieuw 
geborene te geven…" zoals hij zei. 

De box is via internet te bestellen 
op www.eshop-israel.com
Prijs: $ 90 incl. de verzendkosten 
van $ 5. Bestelling kan met 
creditcard.
Hiervoor ontvangt u 12 cd’s in 
een box en en documentatieboekje 
met bijzondere historische foto’s.

Cellist Mstistlav Rostropovitch 
met Zubin Mehta en het IPO op 

23 oktober 1991.

Het Israëlisch Philharmonisch Orkest bestaat 70 jaar
door Anneke van Rhijn

Sir Malcolm Sargent met het Palestijns Orkest in 1937. De paukenist 
(achteraan staand links) is Simon de Leeuwe, de vader van onze 

Ruth Lipschits-de Leeuwe.
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Gedicht 'Stille Pijn' van Tamar, 13 jaar

Joods monument op begraafplaats Oude Pekela.
Uit: Hamburger en Regtien Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Groningen

Stille Pijn

Wij allen staan hier en delen onze pijn
Voor de moedigen en onschuldigen die er niet meer zijn

Wat er gebeurt is is niet te bevatten
Al dat leed en al die pijn

Zigeuners, gehandicapten en Joden
De Duitsers voerden ons naar kampen

Hebben ons dingen verboden
Hebben ons leven gestolen

Wat ze hebben gedaan was onbeschrijfelijk
Waarom en hoe?

Maar nog steeds staan wij hier met ons allen
Als een moedig volk dat nooit op zal geven

Want dit laten wij nooit meer gebeuren
Maar wij vragen nog steeds

Waarom en hoe?

Tamar Dorfman, Oude Pekela, 2007

Tamar is 13 jaar en zit in de 1ste klas van het Dollard College.
 Haar gedicht werd door de school uitgekozen; zij las het op 4 mei voor 

bij het Oorlogsmonument in Oude Pekela
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Niet alleen een recept, ook een 
beetje ‘geschiedenisles’ over de 
Sjelosja Regaliem; drie feesten 
met elkaar verbonden door 
de uittocht uit Egypte en de 
zwerftocht door de woestijn. 

Omertelling
Als nummer 97 van JaGDaF 
bij u arriveert is de Omertijd 
bijna voorbij, want op 23 mei 
is het Sjawoe’ot en de avond/
nacht eraan voorafgaand is 
het de zogenaamde lernnacht, 
de Tikoen. Even het geheugen 
opfrissen: er zijn 7 weken, 49 
dagen tussen Pesach en Sjawoe’ot 
(sjawoe’a = week, sjawoe’ot = 
weken, vandaar Wekenfeest). We 
beginnen met het tellen van de 
Omer op de tweede seideravond.
Wat is een omer? Een omer is 
een oude joodse maat. Het is 
ongeveer de hoeveelheid voedsel 
die een mens per dag nodig heeft. 
In de woestijn mocht iedereen 
één omer manna per dag nemen. 
Op de tweede dag Pesach werd 
in de Tempel in Jeruzalem een 
offer gebracht van de eerste 
gerst, die dan juist rijp was. Dat 
offer werd gebracht om God te 
danken dat de gerst goed gegroeid 
was en er werd dan precies 
de hoeveelheid van één omer 
gerst naar de Tempel gebracht.
De Omertijd is de verbinding 

tussen Pesach en Sjawoe’ot. Een 
andere naam voor Sjawoe’ot is 
Chag Hakatsier: het feest van de 
oogst. Het is de tijd voor de oogst 
van de tarwe, het einde van het 
voorjaar en begin van de zomer. 
Jom Habikoeriem is de dag van de 
eerstelingen, van het maaien van 
de tarwe (Exodus 33:22) en het 
brengen van de eerstelingen van 
de vruchten der aarde als offer 
naar de Tempel in Jeruzalem 
(Numeri 28:26). De 33ste dag van 
de Omer is Lag Ba’omer; een 
‘feestdag’ binnen de 49 dagen van 
rouw. Die (halve) rouw is ontstaan 
in de tweede eeuw van de gewone 
jaartelling toen de meeste 
leerlingen van Rabbi Akiwa op 
wonderbaarlijke wijze stierven 
aan een besmettelijke ziekte en 
op die 33ste dag hield die sterfte 
op. Ook heeft de treurigheid van 
de Omertijd te maken met de her-
innering aan de middeleeuwen; 
vanaf 1096 werden talrijke Joodse 
gemeentes, vooral langs de Rijn, 
uitgemoord door de kruisvaarders. 
Het derde feest verbonden met 
de landbouw, einde van de zomer 
en dikwijls de eerste regen (in 
het land Israël) is Soekkot. 
Zie hier de Sjelosja Regaliem, 
(règèl is Hebr. voor voet!) de 
zogenaamde ‘Opgangsfeesten’. 
“Driemaal in het jaar zult gij mij 
een feest houden” zegt het gebod in 
(Exodus) 23:14. Deze drie feesten 
zijn ook met elkaar verbonden 
door de uittocht uit Egypte en 
de zwerftocht door de woestijn. 
Ook de berg Meron speelt een 
speciale rol op Lag Ba’omer 
en in het kader van de drie 

Opgangsfeesten. Maar ‘Men 
Neme’ is geen geschiedenisles, 
dus gaan we nu naar het recept 
voor Sjawoe’ot, verplicht met 
(witte) zuivel; kwarktaart en 
blintzes gevuld met roomkaas zijn 
dé klassiekers voor Sjawoe’ot. Het 
wit van de kwark en de kaas staan 
voor de reinheid van de wet van 
Mosjé, van de Tora; dat is slechts 
één uitleg. Zoals in het Jodendom 
gebruikelijk is, zijn er nog 
verschillende andere verklarin-
gen. Het recept dat ik deze keer 
uitgezocht heb, staat in De joodse 
keuken, recepten en verhalen uit de 
hele wereld van Clarissa Hyman. 

Basbousa
Griesmeel-yoghurtcake
Dit is een van de populairste 
lekkernijen uit het Midden-

De tarweoogst, houtsnede,
Duitsland 1805.

In Bijbelse tijden begon de tar-
weoogst op Sjawoe'ot, de vijftig-

ste dag van de Omer.

Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe
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Oosten, met evenveel variaties 
als er verhalen in 1001 nacht 
staan. Yoghurt, bij alle regionale 
culturen van vroeger favoriet, 
is de basis voor dit recept. Een 
apocrief verhaal verbindt de ont-
dekking van yoghurt met Noach: 
met al die dieren aan boord wist 
Noach niet waar hij de melk 
moest laten en daarom gebruikte 
hij dichtgenaaide dierenmagen. 
Op een dag ontdekte hij dat de 
melk gestremd was – een verhaal 
dat waarschijnlijk nauwelijks 
afwijkt van de nomadische 
waarheid (kosjer was die 
yoghurt dus niet, maar dat 
hoefde toen ook nog niet! RL). 
In The Best of Baghdad Cooking 
beschrijft Daisy Inry hoe leban, 
zelfgemaakte yoghurt, “gewoonlijk 
gemaakt werd in ronde houten 
vaten van 15 cm hoog en met een 
doorsnede van 30 cm. Vrouwen 
met een stapel van die vaten op 
hun hoofd – soms hoger dan ze 
zelf zijn – bepalen  nog steeds het 
straatbeeld in Bagdad.” (Deze be-
schrijving is van vóór de oorlog in 
Irak; ik ben er niet zo zeker van dat 
dat straatbeeld nu nog zo is. RL)
In dit recept zorgt het 
griesmeel voor een iets 
nootachtige, knisperende smaak,
gebruik fijne griesmeel om 
korreligheid te voorkomen. 

Benodigdheden
100 g zachte, ongezouten boter
175 g basterdsuiker
2 eieren
450 g fijne griesmeel
1 theelepel bakpoeder
1⁄2 theelepel natriumcarbonaat 

(maagzout, bij de drogist te koop)
1 theelepel kaneel of vanille-
essence
175 g Griekse yoghurt (of 1 liter 
doorgelekte yoghurt)
halve blanke amandelen voor de 
garnering
Siroop
450 g suiker
3,5 dl water
sap van 1 citroen
1 eetlepel rozenwater of 
oranjebloesemwater (o.a. in 
Turkse winkels)

Werkwijze
Verwarm de over voor tot 180 
graden Celsius.
Vet een ondiepe bakvorm van 20 
x 30 cm in.
Klop de boter met de suiker 
romig en voeg een voor een de 
eieren toe.
Zeef griesmeel, bakpoeder, 
natriumbicarbonaat en kaneel 

of vanille-essence en roer het 
samen met de yoghurt door het 
botermengsel. Giet het zachte 
beslag in de bakvorm en strijk de 
bovenkant glad.
Trek in beide richtingen 
diagonale, parallelle lijnen door 
het deeg zodat een ruitpatroon 
ontstaat. Leg een halve amandel 
op iedere ruit.
Bak de cake in 35-40 minuten 
gaar en iets bruin.
Maak de siroop door op een 
middelhoog vuur de suiker op 
te lossen in het water. Voeg het 
citroensap toe en breng het water 
aan de kook. Draai de vlam laag 
en laat de siroop in 10 minuten 
iets indikken. Haal de pan van 
het vuur, roer het bloemenwater 
erdoor en laat de siroop afkoelen.
Schenk de siroop over het nog 
warme gebak zodat het erin kan 
trekken. Laat de basbousa voor 
het serveren eerst afkoelen.

Uit: NIW 13 april 2007
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‘The Dancers of Meron’ van Reuven Rubin (1893-1974)

De berg Meron is de hoogste in de 
Galiel. De Meron neemt een hele 
belangrijke plaats in op de 33ste 
dag van de Omer, omdat duizenden 
mensen de berg optrekken om 
naar het graf van o.a. Rabbi 
Shimon Ben Yochai te gaan.  
Hij wordt beschouwd als degene 
die de wereld de Zohar heeft 
geschonken, het indrukkende 
en meest belangrijke werk van 
de Kabbala. Hij heeft de wereld 
verlaten op de 18e dag van Ijar, 
dat is de 33ste dag van de Omer en 
hij is begraven op de Meron. Deze 
dag van zijn jaartijd (Hilula) viert 

Er wordt gezongen, gedanst, 
gefeest én gestudeerd – één groot 
spiritueel gebeuren. Het is voor 
orthodoxe mannen bovendien een 
gewoonte om op deze heilige plek 
hun drie jaar oude zoontjes voor 
het eerst de haren te knippen.  

men als een zeer vreugdevolle 
dag. Op de dag dat hij stierf heeft 
hij aan zijn dierbaarste leerlingen 
ongelofelijke kabbalistische wijs-
heden doorgegeven die in de Zohar 
terecht zijn gekomen. Een verzoek 
van hem was om op de dag van 
zijn jaartijd grote vreugdevuren te 
ontsteken als teken van spirituele 
verbinding tussen Hemel en Aarde. 
Men zegt dat als men tegen-
woordig op Lag Ba’Omer de 
Meron bezoekt, bij bijna iedereen 
het ‘zesde zintuig’ ontwaakt en de 
lucht, de omgeving zou ‘elektrisch’ 
(niet van deze wereld) aanvoelen. Tekening: Anjo Mutsaars.
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Vreugdevuur

Traditioneel vreugdevuur op Lag Ba'Omer, de 33e dag van de Omer.
Uit: Renberg, Jewish Holidays



18 JaG19 mei jaargang 20 nummer 3 DaF 2 siewan jaargang 20 nummer 3 19

Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

Saul Bellow Naar Jeruzalem 
en terug € 12.50 uitgeverij Veen  
Naar Jeruzalem en terug is Saul 
Bellows persoonlijke verslag 
van zijn reis door Israël in 1975. 
Bellow komt naar het land als 
een beroemd schrijver, en dus 
gaat iedere deur voor hem open en 
ontmoet hij mensen van allerlei 
pluimage. Hij beziet de Israëlische 
maatschappij, de synagoge, de 
souk, het café, het geloof en de 
geschiedenis, de gespletenheid 
en de voortdurende dreiging van 
buitenaf, maar heeft ook sym-
pathie voor alle verschillende 
stemmen en schuift bij zoveel 
mogelijk culturen aan tafel. Naar 
Jeruzalem en terug is een klassiek 
boek over Israël en dertig jaar later 
zijn Bellows observaties nog altijd 
uitzonderlijk scherp en opportuun.  

Simon Soesan Patatje vrede
€ 17.95 uitgeverij Aspekt 
In Patatje vrede beschrijft Simon 
Soesan met veel gevoel voor de-
tail, humor en met een knipoog, 
situaties uit het dagelijkse leven 
in Israël. Vooral zijn vriend-
schappen met Arabieren, zowel 
Moslims als Christenen, krijgen 
in dit boek veel aandacht. Simon 
Soesan wil hiermee aantonen dat 
de gewone burgers in Israël, van 
welk geloof dan ook, vreedzaam 
willen samenleven. De oorlog in 
de zomer van 2006 is een her-
nieuwde aanslag geweest op de 
onderlinge verhoudingen tussen 
de verschillende geloven in Is-
raël. Ook in Haifa, de stad van 
Simon Soesan. Simon Soesan 
heeft, samen met het grootste 
deel van de bevolking van Israël, 
zijn vertrouwen uitgesproken in 

een vreedzame, gelijkwaardige 
toekomst voor alle inwoners van 
het land. De titel van dit boek is 
een woordspeling naar de omslag 
die het land zal moeten maken, 
wil deze wens waarheid worden. 
Daarom draagt hij dit boek 
uitdrukkelijk op aan de vrede. 

Anna Timmerman Machteloos
€ 17.50 uitgeverij Athenaeum 
Meer dan zestig jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog zijn 
die vijf jaren in de Nederlandse 
geschiedenis tegelijkertijd veraf 
en erg dichtbij. Voor wie na de 
oorlog geboren is, lijken de ja-
ren 1940-1945 soms net zo ver 
weg en onachterhaalbaar als 
de Tachtigjarige Oorlog. Voor 
wie toen jong was, is de oorlog 
soms nog dagelijkse realiteit.  
De vraag die velen uit la-
tere generaties aan hun 
ouders of grootouders heb-
ben willen stellen luidt:  
"Wist u dan écht niet wat er 
met de Joden gebeurde tijdens 
de oorlog?" "Wat wisten gewone, 
niet-Joodse Nederlanders eigen-
lijk van de Jodenvervolging?   Wat
was er bekend?" 

Ooggetuigen laten de lezer delen 
in hun herinneringen aan de 
deportatie van stadgenoten, 
buren, vrienden, kennissen en 
geliefden. Soms zijn het toeval-
lige ooggetuigen, soms waren 
ze door hun beroep direct be-
trokken bij de Jodenvervolging. 

Saul Bellow
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1917. Een periode gekenmerkt 
door opkomend secularisme, het 
afwijzen van oude tradities en 
het zoeken van verschillende 
generaties naar hun plek 
binnen en buiten de sjtetl. 

Goedkope aanbieding van  
twee romans die al eerder 
in JaGDaF zijn besproken; 
allebei kosten ze tot 15 juli
€  € 10.00 in plaats van € 22.90: 
Zeruya Shalev Man en vrouw 
én David Grossmann Haar 
lichaam weet het.

David Bergelson Het geheim van 
Rakitne  €  24.90 uitgeverij Veen  
Het geheim van Rakitne, een 
prachtige roman van Dovid Ber-
gelson, markeert de herstart van 
de beproefde serie vertalingen 
uit het Jiddisch, onder de noemer 
Nieuwe Jiddische Bibliotheek. 
Het geheim van Rakitne draait 
rond de mysterieuze dood van 
een jonge apotheker in het pro-
vincieplaatsje Rakitne. Had zijn
dood iets te maken met de vrou-
wen die van hem hielden? Was het 
een wanhoopsdaad, of een daad 
van protest? Een oude vriend 
gaat op onderzoek om de ware 
toedracht te achterhalen.  Het 
verhaal speelt zich af tegen de 
achtergrond van het joodse leven 
in Rusland en Oekraïne in de 
turbulente periode voorafgaand 
aan de Oktoberrevolutie van 

In het vorige nummer heeft Erik Kweksilber het boek van
Meir Shalev Een duif en een jongen (Jona ve-na'ar) besproken. Door 

onze redactie als een uitzonderlijk boek beoordeeld. Wij willen u het 
mooie omslag van de Hebreeuwse editie niet onthouden. (red.)
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Ik voel me vernacheld ...

Uit: Koosjer Nederlands

Vernachelen (vernacheld), 
vernagelen, vernaggelen 
(Barg.) foppen, beetnemen, 
bedriegen, verschalken; sommige 
recente bronnen vatten het op als: 
stukmaken, verknallen
 Volgens het WNT (Woorden-
boek der Nederlandse Taal) wsch. 
>Hebr.,Aram. nakâl (bedriegen); 
volgens Endt & Frerichs echter 
ontstaan o.i.v. Ned. vernagelen 
(van nagel: spijker); in het 
Rotwelsch heeft men ‘nageln’ 
gevonden voor ‘neuken’; vgl. Ned. 
verneuken
* Het zou een geweldige meeting 
worden, een monstering van al de 

stoere hengelkrachten in ’t land, 
een parade van het fijnste geduld, 
een vertoon van alle piendere 
vinding om de gladde kanten 
onder het water te vernaggelen. 
(SAM GOUDSMIT, 1913)
*Alcohol is slecht voor het 
pubergebit. Pubers die veel 
alcohol drinken, lopen een 
vergroot risico op het vernachelen 
van hun tanden. (HENK 
BOEKE, 2001)
�besjoegelen, oetsen

Naomi zegt: Ik ga terug 
naar Bethlehem.
Daar is weer brood.
Blijven jullie hier in je 
eigen land.
Maar Ruth, een van de 
vrouwen zegt:
Waar u heengaat ga ik 
heen.
Uw volk is mijn volk.
Uw God is mijn God.

Met Sjawoe'ot wordt het boek 
Ruth gelezen.

Tekeningen:
Kees de Kort, Bergen, 1979
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

1.100 ton vlees op Jom 
Ha’atsmaoet 
Jom Ha’atsmaoet, de Onafhan-
kelijkheidsdag van Israël, wordt 
door de Israëli’s ook de nationale 
feestdag van de sjaslik genoemd. 
En dat is natuurlijk niet voor 
niets. Volgens de prognoses van 
het Israëlische Ministerie van 
Volksgezondheid zullen tijdens 
de viering van de 59e verjaardag 
van het land rond 1.100 ton 
vlees geconsumeerd worden.  
Op de gebruikelijke picknicks 
van deze, door iedereen zo gelief-
de, nationale feestdag zal de con-
sumptie van vlees in vergelijking 
met de andere feestdagen van 
het jaar met 600% stijgen.  (‘De goede kip’), is gebleken 

dat rond 2,5 miljoen Israëli’s 
zullen gaan deelnemen aan de 
picknickfestiviteiten met een 
barbecuestel, 95% doet het 
in de ‘vrije natuur’, terwijl de 
resterende 5% een feesttafel 
gewoon op het grasveld voor 
het huis maakt. Om al deze 
lekkernijen te kunnen bekostigen 
wordt door de Israëlische 
bevolking maar liefst rond de 
2,5 miljoen Euro uitgegeven. 
De specialisten van ‘Of Tov’ 
kwamen tot de conclusie dat de 
meest favoriete grilgerechten 
van de Israëli’s op de Jom 
Ha’atsmaoet picknick kipfilet en
kip-sjaslik zijn. Op de derde plaats
komen steaks gevolgd door kippen-
vleugeltjes, worstjes en kebab.  
Vreemd genoeg komt het gegrilde 
lamsvlees op de laatste plaats in 
het rijtje, aldus Isra.com. 

Uit onderzoek, uitgevoerd 
door de vleesfabriek ‘Of Tov’ 
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20 mei
19.00 uur LJGNN, gebouw ’t Cen-
trum, Schoterlandseweg 29, 8444 
CP Oudeschoot/Heerenveen. 
Sjawoe’ot lernen. Graag aan-
melden ljgnn@hotmail.com
22 mei
begin jomtov 21.25 uur
22 mei
20.00 uur Joodse Gemeente, 
Synagoge Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. Lernen met tussen 
door wat lekkers.
Info tel. 058 288 4521.
22 mei
21.00 uur Joodse gemeente, 
Synagoge Folkingestraat, 
Groningen. Lernnacht (Tikkoen) 
Wie mee wil doen, iets wil voorbe-
reiden voor info, tel. 050 5272573. 
23 mei
eerste dag Sjawoe’ot / Wekenfeest
24 mei
tweede dag Wekenfeest / Sjawoe-
’ot
24 mei
9.00 uur, Joodse Gemeente, 
Synagoge Slotmakersstraat 16, 
Leeuwarden. Sjoeldienst en na 
afloop geeft Avram Schabbing een 
kiddoesj. Info tel. 058 2884521.

8 juni
18.30 uur LJGNN, gebouw ’t 
Centrum, Schoterlandseweg 
29, 8444 CP Oudeschoot/
Heerenveen. Vrijdagavonddienst, 
waarvoor graag aanmelden:
ljgnn@hotmail.com
9 juni
9.00 uur Joodse Gemeente, 
Synagoge Folkingestraat, 
Groningen. Sjabbatochtenddienst 
met kiddoesj.
Info tel. 050 527 2573.
13 juni
Sjemoe’ot Friesland houdt haar 
jaarlijkse uitstapje. Opgave en 
info tel. 0514 541 193 of e-mail 
renaterosenblatt@planet.nl
23 juni
9.00 uur Joodse gemeente, 
Synagoge Folkingestraat, 
Groningen. Sjabbatochtenddienst 
met na afloop kiddoesj.
Info tel. 050 527 2573.
30 juni
10.30 uur LJGNN, gebouw ’t Cen-
trum, Schoterlandseweg 29,
8444 CP Oudeschoot/Heerenveen. 
Sjabbatochtenddienst. Graag 
aanmelden ljgnn@hotmail.com
3 juli
Vastendag 17 Tamoez, begin 
vasten 1.45 uur

De volgende evenementen vinden 
plaats in het Joods Historisch 
Museum, Nieuwe Amstel-
straat 1, Amsterdam,
tel. 020 5310 310, www.jhm.nl
15 juni tot 16 september 2007 
Op de begane grond/Nieuwe 
Synagoge is een expositie over het 
leven van  Sarah Bernhardt: de 
kunst van het Grote Drama

15 juni tot 16 september 2007, 
Werk in uitvoering, onbekend 
werk van Charlotte Salomon in 
het Prentenkabinet.¦ 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.

LJGNN: informatie ook over 
sjoeldiensten tel. 06 22762967; 
website:
http://www.ljg.nl/noord.html
e-mail: ljgnn@hotmail.com

In Groningen wordt eenmaal 
per veertien dagen een sjabbat-
ochtenddienst gehouden in de 
synagoge Folkingestraat.
De woensdagavond voorafgaand 
aan de sjoeldienst is er een lern-
avond over de sidra van de week.
Wilt u info over de diensten en de 
lernavonden, dan kunt u bellen  
naar tel. 050 5272573.

Voor informatie over de Joodse 
Gemeente in Drenthe kunt u 
bellen naar mevrouw T. van den 
Hof-Frankenhuis,
tel. 0528 235070.
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Joodse feest- en treurdagen 5767/2007

5767/2007
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



Volgende keer uw advertentie op 
de achterpagina?


