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Laten we hopen dat TNT Post reke-
ning houdt met het feit dat JaGDaF
echt vóór Jom Kippoer moet ver-
schijnen! Wij hebben in ieder geval 
ons best gedaan.

Dan is het nog net usance, om maar 
eens een duur woord te gebruiken, om 
u allen als trouwe lezers van JaGDaF 
namens redactie en bestuur een heel 
goed, zoet, voorspoedig en gezond 
5768 toe te wensen. Het is een bij-
zonder jaar, een zogenaamd 
sjemita jaar; het getal 5768 is deel-
baar door 7, een zevende jaar. U 
leest daar meer over in het artikel van 
rabbijn Shimon Evers op blz. 3.

U vindt onvermijdelijk de acceptgiro 
voor het abonnementsgeld voor de 
21ste jaargang. En ook dat jaar is heel 
bijzonder, want nr. 1 van die jaargang 
wordt het HONDERDSTE NUMMER! 
(Dit nummer zal in de chanoekaweek 
verschijnen.) U zult begrijpen dat 
wij een dergelijke gebeurtenis niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Meer 
zeggen we er (nog) niet over. Wat wel 
een heel goed idee zou zijn – vooral 
deze keer – dat u probeert, behalve 
het abonnementsgeld, een beetje 
meer bij te dragen. Want ons plan 
kost natuurlijk extra geld. En ook de 
acceptgiro niet laten liggen. Voor veel 
mensen (ik hoor daar zelf ook bij) is 
het dikwijls moeilijk meteen te betalen 
– dat komt nog wel... Bij voorkeur deze 
keer niet denken maar doen.

Ten slotte wens ik u een goede  vas-
ten, een prettig en niet al te regen-
achtig en koud verblijf in de soeka en 
als afsluiting een vrolijke Simchat Tora 
om daarna weer opnieuw te beginnen 
met het lezen van Beresjiet (Genesis).

Ruth Lipschits-de Leeuwe

Tekening: Marc Chagall
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O.R.T.

door rabbijn S. Evers

Het komende joodse jaar 5768 
is een bijzonder jaar, het is een 
sjemitajaar.  In dit 7e jaar gel-
den veel speciale regels, in het 
bijzonder voor de landbouw in 
Israël. Allereerst, het is heel een-
voudig uit te rekenen of een jaar 
een sjemitajaar is, als het jaar 
exact deelbaar is door 7 zonder 
rest dan is het een sjemitajaar 
en als er een rest overblijft, dan 
weet je meteen in welk jaar 
van een cyclus van 7 je bent. 

Wat mag er wel en wat niet?
De belangrijkste regels in een 
notendop voor het sjemitajaar 
zijn dat in dit jaar het land Israël 
niet bewerkt wordt. Er wordt niet 
geploegd, gezaaid etc. En als twee-
de belangrijke regel geldt dat er 
ook niet geoogst wordt. Het land 
is in principe van iedereen en 
de vruchten zijn voor iedereen.  
Basisonderhoud om te voorkomen 
dat het land enorm achteruitgaat 
is wel geoorloofd. Dit is heel erg 
kort door de bocht; in de praktijk 
van het dagelijkse leven heeft dit 
sjemitajaar een enorme impact.  

Hoe gaat men hiermee om in 
de praktijk?
Globaal gesproken kan men zeg-
gen dat er vanuit de rabbinaten 
drie benaderingen zijn hoe om 
te gaan met het sjemitajaar 
en ervoor te zorgen dat de Isra-
elische bevolking genoeg aan 
groenten en fruit te eten heeft 
ook in het komende sjemitajaar.

*Hètèr-mechira-toestemming tot
verkoop. (Het Hebreeuwse woord
hètèr komt van moetar = toege-
staan; mechira = verkoop). Dit 
lijkt erg op de verkoop  van cha-
meets gedurende Pesach. Voor de 
duur van het sjemitajaar wordt 
het land Israël verkocht aan 
een niet-jood. Het verbod om het 
land te bewerken en te oogsten 
geldt alleen voor land dat in 
joods eigendom is en door deze 
verkoop is het joodse eigendom 
tijdelijk opgeheven. Deze methode 
is halagisch zeer omstreden, veel 
meer dan de verkoop van cha-
meets gedurende Pesach. Een 
belangrijk argument voor deze 
verkoop was in vroegere tijden 
gebaseerd op de zeer moeilijke 
economische situatie waarin de 
bevolking van Israël zich bevond. 
Echter veel rabbijnen claimen dat 
de huidige economische situatie 
niet meer is zoals in de tijd van 
het nemen van deze beslissing  en
daarom zeggen ze dat het mo-
menteel geen oplossing is. 

* Vruchten uit het buitenland. 
Aangezien het sjemitajaar alleen 
geldt voor Israël en voor grond 
in joods eigendom, laten velen 
hun groente- en fruitproducten 
komen uit landen buiten Israël. 

In een van de vorige sjemitajaren 
kwamen ook veel producten van 
Arabische gronden, maar dat is 
tegenwoordig vrijwel onmogelijk, 
daar de risico’s voor het sturen van 
toezichthouders naar die gebie-
den onaanvaardbaar hoog zijn. 
Bovendien hebben velen zeer prin-
cipiële bezwaren tegen het onder-
steunen van de Arabische econo-
mie.  

*Otsar Ha’arets – de schatkamer 
van het land. Dit is een organisatie 
waar honderden Israëlische boeren 
zich bij hebben aangesloten. Zoals 
reeds eerder gezegd zijn de wetten 
wat wel en niet geoorloofd is zeer 
ingewikkeld. Onder bepaalde 
voorwaarden en op bepaalde 
manieren is het wel geoorloofd 
om landbouw te bedrijven. De 
consumenten die meedoen aan 
dit systeem van Otsar Ha’arets 
hebben zich daarvoor ingeschre-
ven voor het begin van het 
sjemitajaar en betalen vooraf 
en gedurende het hele jaar een 
bepaalde bijdrage die ze ook 
grotendeels weer terugkrijgen 
in de vorm van tegoedbonnen 
om te kopen bij die winkels die 
zich hebben aangesloten bij dit 
systeem van Otsar Ha’arets. 

Achtergronden van het sjemi-
tajaar
In vele boeken die uitkomen dezer 
dagen rondom dit 7e jaar wordt 
ingegaan op de achtergronden van 
dit bijzondere jaar. Opmerkelijk is 
dat geen een van de verklaarders 
komt met het argument dat het 

Sjemita, het 7e jaar

Wat mag wel en niet in een 
joods jaar dat exact deelbaar 

is door 7? 
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goed zou zijn voor het land om 
een jaar niet bewerkt te wor-
den. Allen gaan er vanuit dat 
de diepere boodschap van het 
sjemitajaar op de mens gericht 
is. Hieronder een greep uit ver-
schillende verklaringen van en 
commentaren op het sjemitajaar. 

*De mens beseft hierdoor dat 
hij niet de baas van het land is. 
Uiteindelijk is alles wat groeit en 
bloeit afkomstig van G’ds zegen. 
De mens maakt als het ware het 
voorwerp voor de G’ddelijke zegen. 

*Door het sjemitajaar kan men 
zich beter verplaatsen in de 
huid van een arme en een be-
hoeftige. Immers gedurende dat 
jaar heeft de boer ook niets en 
is hij gelijk aan alle anderen.  

*Landbouw is zeer intensief en 
eist veel tijd en energie van de 
boer. In dit 7e jaar krijgt hij de 
gelegenheid om geestelijk bij te 
tanken. Gelijk de sjabbat een rust-
moment is gedurende de week, 
ook met het doel om te komen tot 
geestelijke verrijking, datzelfde 
doel geldt ook voor het sjemitajaar. 
Het sabbatical year is natuurlijk 
een afgeleide van dit sjemitajaar 
(persoonlijk ben ik ervan over-
tuigd dat in vele beroepen een 
sabbatical year de kwaliteit 
van het geleverde product zou 
vergroten, onder andere in het
onderwijs, de verpleging, maar 
ook bij de politie etc.). 

Sjemita ten aanzien van geld 
Afgezien van het bovenstaande 

met betrekking tot de landbouw 
is er een tweede vorm van sje-
mita, die ook geldt buiten Israël.  
Schulden die men gemaakt heeft 
voor het sjemitajaar komen te
vervallen, volgens sommigen aan 
het begin van het sjemitajaar, 
volgens anderen pas op het 
einde van het sjemitajaar.  
Ga nou niet te vroeg juichen en 
vlak voor het sjemitajaar een 
grote lening aan om vervolgens 
vrolijk te kunnen roepen: 
“sjemita, sjemita, de lening is niet 
meer opeisbaar!” In het algemeen 
kan men zeggen dat dit eigenlijk 

alleen geldt voor eenvoudige 
privéleningen die men heeft uit-
staan, niet voor hypotheken of 
voor andere aan een onderpand 
gekoppelde leningen of voor bood-
schappen die de winkelier even 
heeft opgeschreven (in Israël is 
dat nog steeds zeer gebruikelijk 
in kleine buurtsupermarktjes).  

Al met al heeft het komend sje-
mitajaar zeer veel impact op
het dagelijks leven zowel in Is-
raël als ook daarbuiten,  waar
we geconfronteerd worden met 
veel producten van de  Isra-

Vervolg ''O.R.T.'

Anna Ticho, Judees heuvelland, houtskool, 1973
Uit: Ariel
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Etrog doos. Duitsland, 19e eeuw, zilver, gegraveerd. 
De etrog, een soort citroen, die tijdens Soekot ceremonieel wordt gebruikt, wordt vaak opgeborgen in 

'dozen', zoals deze.
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De bevolking van Israël 29: 
Shimon Peres President

door J.E. Ellemers

In juni 2007 werd Shimon Peres 
gekozen tot negende president van 
Israël, welk ambt hij op 15 juli 
oficieel aanvaardde. Op 2 augustus 
werd hij 84 jaar. Hij is niet alleen 
veruit de oudste die ooit president 
van Israël werd, maar ook de enige 
Israëli die sinds de uitroeping 
van de staat in 1948 tot nu toe 
ononderbroken publieke functies 
heeft vervuld: eerst als (hoge) 
ambtenaar, sinds 1959 als lid van 
de Knesseth en onderminister van 
Defensie (1959-65) en daarna in 
vele andere politieke functies, 
waaronder die van minister-pre-
sident (1984-86 en 1995-96) en 
talloze ministersposten. Hij kan 
worden beschouwd als een van 
de belangrijkste architecten van 
Israëls veiligheid. Vanaf 1948 was 
hij direct betrokken bij de aankoop 
van wapens voor het leger, eerst 
in de Verenigde Staten en Oost-
Europa, later in Frankrijk. Voorts 
speelde hij een belangrijke rol bij 
het totstandkomen van Israëls 
luchtvaart- en wapenindustrie 
en van de kerncentrale in 
Dimona. Maar hij was óók een 
van de geestelijke vaders van 
de ‘Oslo-akkoorden’ (1993-95), 
die beoogden vrede met de 
Palestijnen tot stand te brengen. 
Hij is verder een van Israëls meest 
kosmopolitische politici, die zich 
voortdurend heeft ingezet  voor
goede verhoudingen, niet alleen 
met de Verenigde Staten, 
maar ook met andere (vooral 
Europese) landen, waaronder 
Frankrijk en Duitsland. 

Het begin:
de ‘Franse connectie’
Shimon Peres (toen nog Perski 
geheten) werd in 1923 geboren in 
Vichneva, dat tegenwoordig in Wit-
Rusland ligt, maar toen tot Polen 
behoorde. In 1934 emigreerde 
hij met zijn ouders naar het 
toenmalige Palestina, ging naar 
school in Tel Aviv en vervolgens 
naar de landbouwschool in Ben 
Shemen. In 1940 was hij mede-
oprichter van de kibboets Aloemot 
en werd actief in de Zionistische 
beweging, sinds 1943 als 
secretaris van de socialistische 
jeugdbeweging HaNoar Ha’owed. 

Omdat hij pas als elfjarige in 
het land kwam, heeft hij nooit 
het sabra-accent verworven 
van degenen die in Israël zijn 
geboren en dat zo kenmerkend is 
voor generatiegenoten als Moshe 
Dayan, Yitzchak Rabin en Arik 
Sharon – die allen wel in het 
land zijn geboren –, maar spreekt 
nog steeds Hebreeuws met 
een licht Oosteuropees accent. 
Het is niet het enige wat hem
onderscheidt van vele andere 
leiders van zijn generatie. 
Vanaf 1947 werkte hij onder 
leiding van David Ben Goerion en 
Levi Eshkol op het hoofdkwartier 
van het ondergrondse leger 
Haganah, dat in 1948 het 
Ministerie van Defensie zou 
worden. Hij vervulde daar hoge 
functies en zou in 1953 Eshkol 
opvolgen als directeur-generaal. 
Hij werd daarmee op 29-jarige 
leeftijd de allerhoogste ambtenaar 
op het toen en ook nu nog grootste 
en belangrijkste ministerie, 
direct onder Ben Goerion die 
destijds de functie van minister-
president combineerde met die 
van minister van Defensie. Hij 
werd terecht gezien als een 
vertrouweling van Ben Goerion. 
In deze hoedanigheden speelde 
hij een belangrijke rol in de 
toenadering tot Frankrijk, 
waarbij zijn francofone instelling 
– als een van de weinige hoog-
geplaatste Israëli’s beheerste hij de
Franse taal – goed van pas 
kwam. De verbeterde relatie 
met Frankrijk vanaf ongeveer 
het midden van de jaren 
vijftig manifesteerde zich op 

De nieuwe president van Israël, 
Shimon Peres, diende zijn hele 

leven de publieke zaak en is 
een van Israëls meest creatieve 

politici.
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verschillende wijzen. Allereerst 
kwamen er dank zij de goede 
verstandhouding tussen Peres 
en de toenmalige Franse 
ambassadeur in Israël, Pierre 
Gilbert, eind 1954 overeenkomsten 
waarbij Frankrijk wapens (tanks 
en artillerie) en vliegtuigen 
(Mystères) aan Israël leverde. 
Verder waren er overeenkomsten 
over technische samenwerking 
tussen beide landen op het gebied 
van kernenergie, die in 1957 
zou leiden tot de constructie van 
een kerncentrale in Dimona, 
die sinds 1964 in staat zou zijn 
atoomwapens te produceren. 
Israël heeft dit laatste echter 
nooit formeel bevestigd. (In 1960 
werd nog een tweede, uit Amerika 
afkomstige, kerncentrale gebouwd 
in het nabij gelegen Nachal 
Sorek, die wel aan internationale 
inspectie is onderworpen.) 
Voorts speelde Peres een 
belangrijke rol bij het eind 
oktober 1956 in Sèvres (nabij 
Parijs) tot stand gekomen akkoord 
tussen Israël, Frankrijk en na 
aarzeling ook met Engeland. 
Dit, aanvankelijk ‘geheime’, 
akkoord was een reactie op de 
nationalisatie van het Suez-
kanaal door Egypte. Frankrijk en 
Engeland beloofden hierbij Israël 
te steunen wanneer dit de Sinaï 
zou binnenvallen om vervolgens 
een troepenscheiding tot stand 
te brengen, waarbij Frankrijk en 
Engeland het Suez-kanaal zouden 
bezetten. Alhoewel de Sinaï-
campagne militair gesproken 
aanvankelijk voor Israël redelijk 
suceesvol verliep, ging er daarna 

veel mis, onder andere door 
dreigementen van de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie, zodat 
Israël zich in januari 1957 
uiteindelijk moest terugtrekken. 
Wat niet mis ging, was de belofte 
van Frankrijk om Israël tijdens de 
Sinaï-campagne vanuit de lucht 
met vliegtuigen en op zee met 
oorlogsschepen te beschermen 
tegen mogelijke aanvallen van
Egypte. Ook in volgende jaren  zou
Frankrijk Israël steunen bij het
ontwikkelen van een eigen lucht-
vaart- en wapenindustrie en de
kerncentrale in Dimona. 
Pas nadat Charles de Gaulle 
in 1958 opnieuw president van 
Frankrijk werd, Algerije in 1962 
onafhankelijk werd en Frankrijk 
zich weer meer op de Arabische 
wereld ging oriënteren, zou de 
verstandhouding tussen beide 
landen geleidelijk bekoelen. Zelfs 
een groot diplomaat als Peres was 
niet in staat de innige relatie, die 
in de jaren vijftig tussen beide 
landen bestond, weer te herstellen.  

Politieke carrière
Inmiddels was Peres in 1959 een 
politieke carrière begonnen en 
zou tot 1965 onderminister van 
Defensie zijn. Rond de verkiezingen 
van dat jaar verlieten Ben Goerion 
en een aantal van zijn prominente 
volgelingen, onder wie Peres en 
Dayan, de grootste socialistische 
partij Mapai om de nieuwe partij 
Rafi te vormen, waarvan Peres 
secretaris-generaal werd en die 
bij de verkiezingen tien zetels 
behaalde. Kort voor de Zesdaagse 
Oorlog van 1967 trad Dayan als 

minister van Defensie toe tot het 
‘kabinet van nationale eenheid’. In 
1968 speelde Peres een actieve rol 
in het herenigen van Mapai, Rafi 
en een derde linkse partij, Achdoet 
Ha’awoda, tot de Israëlische 
Arbeidspartij, die vervolgens 
in 1969 met Mapam samen de 
nieuwe combinatie Ma’arach 
(te vertalen als Eén Lijn) zou 
vormen. Deze combinatie zou 
vervolgens tot 1977 de dominante 
partner blijven in opeenvolgende 
coalitieregeringen, zoals dat 
trouwens sinds 1948 steeds het 
geval was geweest met Mapai. 
Ben Goerion zou overigens niet 
terugkeren naar de herenigde 
socialistische partij en bij de 
verkiezingen van 1969 met enkele 
volgelingen een eigen lijst vormen 
(de ‘Staat Lijst’). Deze behaalde 
vier zetels, maar verdween bij de 
daaropvolgende verkiezingen van 
1973 als zelfstandige partij, nadat 
Ben Goerion zich in 1970 had 
teruggetrokken en in 1973 overleed. 
In de nieuwe constellatie speelde 
Peres opnieuw een belangrijke 
rol. Hij werd in 1969 minister 
voor Absorptie van Immigranten 
met verantwoordelijkheid voor de 
economische ontwikkeling van 
de ‘geadministreerde gebieden’. 
Een jaar later werd hij minister 
van Transport en Communicatie 
en in 1974 minister voor 
Informatie. Vervolgens werd hij 
minister van Defensie in het 
kabinet-Rabin (1974-77). In deze 
hoedanigheid speelde hij een 
rol bij de reorganisatie van het 
leger na het fiasco van de Yom 
Kippoer Oorlog (1973). Tijdens 
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dit ministerschap vond ook de 
spectaculaire operatie plaats
in Entebbe (Afrika), waarbij de Is-
raëlische en Joodse passagiers van
een door terroristen gekaapt
(Frans) vliegtuig door de Isra-
elische luchtmacht werden bevrijd. 
Het is goed hier vast te stellen 
dat Peres, die later vaak 
afgeschilderd is als een ‘duif’ 
in de Israëlische politiek, als 
minister voor Absorptie èn 
van Defensie het vestigen van 
Joodse nederzettingen in de 
‘geadministreerde gebieden’ actief 
heeft gesteund, met name op de 
Westelijke Jordaanoever. Hiermee 
handelde hij duidelijk tegen het 
advies van zijn vroegere chef en 
mentor Ben Goerion, die meteen 
na de Zesdaagse Oorlog er al 
voor pleitte dat Israël de toen 

veroverde gebieden zo spoedig 
mogelijk weer zou verlaten. 

Strijd om de macht
Alhoewel hij binnen de nieuwe 
‘linkse’ partijcombinatie Ma’arach 
een steeds prominentere rol 
ging spelen, slaagde Peres er 
aanvankelijk niet in het politieke 
leiderschap van deze partij te 
verwerven. Bij interne verkie-
zingen in juni 1974 en opnieuw in 
februari 1977 verloor hij tweemaal 
– zij het met een geringe marge 
– van Rabin. Uiteindelijk werd hij 
toch leider van Ma’arach omdat 
Rabin in het voorjaar van 1977 
meende te moeten terugtreden, 
nadat ontdekt was dat zijn vrouw 
een ‘illegale’ bankrekening 
in de Verenigde Staten had 
– nog uit de tijd toen hij daar 

ambassadeur was (1968-73).  
Bij de kort daarna plaatsvindende 
verkiezingen trad Peres weliswaar 
op als leider van Ma’arach, maar 
de partij verloor smadelijk en viel 
terug van 51 naar 32 zetels in 
de 120 leden tellende Knesseth. 
Tot 1984 zou hij als leider van de 
oppositie fungeren. Hij probeerde 
zijn partij te reorganiseren, maar 
slaagde daar maar ten dele in. 
Verder was hij internationaal 
zeer actief, onder andere als vice-
president van de Socialistische 
Internationale – een organisatie 
van sociaal-democratische par-
tijen –, om zo het klimaat voor 
Israël in de wereld te verbeteren. 
Ondertussen ging de strijd om de 
macht voor Peres verder – zowel 
binnen zijn eigen partij, als in 
de nationale politiek. Pas bij de 

Vervolg 'De bevolking van Israël'
 

Foto uit: Jerusalem Post, 20 juli 2007
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verkiezingen van 1984 kwam 
Ma’arach weer als grootste partij 
uit de bus. Maar het verschil met 
de andere grote partij Likoed was 
zo gering, dat het niet lukte een 
door Ma’arach geleide coalitie te 
vormen. Er werd besloten een 
‘regering van nationale eenheid’ 
te vormen volgens het principe 
van ‘rotatie’. Dit wil zeggen dat 
de eerste twee jaar Ma’arach de 
minister-president zou leveren 
en Likoed  de minister van 
Buitenlandse Zaken en dat
de volgende twee jaar de rollen 
zouden worden omgekeerd. Zo 
was Peres aanvankelijk minister-
president (1981-1986) en vervolgens
minister van Buitenlandse Za-
ken en vice-minister-president 
(1986-88) toen de leider van 
Likoed,  Yitzchak Shamir, minis-
ter-president werd. 
In beide hoedanigheden – als mi-
nister-president en als minister 
van Buitenlandse Zaken – speelde 
Peres een actieve rol bij de 
terugtrekking van het Israëlische 
leger uit Libanon na de oorlog van 
1982 en bij pogingen om de relaties 
met de buurlanden Egypte en 
Jordanië te verbeteren. Het echte 
huzarenstukje dat hij in deze 
periode uithaalde, kreeg minder 
aandacht. Na een bankcrisis 
eerder in de jaren tachtig, trad 
Peres samen met de toenmalige 
minister van Financiën, Yitzchak 
Modaï {Likoed), hardhandig op bij 
een ernstige economische crisis. 
Het was de tijd dat de inflatie meer 
dan 400 procent per jaar bedroeg 
en salarissen en uitkeringen 
twee keer per maand werden 

uitbetaald. In nauw overleg met de 
banken, werkgeversorganisaties 
en vooral de vakbond Histadroet, 
wisten Peres en Modaï daar 
een abrupt einde aan te ma-
ken. Naast zijn verdiensten op 
het gebied van de veiligheid, is 
dit misschien wel een van de 
belangrijkste bijdragen die Peres 
leverde aan het welzijn van Israël. 
De strijd om de macht ging verder. 
Na de verkiezingen van 1988 werd 
opnieuw besloten een regering van 
nationale eenheid te vormen, dit 
keer echter zonder het principe van 
‘rotatie’. Shamir werd minister-
president en Peres combineerde 
nu de functie van vice-minister-
president met die van minister 
van Financiën, op welk gebied hij 
inmiddels ruime deskundigheid 
had verworven. Dit ministerschap 
zou slechts tot 1990 duren. 
In dat jaar forceerde hij een 
kabinetscrisis in de hoop samen 
met de religieuze partijen een 
nieuwe coalitie te vormen, 
die meer open zou staan voor 
vredesoverleg. Dat mislukte. 
Shamir slaagde erin om met de 
religieuze partijen wel een nieuw 
kabinet te vormen en Peres werd 
opnieuw leider van de oppositie. 
Echter in deze functie werd hij 
onmiddellijk uitgedaagd door 
Rabin, die als minister van 
Defensie ook deel had uitgemaakt 
van de voorgaande kabinetten 
van nationale eenheid (1984-88 
en 1988-90). Bij de interne ver-
kiezingen voor het leiderschap van 
Ma’arach, die voorafgingen aan de 
parlementsverkiezingen van 1992, 
werd Peres opnieuw verslagen 

door Rabin. Na deze verkiezingen 
werd Ma’arach de grootste partij, 
vormde Rabin een nieuwe coalitie 
zonder Likoed en werd Peres 
minister van Buitenlandse Zaken. 

Nobelprijs voor de Vrede
Toch zouden de oude rivalen in 
het nieuwe kabinet tot een andere 
verstandhouding komen. In vorige 
kabinetten waren er pogingen 
geweest om oplossingen te vinden 
voor de ‘Palestijnse kwestie’ en 
de relatie met de buurlanden 
– onder andere door overleg in 
Madrid. Dat had echter tot niets 
geleid. Begin 1993 ontstond er 
overleg tussen enkele Israëli’s en 
functionarissen van de Palestijnse 
Bevrijdingsorganisatie PLO, 
dat aanvankelijk louter op 
persoonlijke titel plaatsvond op 
verschillende plaatsen in en om 
Oslo. Spoedig raakte de nieuwe 
onderminister van Buitenlandse 
Zaken, Yossi Bei1in, erbij 
betrokken, die vervolgens zijn 
minister, Peres, op de hoogte 
bracht, die op zijn beurt minister-
president Rabin informeerde. Na 
vele onderhandelingen, waarbij 
er telkens aarzelingen waren van 
Rabin, kwam het tot een eerste 
‘Oslo-akkoord’ tussen Israël en de 
PLO, dat op 13 september 1993 
onder toeziend oog van president 
Clinton op het gazon van het 
Witte Huis werd ondertekend. 
Het leverde Rabin, Peres en 
voorzitter Arafat van de PLO 
het volgend jaar de Nobelprijs 
voor de Vrede op. In 1995 zou 
er een tweede akkoord volgen, 
maar dit bracht geen doorbraak 
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– behalve dat het hoofdkwartier 
van de PLO werd verplaatst 
van Tunesië naar Ramallah 
op de Westelijke Jordaanoever 
en dat er niet langer een taboe 
rustte op directe contacten 
tussen Israël en de inmiddels 
gevormde Palestijnse Autoriteit. 
Op 4 november 1995 werd Rabin 
vermoord en Peres volgde hem 
op als minister-president en 
partijleider. Bij de verkiezingen in 
mei 1996, waarbij tevens voor het 
eerst de minister-president direct 
werd verkozen, verloor Peres 
met een kleine marge van de 
kandidaat van Likoed, Binjamin 
Netanyahoe, alhoewel zijn partij 
Ma’arach  iets meer zetels verwierf.
Peres, die inmiddels al in de 
zeventig was, bleef politiek actief 
en lid van de Knesseth. Van 
deze activiteiten vermeld ik hier 
slechts dat toen Sharon in het 
najaar van 2005 de nieuwe partij 
Kadima stichtte, Peres een van 
de eersten was die overliep naar 
deze partij en vervolgens na de 
verkiezingen van 2006 toetrad 
tot het kabinet-Olmert en als 
minister belast werd met de ont-
wikkeling van Galilea en de Negev. 

Manipulator en visionair
Peres’ politieke carrière was niet 
alleen langdurig, maar vertoonde 
– zeker sinds de jaren zeventig 
– ook vele ups and downs. Hij 
werd vele malen verslagen, zowel 
bij pogingen om leider van de 
socialistische partij te worden 
of te blijven, als bij nationale 
verkiezingen. Hij was weliswaar
twee keer minister-president, 

Vervolg 'De bevolking van Israël'

maar beide keren niet voor de 
volle termijn en de tweede keer 
slechts omdat zijn grote rivaal, 
Rabin, werd vermoord. Ook ver-
loor hij een eerdere verkiezing 
voor het presidentschap (in 2000). 
Steeds meer kreeg hij de naam 
van ‘eeuwige verliezer’. Ook is hij 
herhaaldelijk beschreven als een 
manipulator, die ‘vuile streken’ 
uithaalde, onder andere toen hij in 
1990 het kabinet-Shamir – waar 
hij deel van uitmaakte – ten val 
bracht, in de hoop zelf een nieuwe 
regering te kunnen vormen. 
Aan de andere kant moeten we 
vaststellen dat politiek nu eenmaal 
zo werkt en aan elkaar hangt 
van manipulaties en intriges 
– ook in Israël. Behalve als een 
‘handige’ politicus, moet Shimon 
Peres ook gewaardeerd worden 
als een visionair, zoals Israël na 
Ben Goerion er maar weinigen 
heeft gekend. Als jongeman nog, 
was hij er al van doordrongen 
dat Israëls voortbestaan slechts 
mogelijk zou zijn wanneer het 
over voldoende wapens beschikte, 
die hetzij door het buitenland, 
hetzij door eigen militaire 
industrie zouden moeten worden 

geleverd. Zijn streven om in Israël 
een atoomcentrale te bouwen is 
soms geridiculiseerd, maar een 
feit is dat Israëls veiligheid al 
decennia lang mede gegarandeerd 
is door het bezit van kernwapens. 
Ook op economisch gebied had 
Peres duidelijke visies. Hij besefte 
niet alleen dat de kolossale inflatie 
in het midden van de jaren tachtig 
een bedreiging vormde, maar heeft 
die ook krachtdadig beëindigd. 
Hij was een van de eersten die 
het belang zag van elektronische 
en microtechnologie. Verder heeft 
hij herhaaldelijk aangegeven 
hoe vrede in het Midden-Oosten 
zou kunnen leiden tot nieuwe 
economische en culturele impul-
sen. 
Kortom, naast een manipulerend 
politicus, is Peres zijn hele leven 
ook een visionair gebleven, 
die als een van de weinigen 
oog heeft gehad voor Israëls 
problemen op langere termijn. 
Alhoewel het presidentschap 
in Israël grotendeels van 
ceremoniële aard is, valt te 
verwachten dat Shimon Peres 
daar binnen de wettelijke kaders 
een eigen inhoud aan zal geven. 

Van links naar rechts: Peres, Rabin, Arafat, Clinton
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Sjana Tova!

Frits Grunewald wenst ook namens Bert 
en Ton alle vrienden en bekenden een goed 
en zoet 5768 toe.

HET BESTUUR VAN DE JOODSE 
GEMEENTE GRONINGEN
wenst haar leden, belangstellenden en 
vrienden een goed, zoet en vooral gezond 5768 
toe.

Ben en Trees Troostwijk ,
Prinsessenweg 3, 8931 EC Leeuwarden

 

Anneke van Rhijn en Herman Oterdoom wensen 
een ieder een goed en zoet jaar 5768!
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Een joods Disneyland. Praag 
begint er verdacht veel op te lijken. 
Vooral in de voormalige Joodse 
wijk Josefov drentelen toeristen 
van synagoge naar synagoge. 

En net als in een echt pretpark 
kun je op één toegangskaartje 
verschillende attracties (synago-
gen) bezoeken. Aldaar is de kans 
groot dat je eerst een tijdje in de rij 
staat om naar binnen te kunnen. 
Vooral bij de Pinkassynagoge 
staat vaak een rij wachtenden. 
Die geeft immers toegang tot 
de bekendste attractie: de oude 
joodse begraafplaats.Want dat is 
nou grappig: schotse en scheve 
grafstenen, soms in de loop van 
lange tijden – uit ruimtegebrek 
– in meerdere lagen opgestapeld. 
En daar, op die oude be-
graafplaats, ligt sinds 1609 een 
man die je de drukte niet zou 
toewensen van al die tussen 
afzettingen schuifelende en 

stiekem fotograferende toeristen: 
Rabbi Löw. Een Joods gezin ver-
eert hem door lange tijd bij het 
graf stil te staan, terwijl de vader 
van het gezin teksten reciteert.  

Supersjabbesgoj
Maar al eeuwenlang wordt Rab-
bi Löw bespot en gehoond om 
zijn lugubere creatie, de mon-
sterlijke Golem. Een Monster 
van Frankenstein avant la lettre 
wordt de Golem ook wel genoemd 
die o.a. de schrijfster Mary 
Shelley geïnspireerd zou hebben 
(en Gustav Meyrink, red). Of een 

ultieme sjabbesgoj, omdat Rabbi 
Löw hem voor zichzelf en andere 
Joden had willen laten werken. 
Vele versies kent de legende van 
de Golem die in elk geval werd 
gevormd uit een vormloze klomp 
klei uit de Moldau die een paar 
honderd meter verderop langs 
Josefov stroomt. En vrijwel 
allemaal eindigen ze met diens 
ondergang of verdwijning.       
Welnu, dat klopt niet. De Golem 
is nog steeds prominent in Praag 
aanwezig. En ook de Golem lijkt 
in handen te zijn gevallen van 
het Disneyconcern. Avond aan 
avond wordt een theaterstuk 
over hem opgevoerd. Op straat 
staan reclameborden van café’s 
die naar hem genoemd zijn. En 
bij de ingang van een café in de 
Burchtwijk aan de andere kant 
van de Moldau houdt een meer 
dan mansgrote Golem de wacht.    

Keppels
De commercie bereikt een toppunt 

Joods Praag is Golem en Disney

Door Marcel Wichgers

Praag: de wereldberoemde 
begraafplaats, diverse syna-

goges of de Golem?

de Golem, alom aanwezig
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in een zijstraatje van de Parijse 
Straat. Het straatje verbindt 
de Oud-Nieuw synagoge met 
de Klausen synagoge. Massa’s 
marktstalletjes staan er aan de 
kant van de straat opgesteld. 
Van alles is te koop: sieraden, 
foto’s en schilderijtjes van 
Praag, aardewerk. Maar haast 
niets heeft te maken met de 
vele synagogen in deze buurt, 
op een enkel kraampje met kep-
peltjes en afbeeldingen van 
– daar is-ie weer – de Golem na.
Toch, op de kop van de straat, 
staat een eenzaam tafeltje. Er-
achter staan twee orthodoxe 
Joodse mannen in vol ornaat. Ze 
fungeren als aanspreekpunt voor 
mensen die wel degelijk voor de 
synagogen naar Josefov gekomen 
zijn. Ze zijn voortdurend in gesprek 
met veelal gekeppelde toeristen.  

Monument
Ze wijzen vast ook vaak de weg 
naar de vele synagogen in de 
buurt. Naar sommige is het even 
zoeken. De Pinkassynagoge is 
gemakkelijk te vinden, bij de 
ingang van de wijk, vlakbij de 
Moldau. Het is een van de drie 
synagoges die nu onder het beheer 
van het Joods Museum Praag 
vallen en niet meer dienst doen als 
gebedsruimte. De Pinkassynagoge 
is helemaal een monument ge-
worden voor de vermoorde Joden 
in de Tweede Wereldoorlog. De 
wanden zijn beschreven met 
hun namen: monnikenwerk van
twee kunstschilders.  
De Maisel synagoge en de Klau-
sen synagoge doen dienst als 

expositieruimte van het Praagse 
Joods Museum. In de vrij kleine 
en ingetogen Oud-Nieuw (Stare-
Nova, of Alt-Neu) synagoge uit de 
dertiende eeuw, waar bezoekers 
apart entree moeten betalen 
omdat deze eigendom is van de 
joodse gemeente van Praag, valt op 
het eerste gezicht minder te zien. 
Maar de kenner kan de bijzondere 
sfeer voelen in deze oudste 
synagoge van Noord-Europa. 

Joods leven
Van veel recenter datum en alles 
behalve ingetogen zijn de Spaanse 
synagoge en de Jubelsynagoge. 
Voor Noord-Nederlandse bezoe-
kers is een bezoek aan deze 
synagogen zelfs een beetje ‘thuis-
komen’, want beide zijn net als 
de synagoge van Groningen 
in de moorse stijl gebouwd.  
Vooral de Jubileumsynagoge 

aan de Jeruzalemstraat, buiten 
Josefov en in de buurt van het
Wenzelplein, toont grote gelij-
kenis door haar twee torens, 
een enorme Davidster in het 
middendeel van de voorgevel en 
de vele hoefijzerbogen. Frappant 
is ook dat het gebouw in hetzelfde 
jaar 1906 gereedkwam als de 
Groningse synagoge. En ook 
werd deze pas lange tijd  na de
Tweede Wereldoorlog geres-
taureerd en heringewijd. 
Door haar ligging buiten de 
voormalige joodse buurt met 
de drommen toeristen is het 
er heel rustig. De weinige 
bezoekers kunnen er in alle rust 
genieten van de mooie glas in 
lood ramen waarin namen van 
Praagse Joden gebrandschilderd 
zijn.  Hier is nog écht Joods leven.

Foto's: Marcel Wichgers     

Jubileumsynagoge in de Jeruzalemstraat
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Joodse Groningers van Weleer 
Dokter Nathans

door René S. de Vries

Een Groninger aan het 
begin van de vorige eeuw: 

huisarts, bestuurslid Joodse 
Gemeente, hulpverlener en 

automobilist!

Hoe dokter Nathans mijn 
familie binnenkwam 
“Ik liep die dag langs de Coe-
hoornsingel naar school, waarbij 
ik langs het huis kwam waar je 
grootouders woonden. Er stond 
een witte auto met een rood 
kruis op de zijkant voor de deur 
geparkeerd. De huisdeur werd 
plotseling opengesmeten, en er 
verschenen twee mannen in witte 
jassen die je grootvader, heftig 
tegenspartelend en roepend, naar 
buiten droegen. Ik zag wel dat hij 
een soort vest met mouwen aan 
had, dat hem in zijn bewegingen 
belemmerde, maar wat het precies 
was kon ik niet zo gauw zien. 
Er kwam nog een derde man 
achteraan (Dr. Nathans), die de 
deur achter zich dicht trok en de 
mannen hielp om je grootvader 
in de witte auto te zetten.
De auto vertrok nadat een van de 
mannen achter bij je grootvader 
was gaan zitten en de andere 
man achter het stuur plaatsnam. 
Dokter Nathans stapte in zijn ei-
gen auto, die een eindje verderop 
geparkeerd stond, en vertrok 
ook. Binnen een paar minuten 
was alles voorbij. Dit gebeuren 
is mij nog lang bijgebleven en 
heeft op mij als klein meisje een 
diepe indruk achtergelaten.” 

Aldus Mona Cohen in een ge-
sprek met mij in april 2002.
Het was mijn grootvader Izak Ja-
cobus de Vries, die in 1919 naar 
het Academisch Ziekenhuis in 
Groningen werd overgebracht. 

In datzelfde jaar 2002 had ik een 

gesprek met Renee Selma van de 
Munnik-Nathans. U raadt het 
al: zijn dochter, die ik opzocht in 
Jeruzalem. Een tijd lang heb ik 
met haar gesproken. Ze vertelde 
me dat haar vader in de vroege 
jaren van de vorige eeuw al in een 
auto reed met een radiografische 
verbinding. In deze tijd van mo-
biele telefoons niets bijzonders, 
maar toen hoogst uitzonderlijk. 
Echter: dr. Nathans kon al wel een 
oproep ontvangen, maar nog niet 
beantwoorden. Daarvoor moest 
hij de dichtstbijzijnde telefoon op-
zoeken, wilde hij antwoord geven.  

Tot slot gaf mevrouw Van de 
Munnik-Nathans mij een aantal 
foto’s van haar vader mee, die 
bij dit artikel staan afgedrukt. 

Samuël Benjamin Nathans werd 
op 2 november 1881 te Assen ge-
boren en kwam op 7 mei 1908 
op 16-jarige (!) leeftijd naar Gro-
ningen om er geneeskunde te stu-
deren. Hij woonde aanvankelijk 
in de Oudekijkin’t Jatstraat, waar 
later zijn zuster Reina  en zijn 
broer Abraham bij hem kwamen 
wonen. Hij was nog maar goed 20 
jaar toen hij in Dordrecht trouwde 
met de twee jaar oudere Netty 
Zadoks. Er worden in het gezin 
Nathans drie kinderen geboren. 
Het grootste deel van zijn leven 
heeft hij aan de Hereweg 14 ge-
woond, aan de oostzijde, naast het 
viaduct, waar het erg nauw is en 
hij moeilijk zijn auto kwijt kon. Hij 
liet zich dan ook meestal aan de 
westkant van het viaduct met zijn 
nieuwe auto op de foto vastleggen. 
Door zijn kleine gestalte maar 
kordate houding en resolute 
optreden, was hij een mar-
kante persoonlijkheid in de 
stad Groningen geworden.  
Er valt nog veel meer over Dokter 
Nathans te vertellen: hij deed be-
snijdenissen, was politiearts, zat 
als penningmeester in het bestuur 
van de Joodse Gemeente, werkte 
mee aan een voorlichtingsfilm 
voor ‘Veilig Verkeer’, speciaal 
bestemd voor de jeugd en... hij 
had natuurlijk een eigen praktijk.

Samuël Benjamin Nathans 
1881-1941
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Spoorwegongeval 
Bij een ernstig spoorwegongeval 
op 26 januari 1931, waarbij de 
trein vanuit Winschoten bij het 
Groninger hoofdstation op een 
rangerende goederentrein botste, 
werd zijn hulp ingeroepen.
Daar hij zo dichtbij woonde was hij 
als een van de eersten ter plekke. 
Er waren bij dit ongeval drie doden 
en vijf gewonden te betreuren. 
De laatste jaren van zijn leven 
liet zijn gezondheid hem echter 
in de steek. Zijn hartklachten, 
typisch voor hem, bagatelliseerde 
hij meestal met een “nait soezen”. 
Dr.Nathans overleed op 28 april 
1941 in het Rooms Katholieke 
Ziekenhuis op 59-jarige leef-
tijd aan een hartaanval. 
Met hem ging een belangrijk man
voor de Joodse Gemeente  en een
markante figuur in Groningen,
heen. 

De foto’s bij dit artikel geven een 
indringend beeld van de eerste 
helft van de vorige eeuw. Het is 
nu nog maar zo’n zeventig jaren 
geleden, maar uit een zo volledig 
andere wereld, dat het wel 
meer dan 200 jaar geleden lijkt. 

Fragment uit mijn boek: René S. 
de Vries, Het verbroken geheugen. 

         

Hereweg 14
In dit pand heeft Dokter Nathans een groot deel van

zijn leven gewoond

Zijn eerste auto met ‘radiografische bereikbaarheid’
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Vervolg 'Joodse Groningers van Weleer' 

Dokter Nathans actief als hulpverlener bij een ongeval aan de 
Verlengde Hereweg

Het treinongeval op maandagavond 26 januari 
1931. Dokter Nathans woonde vlakbij, hoorde 
de enorme klap van de botsing en was als een 

der eersten ter plekken 

De eerste twee letters van de 
eerste twee regels vormen 
een soort acrostichon, de 

naam: Sjmoe'el
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" De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze 
vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. 
Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hen beiden de ogen open 

en merkten ze dat ze naakt waren. (Beresjiet/Genesis 3: 6-7).

Adam en Eva. Barbara Garrison, New York City, 1975. Grafische aquarel.
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Men Neme

door Ruth Lipschits-de Leeuwe

Als u deze JaGDaF ontvangt is
het ongeveer de laatste dag van
de Jamiem nora’iem – de 
Ontzagwekkende Dagen. De da-
gen tussen Rosj Hasjana en Jom 
Kipppoer, de dagen ook die u 
gelegenheid bieden de balans van 
het afgelopen jaar op te maken. 
Ruzies, kleinere of grotere bij te 
leggen, na te gaan of u al uw goede 
voornemens hebt uitgevoerd. Heeft 
u voldoende tsedaka verleend? 
Aangezien het waarschijnlijk 
(hangt van TNT post af) de dag 
voor Kol Nidrei en daarna Jom 
Kippoer zal zijn wanneer u dit 
magazine in uw handen houdt, 
wil ik graag het zo belangrijke 
begrip tsedaka nader toelichten – 
ja, ik weet het, dit ís een culinaire 
rubriek, en dat wordt het ook! 

Tsedaka
De ezel die wankelt onder zijn 
vracht kan met hulp overeind 
worden gehouden. Is het dier
eenmaal gevallen, dan kost  het
veel meer moeite om hem weer
overeind te krijgen.  
Zo lichtte een rabbijn het 
bijbelse gebod van tsedaka toe, 
het gebod dat Joden verplicht ver-
antwoordelijkheid te nemen voor 
de zwakke en de hulpbehoevende 
in de gemeenschap. De hoogste 

vorm van tsedaka is de mens 
te helpen vóórdat hij valt. 
Het gaat dus werkelijk niet alleen 
om geld geven voor liefdadigheid. 

Wat Jom Kippoer betreft heb ik 
het natuurlijk gemakkelijk: geen 
enkel recept! Maar zo eenvoudig 
zal ik me er niet vanaf maken. 

“De maaltijd voor het vasten 
– het eten in de namiddag voor 
zonsondergang op dag van Kol 
Nidrei – moet vullend zijn, maar 
wel simpel en licht. Hij moet niet 
te zout of te gekruid zijn zodat 
hij geen dorst veroorzaakt. De 
Asjkenazim eten traditiegetrouw 
kippensoep met matseballen of 
kreplach gevuld met kip, zodat 
‘de goedheid het boeten voor 
de misdragingen zal bedekken 
(zoals het deeg de vulling 
bedekt).’ Het vasten wordt af-
gesloten met een maaltijd met 
gehakte haring, kippensoep met 
mandeln, gebraden gevulde kip 
(in de Elzas eten ze poule-au-pot), 
worteltzimmes, fruitcompote, bis-
cuitgebak en vers fruit; hierbij 
wordt citroenthee gedronken.” 
(uit: De joodse keuken van Claudia 
Roden). Aangezien Claudia Roden 
zelf uit Caïro komt, beschrijft zij 
ook de Sefardische gebruiken; die 
bewaren we voor volgend jaar. 

Zij (Claudia Roden) heeft het over 
gehakte haring; dat is misschien 
universeel. In Nederland – in 
ieder geval mijn moeder maakte 
haringsalade, ongeveer zoals  ik 
het bij vele andere families op
uitgaande Jom Kippoer ben te-

gengekomen; inderdaad gehakte 
haring, maar dan met bietjes, 
ui en augurk, eventueel nog 
met een fijn gehakte appel. 

Herinneringen
Na de behoorlijke conflicten die 
ik met mijn moeder had vóór Jom 
Kippoer – het hoort niet, maar 
ik was een opstandig kind – over 
het al dan niet naar sjoel gaan, 
was het aanbijten altijd een soort 
‘feestje’, o.a. mét de hierboven be-
schreven haringsalade. Alleen wa-
ren mijn broer en ik – zeker in de 
jaren na de oorlog – zeer slechte 
eters. We hadden gelukkig veel 
poezen thuis, honden, konijnen, 
een schaap, twee geitjes en ik ge-
loof ook marmotten. Die poezen 
sprongen van de keuken door 
het doorgeefluik (dat had men 
vroeger) de kamer in. Alsof ze 
wisten dat het uitgaande Jom 
Kippoer was! Mijn broer en ik 
visten de stukjes haring uit de 
salade en die lieten we met op-
recht onschuldige gezichten voor-
zichtig langs onze stoelen op de 
grond vallen – voor de poezen... 
en de bietjes lustten we ook niet! 
Nog even een korte toelichting 
over die conflicten met mijn 
moeder: naar school mochten we
natuurlijk niet. Maar ik wilde ab-
soluut niet naar sjoel (in Utrecht); 
ik probeerde mijn moeder uit te 
leggen dat ik in sjoel geen contact 
met God kon hebben, dat ik daar-
voor alleen het bos in moest, zit-
ten onder de bomen en heel erg 
nadenken; een soort spirituele 
ervaring opdoen; het vasten hielp 
daarbij. Ik heb die strijd enige 

Aardappelsalade
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keren gewonnen, maar niet ieder 
jaar. Mijn broer(tje) was/is meer 
dan drie jaar jonger dan ik, dus 
had niets in te brengen en vond 
het niet de moeite waard ruzie 
met mijn moeder te maken. 

En dan nu tenslotte toch maar 

een recept. Om af te wijken van 
bovenstaande beschrijving van 
‘onze’ haringsalade, die ik nu 
trouwens verrukkelijk vind, zoek 
ik mijn heil opnieuw bij Claudia 
Roden, die het hiernavolgende 
recept in haar studententijd 
in Parijs opgedaan heeft. 

Aardappelsalade met haring 
en appel 

Benodigdheden
500 gram nieuwe aardappels
2 zure appels
sap van 1 citroen
3 gefileerde zoute haringen 
(ontveld en ontzout) of zure 
haring, diagonaal in stukjes van 
5 cm gesneden
2 stengels bleekselderij, 
dungesneden
1 gele ui, fijngesneden
300 ml zure room

Werkwijze
Kook de aardappels in zout 
water tot ze zacht zijn, schil 
ze daarna en snijd ze in dikke 
plakken. Schil en snijd de appels 
in kleine stukjes en overgiet 
deze met het citroensap. Meng 
alle ingrediënten door elkaar.
Vergeet u niet de bleekselderij 
te ontdoen van draden (met een 
dunschilmesje – RL). U kunt door
de zure room eventueel 1 eet-
lepel dijonmosterd en/of 1 
eetlepel suiker mengen, of ho-
ningmosterd gebruiken. 

Tenslotte sjana tova oemetoeka 
en een goede vasten!

Grote Verzoendag
Uit: Brandende kaarsen, herinneringen aan de verdwenen joodse 

wereld van Bella Chagall; tekening: Marc Chagall;
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Boeken
uitgekozen door Erik Kweksilber (Boekhandel Godert Walter)

September-oktober 2007 zijn
de fotomaanden in Groningen
door de Noorderlicht Foto-
manifestatie die hét jaarlijks
terugkerende internationale  foto-
grafie-evenement in Nederland is. 
De hoofdtentoonstelling in de 
Der Aa-kerk heet Act of faith 
en gaat over geloof en conflict, 
extase en exces en duurt van 
16 september t/m 28 oktober. 
Voor onze winkel heeft Eddie
Marsman de tentoonstelling 
samengesteld.  

Jan Versnel - Veroveraar van 
de ruimte
Hoe verovert een fotograaf de 
ruimte, die van een kerk bij-
voorbeeld? Dat was de vraag 
aan Jan Versnel. Speurend door 
zijn negatieven zag hij ineens 
weer het Museu Serralves in 
Porto: “magisch als een kerk”.  
Kort na de voltooiing van de af-
drukken overleed Versnel, 83 jaar 
oud. Een postume presentatie 
en eerbetoon aan Nederlands 
belangrijkste naoorlogse archi-
tectuurfotograaf, die loopt van 
17 september tot 28 oktober. 
[Trouwens: onze fotoboeken 
vindt u tegenwoordig niet al-
leen bij ons in de winkel, maar
ook in de Noorderlicht Foto-
galerie aan het Akerkhof.] 

In het septembernummer van 
het tijdschrift De Parelduiker 
staat een artikel over de in
de oorlog vermoorde boekver-
koper Godert Walter, 
geschreven door Herman 
Sandman. 

Margaret MacMillan Parijs 
1919 Zes maanden die de 
wereld veranderden 
Na de oorlog die een einde aan alle 
oorlogen moest maken, kwamen 
mannen en vrouwen uit de hele 
wereld in Parijs bijeen voor de 
vredesbesprekingen. De drie gro-
te leiders uit die tijd, Woodrow 
Wilson, David Lloyd George en 
Georges Clemenceau, vormden 
het hart van de conferentie, maar 
duizenden anderen kwamen 
ook: koningen en ministers met 
hun schare aan adviseurs, jour-
nalisten en lobbyisten voor een ver-
scheidenheid aan belangen, van 
de Armeense onafhankelijkheid 
tot gelijke rechten voor vrouwen.  

Parijs 1919 is het verhaal over 
hen die de wereldkaart opnieuw 
intekenden. Zij legden de grenzen 
van Rusland verder oostwaarts, 
ze lieten Polen opnieuw geboren 
worden, ze worstelden met de 
problemen rond Kosovo, de Koer-
den en de Joodse staat. Vaak 
is geschreven dat er een rechte 
historische lijn te trekken is 
van de Glazen Zaal in het Paleis 
van Versailles naar de Duitse 
inval in Polen in 1939. Margaret 
MacMillan laat echter zien dat 
de geschiedkunde deze mannen 
niet altijd juist heeft beoordeeld. 
Zij werden afgerekend op fouten 
die later werden gemaakt. Ze 
probeerden rechtvaardig te zijn, 
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maar hun doelstellingen – de 
verslagen mogendheden te laten 
betalen zonder hen kapot te 
maken; nationalistische dromen 
te verwezenlijken; de verspreiding 
van het Bolsjewisme tegen te gaan 
en een wereldorde op te stellen 
op basis van democratie en rede 
– konden niet met diplomatieke 
middelen worden bereikt.  
Uitgeverij Mouria; € 15.00

IJnte Botke, Coen Peppelenbos 
en Herman Maring (red.) 
Doodstil
In dit boek wordt een historisch 
en actueel beeld gegeven van de 
dood in de provincie Groningen.  
Vol essays, interviews, reporta-
ges, poëzie en foto’s.  
Uitgeverij de kleine Uil; € 20.00 

Lezingen en tentoonstellin-
gen over Joseph Roth in 
november 2007: vraag onze 
aparte folder en bekijk onze 
site, vanaf 10 september.  
www.godertwalter.nl 
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Van 14 oktober t/m 18 november 
2007 is in de synagoge in Gro-
ningen een overzicht te zien 
van het werk van Siep van den 
Berg (1913-1998). De expositie 
‘Van realist tot constructivist’ 
toont aan de hand van een groot
aantal schilderijen de ontwik-
keling van een van de meest 
vooraanstaande moderne schil-
ders in de stad Groningen. De 
expositie wordt geopend door 
Han Steenbruggen, conservator 
van het Groninger Museum. 

Autodidact
Siebren Ridsert van den Berg 
werd in 1913 als zoon van een 
smid geboren in het Friese Tirns, 
tussen Bolsward en Sneek. 
Hij was het tweede kind uit een 
gezin met vier zoons. Hij begon 
als leerling huisschilder (17 
jaar) bij de fa. Sips in Groningen 
en had later samen met zijn 
compagnon Oskar Gubitz het 
reclamebureau De Sleutel, met 
als specialisatie het ontwerpen 
van reclames op lichtbakken.  
Het ‘vrije’ schilderen had echter
zijn voorkeur.  
In 1935 begon hij goeddeels als 
autodidact, gestimuleerd en kri-
tisch begeleid door de pas veel later 
bekend geworden drukker-schilder 
Hendrik Nicolaas Werkman, 
die hij in 1937 leerde kennen. 

Stilering
In die eerste jaren maakte Van 
den Berg vroeg-expressionistische 
schilderijen, o.a. portretten en 
stillevens. Weldra ontstond een 
accent op meer helderheid en or-

dening dat hem op den duur, rond 
en na 1950, naar een stilering 
van een late soort van kubisme 
bracht. Deze stilering van Siep 
trad pas echt op vanaf 1955. 
Van daaruit ontwikkelde hij een 
abstracte en uit volledig vlakke 
en neo-constructivistische vormen 
samengestelde schilderstrant.  
Het atelier waar hij decennialang 
werkte, het koepeltje aan de rand 
van het Sterrebos in Groningen, is 
in die stad nog steeds een begrip.

Ordening
Siep van den Berg is een 
van de weinige schilders in 
Nederland die op het gebied van 

de strenge, op geometrische ele-
menten gebaseerde, abstractie 
na de Tweede Wereldoorlog een 
oeuvre hebben opgebouwd en 
naam hebben gemaakt.  
Zijn werk beperkt zich niet al-
leen tot de schilderkunst: hij 
heeft (abstracte) plastieken ge-
maakt van ijzer en modellen 
voor soortgelijke werken in hout 
– maar het merendeel van zijn 
werk ligt toch op het gebied van 
de schilderkunst. En met dit 
werk staat hij, in het na-oorlogse 
Nederland, vrijwel alleen.  Hij is 
een kunstenaar die in een wan-
ordelijke wereld een maximum 
van  haalbare ordening zoekt.

‘Van realist naar constructivist’
Overzichtsexpositie Siep van den Berg 

Gezin
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Dit aardse streven maakt het  
werk des te meer modern. 
De Mangelgang
Siep heeft veel voor het avant-
gardisme in de stad Groningen 
betekend. Vlak na de oorlog heeft 
hij, in samenwerking met de ga-
larie De Mangelgang, moderne 
Nederlandse schilders ertoe 
gebracht werken in Groningen 
ten toon te stellen. O.a. de kun-
stenaars Appel, Benner, Corneille 
en Rooskens hebben voor het eerst 
in De Mangelgang geëxposeerd, 
nog voordat zij elders in den 
lande enige belangstelling had-
den ondervonden. De weer-
klank van deze activiteiten 
in De Mangelgang was in die 
tijd meestal zeer negatief.  

Exposities
Siep van den Berg heeft tijdens 
zijn leven meerdere keren 
geëxposeerd, o.a. in Galerie 
Waalkens in Finsterwolde, de 

Mangelgang in Groningen, Galerie 
Magazijn in Groningen, het 
Bruggebouw in Emmen, Galarie 
d’Eendt in Amsterdam en het 
Haagse Gemeentemuseum. Zijn 
laatste expositie in Groningen, 
vlak voor zijn overlijden in 1998, 
was een dubbeltentoonstelling in 
het Groninger Museum en in de 
CBK-ruimte in de Oosterpoort.  
 
Divers werk
Plastieken van Siep zijn onder 
andere te vinden aan de Orion-
laan in Groningen en in zijn 
geboorteplaats Tirns. Een 
wandschildering is te vinden in
het oude gebouw van het Kunst-
historisch/Psychologisch Instituut 
aan de Oude Boteringestraat in 
Groningen en (helaas nu weg-
gewerkt achter een muur  bij
Woldrings servieszaak in de 
Stoeldraaiersstraat) in het voor-
malige gebouw van Het Vrije
Volk. Een wandmozaïek be-

vindt zich in de muur van het 
voormalige Slachthuis aan het 
Damsterdiep in Groningen. Ook 
in het (nieuwe) gebouw van de 
Nederlandse bank in Amsterdam 
bevindt zich een wandmozaïek. 

Expositiegegevens
Periode: 14 oktober tot en met 18 
november 2007
Adres: Synagoge Groningen, 
Folkingestraat 60 
www.synagogegroningen.nl
Entreeprijs: 2,50 euro p.p., 
kinderen en donateurs gratis

Persbericht Stichting 
Folkingestraat Synagoge 
Groningen.
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Serge' s Media Hype
Een greep uit Israëlische Internet-Sites

Toch liever Israëlische wijn
Slechte wodka bestaat niet: hij is 
altijd goed of heel erg goed! Dit 
is een bekende uitspraak van de 
Russische Israëliërs die inmiddels 
meer dan een kwart van de Is-
raëlische bevolking uitmaken.  
Toch wordt er ook behalve wodka 
redelijk veel wijn gedronken, en
voornamelijk afkomstig uit de  Is-
raëlische wijngaarden. Tot deze 
conclusie kwam de website ISRA-
land na een uitgebreide enquête 
over de Israëlische wijnen.  
Het resultaat van het onderzoek, 
waaraan 5173 Russischtalige 
lezers van ISRAland deelnamen, 
was verrassend. Gebleken is dat 
hun mening over het drinken van 
Israëlische wijn met min of meer 
de volgende woorden kan worden 
uitgedrukt: “Slechte wijn bestaat 
niet: er zijn goede wijnen en er zijn 
de Israëlische”. Maar liefst 35% 
van de ondervraagden geeft de 
voorkeur aan de plaatselijke wijn, 
terwijl slechts 15% liever wijn uit 
een geïmporteerde fles drinkt.
22% drinkt alle soorten wijn, 
waarbij het land van herkomst 
helemaal niet uitmaakt. Voor 
veel wijnliefhebbers speelt het feit 
of de wijn koosjer is of niet nog 
nauwelijks een rol. 4% weet heel 
weinig van de Israëlische wijnen 
en 5% van de geënquêteerden 
drinkt uit principe geen wijn
uit de gaarden van het oer-
oude historische vaderland. 
De overgeblevene 19% nuttigt he-
lemaal geen wijn. 10% daarvan 
drinkt überhaupt geen alcohol 
en 9% geeft de voorkeur aan een 
andere sterke drank, al dan niet 

geproduceerd in Israël, zoals 
allerlei likeuren en verschillende 
soorten bier. Maar de meerderheid 
die absoluut geen wijn drinkt 
kiest vanzelfsprekend toch voor 
de Russische sterke drank, na-
melijk wodka, aldus ISRAland. 
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Eind juni deed rabbijn Spiero 
spontaan het voorstel aan de 
Joodse Gemeente Groningen om 
ergens in de vakantieperiode 
een barbecue te organiseren 
op de binnenplaats achter de 
synagoge, de plek waar de 
soeka altijd opgezet wordt.
Dat voorstel werd met evenveel 
enthousiasme ontvangen en er 
werd besloten dat 19 augustus 
daarvoor de meest geschikte da-
tum zou zijn. Maar hoe zou het 
weer dan zijn? Dat is iets wat je 
nooit in de hand hebt ook al probeer 
je het nog zo goed te organiseren. 

Er hadden zich 36 personen 
aangemeld, dus alles was 
besteld en ingekocht. 
Het weerbericht zag er gelukkig 
heel redelijk uit voor deze 
dag. Rabbijn Spiero toog met 
vrouw en kinderen ‘s ochtends 
al vrij vroeg op pad om langs 
Mouwes in Amsterdam te gaan 
waar het vlees en brood klaar 
stonden en langs het Sinai 
Centrum in Amersfoort waar 
de aardappelsalade klaar stond. 
Frits bracht ‘voor alle zekerheid’ 
z’n partytent toch maar mee en 
zo leek alles ’s middags perfect en 
op de afgesproken tijd in orde te 
zijn met barbecues, bijbehorende 
ingrediënten zoals rauwkost, 
sauzen, salades etcetera.  
Rabbijn Spiero stond in hemds-
mouwen achter de tafels met 
de barbecues (zie foto) en de 
heerlijkste geuren kwamen ons 
tegemoet. En juist op het moment 
dat de eerste kippenpootjes
klaar waren om gegeten te wor-

den, begon het te regenen: eerst 
een paar druppeltjes, maar die 
druppeltjes werden een fikse 
bui en nadat de meesten een 
plekje gezocht hadden onder de 
partytent, besloten we om toch 
maar binnen verder te gaan eten. 
Gelukkig hadden we een aantal 
‘sterke’ mannen om de tafels met 
alles wat daarop stond weer naar 
binnen te sjouwen, zodat er onder 
de partytent genoeg plek was 
om verder het vlees te bereiden.
En natuurlijk was het binnen 
ook heel gezellig en vond 
iedereen z’n bord weer terug om 
verder te eten en te smoezen. 

Omdat we al in de maand voor 
Rosj Hasjana zaten, gaf rabbijn 
Spiero ons alvast een voorproefje 
van het sjofarblazen. Later 

  ‘Zomer’ barbecue NIG-Groningen
door Bep Koster

lieten zijn drie zoons ( 8, 11 en 
13 jaar) horen dat zij het ook al 
aardig onder de knie hebben. 
Het was een indrukwekkende 
oproep naar het nieuwe jaar. 
Intussen was het buiten ook weer 
droog geworden en verhuisden 
we met z’n allen weer naar de 
binnenplaats waar we onze 
maaltijd en onze gesprekken 
vrolijk voortzetten. Het werd 
nog een heerlijke avond. 
Ik geloof dat de meeste aan-
wezigen het wel een zeer geslaagd 
experiment hebben gevonden. 
Het is in ieder geval een prettige 
gelegenheid om in de lange 
vakantie toch eens even bij te 
praten met elkaar voordat het 
nieuwe seizoen met alle Hoge 
Feestdagen weer aanbreekt. 
Wellicht voor herhaling vatbaar?

Rabbijn Spiero en Frits Grunewald achter de barbecue
Foto: Frits Grunewald
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¦ Loeach
voor de Loeach en informatie:
Iet Schabbing, Mauvestraat 9,

8932 KH Leeuwarden
Tel. 058 2121524 Sjoeldiensten

In Leeuwarden worden sjoel-
diensten gehouden in de syna-
goge Slotmakersstraat 16. Wilt 
u informatie over de Joodse Ge-
meente, joodse lessen of over de 
diensten, dan kunt u bellen met 
de heer B. Troostwijk,
tel. 058 2884521.

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.

21 september
Erev Jom Kippoer/Grote Verzoen-
dag
begin vasten en werkverbod 19.20 
uur
21 september
LJGNN, gebouw ’t Centrum, 
Schoterlandseweg 29, 8444 CP 
Oudeschoot/Heerenveen.
Kol Nidrei, met Tanja 
Nab en Tamarah Benima. 
Graag aanmelden: e-mail 
ljgnn@hotmail.com
22 september 
Grote Verzoendag/Jom Kippoer
einde vasten en werkverbod
20.24 uur
22 september
LJGNN, gebouw ’t Centrum, 
Schoterlandseweg 29, 8444 CP 
Oudeschoot/Heerenveen
o.l.v. Tamarah Benima, 
chazzanoet Helma Blanksma. 
Graag aanmelden tel. 062272967.
26 september
Erev Soekot/Loofhuttenfeest
27 september
eerste dag Loofhuttenfeest/
Soekot
28 september
tweede dag Soekot/Loofhutten-
feest

begin sjabbat 18.15 uur
30 september t/m 3 oktober
chol hamo’eed/tussendagen
3 oktober 
begin jomtov 18.10 uur
4 oktober 
Sjemini Atseret/Slotfeest
5 oktober 
Simchat Tora/Vreugde der Wet
begin sjabbat 18.05 uur
8 oktober
Gala-avond in Stadsschouwburg 
Groningen. Presentatie Jubileum-
boek Galili Dance.
Info tel. 050 3680368
Van 14 oktober t/m 18 
november 2007 is in de syna-
goge Groningen een overzicht te 
zien van het werk van Siep van 
den Berg (1913-1998) 
7 november
Première choreografie Itzik Galili 
in de Tamboer, Hoogeveen.
Info tel.0528 280180
13 november
19.45 uur, Goede-Herderkerk. 
Middenweg 14, Hoogeveen. 
Genootschap Nederland-Israël, 
lezing door Drs. W.S.Duvekot: 
Joodse geleerden over het Nieuwe 
Testament.
Info. tel. 0528 264785 of 
0522 481505 of e-mail 
lenvantil@zonnet.nl
5 t/m 12 december
Chanoeka/ Inwijdingsfeest

Voor info over Sjemoe’ot
tel. 0514 541 193 of e-mail 
renaterosenblatt@ planet.nl

Het volgende evenement vindt 
plaats in het Joods Historisch 
Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 

Amsterdam. Tel. 020 5310 310, 
www.jhm.nl 
van 19 oktober tot 10 februari
Moderne meesterwerken uit 
Moskou. Russisch-Joodse 
kunstenaars, 1910-1940
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Joodse feest- en treurdagen 5768/2007

5768/2007
13 en 14 september  Rosj Hasjana
16 september   Vastendag van Gedalja
22 september   Jom Kippoer/Grote Verzoendag
28 september   Soekot/Loofhuttenfeest
4 oktober   Sjeminie Atseret/ Slotfeest
5 oktober   Simchat Tora/Vreugde der Wet
5 tot en met 12 december Chanoeka/Inwijdingsfeest
19 december   Vastendag van 10 Tewet 

Tekening: Marc Chagall

Uit: Brandende kaarsen. 
Herinneringen aan de verdwenen 
joodse wereld van Bella Chagall
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