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Deze krant is het resultaat vsn het
initiatieÍ van een e.antal enhousiaste
mensen, die reeds vanní november
1987 bezig zijn nret de voorbereiding-
en voor een krantwor de joodse be-
volking enioÍ Ízunilieleden mn Gro-
ningen Friesland en Drenhe. De krsnt
zÍ' lorlopig gralis verspreid worden
onEr joden en/oÍ hun Íamilieleden- De
nailn rran de krant is JaGDsF, dat in het
Hebreewrs "samen" betekent De
nredeklinkers zijn de beginletter$ vflfr
de woorden Joods, Groningen Dren-
he en Friesland- JaGDaFzaj een keer
per tvree maanden versóijnen

JaGDaF is een vereniging lrnsrbti
het lidmaatsdrsp bestael uit het ont-
vangen Sotnederopzegging) van de
krunt Verfl$twoordeliikwor de krant is
de redadie. Uit haer nridden heefi de
redsdie het besfuurvsÍr de vereniging
gekozen en bensemd- Yoorzitter is de
heer Àrsn de Vdes, ajs vice-worzitter
is benoemd mevrourvïila Ellemers-
EEioni- Het besfuur lrestaat rrerder uil
secreteris mewouw let Sdabbing en
pr'ngnreesternrwronvJozien
HoYste- Andere reda.dieleden ziin de

heren Fdts Gdinewald. Borry f.ohen en
Marcel Móring $anens eindredadeur).
Yoor een deel beroepsmafig zitlen
verderin de redadie mewourlneke
Hoogman maatscfi appelijk werksler
bii het Joods Maatschappelijk Werk
tJh{V{}, en de heer Duco Hoeh op-
bouwucrker bii hetJl'Í\tr- Enkele re-
dadieleden vervullen ookfundies in
andere joodse organisaties ah Neder-
lands lsreËliliscfie gemeenten en
wrzo.

De reda.dÍe is tot haar initialiel
gekonren, omdat in onze regio geen
conta.dblad v{irs voor de doelgroep en
zii hettoc*r erg bels.ngrijkvindt dat er

een goed conrmunicslienriddel is wor
hen. Verdervinden de reds.dieleden
het leuk iets te doen wor de ioodse
bevolking en probeert nren via Ja.G-
DsF een bijdrsge te leveren tol be-
houd vsn adieÍ joods leven in Noord-
Nederland-

Het doelvan JaGDaF is hel conts.d
tussen joden en/oÍ hun Ísnrilieleden in
(ïroningen. Friesland en Drenhe le
bevorderen door het uitganen van dit
contectblad. Adiviteiten kunnen in JaG-
DaF bekend wsrden genraaH en op
elkaarworden aÍgestemd. De krant zal
Íeitelijk nieuws. adltergrondinÍormalie
en ontspanning op een zo compleet
nrogelijka boeiende. anerwidrlige wii
ze r/erzorgen en verspreiden- De in-
houd zal zoveel nrogelijk betekking
hebben op gebeurtenissen en zaken
die de doelgroep asngs.sn, rnken en
interesseren.

De prirncTvan de lezer is zo goed
mogelijk gewa.srborgd. omdat de ver-
spreiding in een gesloten, blunco en-
veloppe geschiedf aon de hand van de
adressenbestenden vsn de ioodse
genreenten en hetJMW en door die in-

zie verder pagina 2. bouenin
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slanties ook zelÍ zal worden verzorgd-
Als u het blad wilt bliiven onh/ongen,

kunt er rsngeven dat u er mee !i.c-
coord gflflt dsl uw rdres op de lijst van
de vereniging JatlDaF konrt Elders in
het blad vinrÍt u do.srover nreer. Lfiter-
aard bent u hierloe nietverplidrt en
kunt u het blad ook bliiven ontvangen
via de joodse genreente oÍ het JF,IW-
Het besdrermen \ran de priuacyvan de
lezeris voor de redsdie zeer belang-
riiK het blad is dan ook nietwijver-
krijgbaf,r en zsl in beperkte kring ver-
sdrijnen. Hel criteriunr oÍ iemsnd van-
wege zijn joodse acfitergrond in pdnci-
pe diënt kan worden mn hetJoods
Mastsdrappelijk Werk oÍ een andere
joodse orgenisalie is de maalstsÍ aan
de hand vrasrvan wordt bepaald oÍ ie-
nrsnd obonnee ken worden-

Aan JaGDaF zullen erreneens gast-
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heer C. A- van der Berg historicus, zfll
de rubriek De Herinnering vezorgen
over de gesc*riedenis wn de joden in
Noord-Nederland- Ds.arnaasl koml er
cle nodige aandachtvoor ouderen en
leveren noordelingen die in lsraëlwo-
nen bijdragen asn JaGDsF. In de Loe-
acfi (o.gendd zullen we melding ma-
ken van adivileiten die van belang en r

interessant zijn troor de lezers. AÍ en
toe vindt u ook een verslag van een bij-
eenkornst in de krant De lezers kun-
nen verder bdeven inzenden- De re-
dactie hoopt u, eJs lezer, te blijtren
boeien en hooptlanens dsiJaGDsF
no.flr een lung leven mag ziin besdto-
ren. -Duco Hoek-

Vlnr, zitení: Aron de Vries. Jozien HoeÍíe,
Ineke Hoogman, ïila Ellemers{eioni; íaand:
Frits Gr|newald, Barry Cohen,let Schabbing,

l4arcel Móring. Euco Hoek.

scirriiven en columnislen meerrerken
die een aantal vaste rubriek schriiven.

Rsbbiin S. Evers s*riiflde rubriek
O.RT- (Onder Rabbinaal Toezidr$;
Men Neme is de kookrubrief Yragen
Over Joods Leven zullen beanivroord
worden door mewouwT- Ellemers-Et-
zioni, zij verzorqt tanens de rubriek
Gelezen ln lsmëliscire Kranlen; de
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Ruth. de docfitertran redadielid'
let Schebbin$ ging roÍig jaar op
Álr).s- In een serie ve*alen vertelt
zii haarwederraardigheden in h-
raël- De eerste rflevering is voot
haar moeder- die uit de doeken
d^el hoe het allemaal zo is geko-
r,*,í- In een volgend deel koml
Ruth Sdrahbing zelÍ aan hel
woord- rcfidivend uanult kibbutr
Beth Ha'emek

In een moeilijke lijd van haaí leven
kreeg onze toen l8-iarige Rutfry een
brieÍ rran Haboniem. ook wij wisten
toen niet dat Haboniem een ioodse so-
cialisliscfie jeugdvereniging is- Een
groep zou in de zomereen reisvsÍl
zes weken dsor lsraêl nrsken en er
rïas nog plaats in de groep- RuSr ging
eerst naar een weekend, om kennis te
mefien- Ze welde zidr meteen spge-
nomen in de groep-- NaveelteleÍoon-
lies en nog enkele weekenden rroor-
bereiding begon de grote reis-

--,'el AYiv ln de zes weken
hebben zeuan alles gedaan

zyíEmmerl tocftlen dosr de bergen en
dewoesliin gemaald Ze bezoc*rten
Jeruzalern een Druzendorp.
kibbuhiern en logeerden een
weekend bijeen gezin inTelAviv-
Kortom, ze hadden een gerveldiqe tijd
en Een fiine groep- Voor Rutr ums hel
belangriiksle dat ze zicfi zelÍ vond-

TeleÍoon In Nederland bleef het
conlad liidens weekenden, biieen-
komsten en via de lelefoon. Omdat ze
nielwilde sludere[ kon ze niet zoals
somnrige andererl in lsraêlgaan stu-
deren- Toctr wilde ze vÍ)or langere lijd
in lsraëel wunen, om verder kennis te

nraken nrel het leven dasr-
Ze is toen met een Engelse groep

Habonienrers op Shnat Hadrsjara
$roorbereidinqsiaa4 gegsan. Kibbutr
Beh Hdemek nanr de groep op- Naast
hetwerkdatze dasrdeden kregen ze
veel informatie over en hips door lsra-
ë1. Voor haar werd toen duidelijk dat ze
in lsraëlwilde wsnen, nrsar dst ze met
alle inÍornrslie ook iets kon doen voor
Hsboniem in Nederland-

Jsods leven Na een korte
tnkan{ie huis is ziitoen in Amsterdam
gsan $runen op de Willemsparkweg
boren het ksntoorvfln Hsboniem. DaflÍ
heefi zii meegeholpen weekenden,
ntadlanot (ksmpen) en bijeenkomsten
te organiseren en heefi ze genoten
wn de rrele Íacetten rran joods lanen
die ze in Leeuwarden hsd gemist

Eind oHoberuan hetrrrige jaar is
ze wl verwadrlingen op Álliya geglafln-

-let Scfiabbing-

hfat is de betekenis van de uiinbeker
van Elitahu?

0p Sederavond, de avond uoor de eeríe t#ee
dagen uan Pesach. na de meafiijd en na het
zeggen uan Birkat Hammazon [bensienl, leest
men in de Haggadah (uerrellinsl: "Stort Uw room
uit ouer de volkeren, die U niet erkennen en ouer
de maehten. dieU niet aanroepensant ziitràchten
Jaeob uit te roeien..." Voordat men dÍt leeí,
schenh men wijn in een enkele wijnbeker en doet
men de voordeur even open. Eeze enkele
'*ijnbeker wordt "de sijnbeler uan Eliyahu"
genoemd. Volgens de faditie ken op dit moment
Elia de profeet bínnenkomen en indien hij binnen
zLru komen, dan íaat zijn trijnbeker al voor hem
klaar.

Vragen over
joods leven

DooR T. Er-r-susRs-ErzroNr

leeuwen, uit ueiligheidsouerwegingen de deuren
gesloten en gegrendeld.Slechls vlakvoor men de
bovengenoemde zinnen ging uitspreken, deed
men de deur even open. Volgens de taditie is de
reden dasrvoor dat men geloojt dat Elíyafru Har
naui{Elia de profeetJdesene zalzijn die de komí
uan de l"lasjieach {Messias) zal aankondigen en
de verlossing zal brengen ÍBeze gedachte íeunt
op het geschreuene in Meleschi 4:51.

H;t openen van de deur symboliseert borr
endien het openen van de hemelpoorten voor het
neerdalen uan de dauwdruppels. Men gelooftdat
op de eerste dag uan Pesach de d:uw begint neer
te dalen nade wintermaanden, die deregenmaar
den in lsraèl zijn. Oaarom ook sordt het gebed
uoor de dau'*, "tefillat hattal", op de eerste dag
ugn Pesach uitgesproken.

V a n
oudsher was
oF Sederr
v a n d  d e
v o o r d e u r
sleeds open, 'ilanl tve
beginnen de Sederinr-
mers metde riroorden:
"Laatieder, die honger
heeft, komen en mee-

eten. Lail iE-
der. die geen
Seder hee|t,
komenen met- gns Pesat':h

vieren". Maar in de
loop van de geschir
denis bleuen door de
vele vervolg i r rgen,
uaoral in de midde-
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Yoorde joodse scfi olen een gebeur-
tenis die met spslrning werd tegemoet
gezien, met spanning en rrerlangen darr
de kinderen -errÍfls meestal een trsda-
lie asn verbonden- met spanninq mssí
vsak ook met angst door de onder-
w{zechoe zou hetoordeelvan de rab-
bijn luiden over de resultaten rran ziin
werk?

Zo mogeliik bezodrt de rabbiin-in-
spedeur in de vorige eeuw iedere
ioodse sdroolin ziin rryon èèn keerper
jaar. Yan zdn bezoek bradil hii dan rap-
porl uilaan de HooÍdcommissie in Den
Haag: he! dageliiks besfuur rrsn het
lsraËli[sdr Kerkgenootsdrap. Deze
Hooídcommissie yns een staatsorgaan-
In 187O toen de sóeiding van kerk en
stnat grotendeels nas doorgwoerd,
werd de Hoofdcommissie verrrongen
door de Permanente Conrnrissie in
Amsterdam. Deze stond losvon de stset

. Yoorzanger lo'n joodse
sdrool kón zijn een sdrool wasr de
ioodse kinderen àl hun ondervrijs ontvin-
gen {godsdienslig en nraatsdroppehjk}.
nreestsl edrterwas het een godsdienst-

schoolen gingen de kinderenwor hel
overige ondenruijs naar de openbare
scfrool- Er waren dde sÍ vier rangen
onder de godsdienstondenrijzerg
aft ankel'rik rran de olgelegde exilnens.
De godsdienslonderuijzer bekleedde
in de kleinere gemeenten ook de fu ndie
usn voorzsnger in de synagoge-

SamuelPinkusson in hel Groningse
Leek was zo'n ondenvijzer- Vierender-
lig iaervan 185S tst 1890, bekleedde hii
ziin ambL De eerste iaren gaÍ hiiles wn
9.30 tot 16 uul mel een middagpo.uze
van anderhalÍ uur- Dst betekende dat de
kinderen die de joodse school
bezocfilen daarnassl niet oÍ namveliiks

naar de openbare sdrool konden-
Rekenen en tosl moesten ze dus ook
van Pinkusson leren- Dal laatste yrfls een
grool probleem: Pinkusson was aftom-
slig uit Russisdr Polen sprak Pools en
Jiddisdr- msflr nauwelijks Nederlands.
Ziin kennis vsn het Hebreemvs wí J
Fomrens ookmssr matig. Todtwas hii
er merkwaflrdigemiis in geslaagd de
laagste bevoegdheid voor het
nraatsdrappelíik onderwiis le halen-

Tweehonderdgulden Y o o r
het godsdienstonderriis had hii aan-
wnkelijk geen enkele bevoegdheid.
Sommige joden in Leekvonden die sitt-
alie nog zo gek- niet hoe minder
bevoegd  de  onderw i i ze r  hoe
goedkoper rran zo'n breehonderd
gulden periaarmoest Pinkusson nret z'n
grote gezin rondkomen. Eotiendien
bleel als al het ondenviis in ziin handen
was, de joodse genreensdrap een
veilig-gesloten geheel-

(ilog nlliid is de rabbiin-ir
spedeur niet op bezoeh maar dit-
verhaal rYordt vervol gd)

Pesach nadert. ln onze kookrubriek een lor
passelijk recepl: MaEetayt.

Benodigdheden
200 9r- pure chokslade
200 sr. boteríplantenmargarine

zonder zoul
suiker
eieren
grote matzes
verlrruimelde matzes. of
evenveel matzerneel,

Men neme
koken met Eeffy Grunewald

De boter en chokolade langzaarn lalen smeF
len, ïJaama de suiker toegevoegd kan vrorden.
Ean het geheel iets laten afiqoelen, rrlaarna de

eieren er één voor één doorgeroerd moeten vror
den. Nu hetmatremeel erbij doen. De chokolsde.
massa is dan kjaar.

U neemt nu een ronde schaal waarop de
matre pasten begintmet de eeríe laag. De matre
nat maken met de koffe en dan een laeg
chokolademasse er op smeren en met een mes
uGpreiden. Zo doet u dat met elke maue, tot de
laalste.U moet er wel even op letten dat u voor de
la^rtste effa chokolademassa ouerhoudt in ver
band met hetbesmeren van de zijkanten, vooreen
aÍge'*erkt model.

Veel succes en eet smakeliik.

200 gr.
2
sà7
2

koude koffie rran drie koFpen-
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Gedurende de aÍgelopen nrasnden
is hetJoodse volk erg rreel in de be-
langstelling gerrcest Allerlei uilerst
venrelende nolioilflle zsken werden
door de pers breed uitgemelen en
hehben zetÍs de inlemolionale peÍs
g\.r'fl|d. Yoeg daar nog afln toe de
huidige situate in lsre.ë|. ïrffirrïii ons
zeer bij behokken welen en in somnri-
ge geuallen zelÍs op aangesproken
worden. En datwiiwelaltijd in negatie-
r/e zin.

Het is zeker$rflar. dat er daar grote
problemen zijn en het eveneens yrflsr,
dat hetvanuit Hederland rela[eí nrsk-
kelijk is om een evenfuele oplossing
e.fln te dragen- Hoe anders is het wen-
neer je zelf nridden in die sifualiever-
keert

Medis t#elheb ikde cnertui-
ging dat de nredia in rleze een zeer
grote rol spelen- Veelvan alle onrust
heeít het doel onr. hele.ss nret succes,
hr _ rg mn de wereld le bereiken. Na-
luurlijk is wije nieuwsgoring een zeer
belangriik principe in onze wije we-
reld, maar dit moeltsó zijn grenzen
kennen- lkheb de rro.ste overfuiging
dat een groot deelrran de onrust kan
worden ingedamd. als men dewiie
nieurwgaring in deze onrustige gebie-
den nreer aen banden zou leggen. Ze-
ker geen gemakkelijke beslissing voor
een staat die de enige democralie in
het Midden-Oosten heefl en zidr dssr
ook op beroenrt

l0iliek Nstuurlijkmoethet
nrogelijk zijn en bliiven om kriliek uit te
oeÍenen op hetfundioneren van de
staat lsraél- Maw op een gegeven
nromenl ntoettodr de veiligheid van

de eigen burgers en indired de wilig-
heid van alle Joden overal leryrereld
de voorrang kriigen.

Handreiking Missdrien
waaqil U zich aí, rryat heefl dÍtte maken
met het beginnenvon een nieuw blaad-
ie in het Noorden. Laat ikvoorop slel-
len dal ik hoop, dat hel blsedie een
succes zal worden en dal het in staat
zel ziin om éênvan de bindende Í.rdo-
ren in het Noorden le worden. Hopelijk
zal hetvoor menigeen die momenteel
nog nietis aangesloten biiÉánrnn de
N-l.K-gemeenlen in hel Noorden een
handreiking ziin om zicfi alsnog annte

sluiten bii eenJoodse gemeente- Want
dst is de connedie met het boven-
staande- Yanuit Nederland kunnen we
weinig dired oplossen oÍ bijdragen
afln de sifuatie in lsrsêl- Wel kunnen we
onszelÍ sterken doorte streven naer
een zo groot mogelijke éênheid bin-
nen onze Joodse gemeensdrap-

lmrlling Hetzsj U bekend ziin
dst de Joodse gemeenten in Neder-
land. en uiteraard ook in het Noorderu
u nooit zullen wagen wat u doet nret
LlwJoods-zrin welke irnrulling Ll dsar-
aan geefi. Elke Jood, geboren uil een
Joodse moeder, oÍtoegeFeden tot het
Jodendom op dewijze zoals dal al
eeuwen gebeurd. ismn hartewelkom
bii alle Joodse gemeenten in het Noor-
den en heefiookalle redrten die olle
andere leden osk hebben-

Zo kunnenweJagdaÍ a.llen samen
een sterke êénheid vÍ,rmen- Binnen
die éÉnheid kan een ieder proberen
ziin oÍ haar inwlling te gwen aan het
Jodendom.

lk zsl u dasr graag bij ler zijde
stasn-

PESACH

Matzes kunt u bestellen falleen grootverpakking, d.i. 2,5 kg.] bij
rírevrouw B. Kramer, Gorechtkade 64, teleÍoon: 050 - 131428.

Wijn krrnt rr beslellen bij mevrouw B. Grijnewald, M. Emantslaan
91, fef efoon 050 - 261517.

\ffanneer u hiervan getlruik wenst le malren beslel het rlan nog
varríJaag, in verband mel de levertijd.
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Gastsctriiuer in dit eerrte num-
mersan JaGDnF is de opperrab-
bijn van het rersorl l,lbecfiL rab-
biin J- S- Jacabs- Onder zijn Yer-
antwosrdeliikheid Yalt de gehele
mediene-

l-{et het oog op de naderende
Pesadr schdifi hij over mntsot en
eenheid-

'ïietaan één sledrts stond tegen
ons op om ons te vernie[gef', zo le-
zenvJe in de hagada De eemroudige
betekenis is duidelijken doeltop de
eeuwpnlange en o zo astuele hssÍte-
gen hetJoodserrolk' 

Maar er is een diepere verklaring
die in Íeite hetwapen in zicfr bergtte-
gen iedere exleme asÍnrfll-'ïiet-èén" 

$nteme verdeeldheid).
dit is "slec'lrts" de oorzask dal nren te-
gen ons kan opstaan on ons tevemie-
tigen; "wel-één" (eenheid), is ons bes-
termpen!

Ruzie lÀ/awhalenwedatéén-
heids-wapen vandaan?

In conflidsitualies. biiruzie en ne-
ningsversdrillen die opgelost moeten
worden oÍ redrtgebreiC ga.an de partii-
en spreken- Ze gaan het prohleenr uit-
spreken oÍ draeien juist om de hete
brei heerr om zo tot een goede ver-
standhouding te komen metrreel ple-
zierige contaden, wseÍdoor het con-
fiid af s het ware wordt verkleind oÍ rrer-
plaatst

Zo worden spanningen opgelost en
is hetwadrten op derrolgende uitbars-
ling want va.ok blijÍt het helaas koord-
densen en dat is jsnrnrer en onnodig!

Alle gewoonten en gebruiken zools
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de tefillien de mezoeza de gebeden.
allen hebben ze hun eigen specifieke
doel- Zo ook de matsa, hel ongerezen
brood der ellende-

Waarmee verscfrillen drameets en
malsa nu Íeitelijk van elkaaP

Chemeels is smakelii[ gerezen
ÍeesteliilC wl zoeligheid. Als helvers
is, streelt het onze tong en lold hel ons
oog- Matsa is er pdmiteí, slecftts yJater
en meel- Het is niel edil lekker, heefl
een neutrale smaak en is uerstoken
van lokkende ingrediënten- Hetis het
brood der armen.

Toó heefi msilsa iels heel belang-
diks datin drameets onlbreeld Ctla-
meels kan nemeliikbederven molsa
nooit Het is alsoí dat heel elementaire
broo4 de matss, diftterhiiG d staal
en daardoor ielsvsn de eenrigheid en
orruergonkeliikheid heefl verworven-

Primitief Alsrrc cfiameels en
malsa op onszelÍ betekke4 kriigen we
de wlgende lezing: de gerezen mens.
die wl zilvan zicfizelÍ. biiwie het ufur-
liik centa.al slaol oogil inderdaad rreel
meer dan de matsa-men$. die heel
eenvoudig is. opredrt èdrt missdrien
wel wat primitieÍ. Maar de hoogmoed
{het gerezene} bederfi. terwijl de op-
recfitheid {de eemroud} de eeuwigheid

wnGdheefimeegekregen.
Slecfits de nralse-opstelling kan

een echte en duurzsRre éénheid te-
weeg brengen. weardoorwe door
onze vereende kradtt met G'ds hulp
op wedige wiize onverslasnbaar zijn-

Msflítocfi is hiernrede nog niet al
les opgelost want de waag is. weten,-
ïïe $íe ten sllen tijde de behoefre aan
deze mntsageds$te?

De gemara {beradrot 63a} spreekt
oirer een dieÍ die, alvorens hij een kel-
der binnensluipt de allerhoogste
waagtom hemte helpen-

Wat een tegenshijdigheid!
Todr is het gelooÍvan de dieÍ op-

rec*rten elementair- Het zit diep in
hen zo diep. dat hiihandelingen kon
venidrten die volledig oniuist zijn en
tegen G'd gericfrt en dan tegelijkertiid
ziin diepste ganoelrran geloof hat
meespelen-

Seder Gedurende de seder-
arronden zijn we verplicfit onr mstsot te
eten- De restvan Pesa.cÍr mógen we
matsa eten, maar hebben niet de wt ,-z
plicfiting sledrts hetverbod op cha-
nreets iswn kradtt

De vemlidrte matsa is het diepe ge-
looÍ in ons. zoals de dieÍ dat heefi.
maar dal is ebsoluut niet wldoende.
Ook de wiiwillige nratsa moeten vte
hebtreru ons diepeJoodse gevoel
moet naar de opperv{akte en voortdu-
rend bii ons zidttbaar sanï rezig ziin.

Als we zo ons Jodendom beleven,
voortdurend en besdteiden kdigen
we automelisdt de zo broodnodige
éénheid en edrtewede.

Moge u mel onder meer deze ge-
dacfrte de ntatsot in goede gezond-
heid tot u nemen!



Begin vorig iear vrerden de liefteb-
bers ursn het jiddisdte lied venasl met
een in Cironingen uitgebrachle pla.al
Jacqueline Reiselen Grieiie Meter
naÍnen in de Groninger sioel één plo.at-
ksnt niet bekende jiddisdie liederen
op en één kanl mel liederen uil de se-
phí: 'rchebadil ie- Dit iaar komt een
nieÈ/re pla.alrren Ja.cqueline Reisel uit
Na "Songs in Yiddisdr and Ladirro"
verschiinl de lp 'tlir Lebn Ejbik -
poems írom lhe wnished worltr'- Yer-
taald: "Wiilerren eerruig - gedichten uit
een uerd,,renen wereld'-

Thuis werd veel
jiddisch gezongen

Na haar opleiding tot psycfrologisctr
assistente. in 1968. begon Jacqueline
Reisel aan een klassieke znngoplei-
ding aan het conservalorium. Hoewel
thuis veeljiddisdr werd gezongen.
voí, 

' door hasrvo.der, da.cfrt zij obso-
luut\'ret aan het zingen wn jiddische
liederen-'1Yant" zo ze gt Ja.cqueline,'ïatwnd ik zo iets eigens. en wie zil
daor nou op te wa.cfilen."

In t982 leerde zij Grie!'e Meler ken-
nen die een piono-opleiding had ge-
volgd aan hel conseruatodunr. Grielie
zong ondermeer in het Vier Mei-pro-
ject waarin ondemreer iiddisdre liede-
ren werden uitganoerd. í-tok bijJac-
queline orrtslond belangstelling wor
het zingen rran dit genre-

Àmerika ïidens een verblijÍ in
Amerika nraakte Jacquelirre kennis niet
het la.dins. Die laal, gesproken in lsn-
den rond de Middellandse Zee,ver-
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Jacqueline F,eisel presenteen ha.r nieuwe
Flait irr de Folkifi gesfaatsynaSoge.

sctrillvan hetiiddisc*r niel olleen in taal-
kundiq nraar ook in muzikaal opzidrt
Het ladino-lied is meestal een baJlade,
ntelandtoliscfi vsn aard- Opuallend zijn
de melismen {melodisdre reeksen to-
nen op één lettergreep). duidelijk

Tijdens CIptredens
werd gevraagd of er

ook een plaat met
hun síerk bestond

7

hoorbaar in het lied 'Nodres Nodres"-
ïiderrs hun opbedens werd Grielie

en Jacqueline va.ak gevraagd oí er ook
een plaal bestond met hun werk Zo
groeide het idee om zo'n plael dan
masr op le nemen en kpranr in Íebruari
1987'Songs in Yiddisdr en Ladino"
uit

Succes De plaatwas een suc-
ces. Àl ns. dÍie masnden was een her-
persing nodig- Die goede onluangst
heefi geleid tsl de lvíeede lp. daarop
womameliik liederen uit de ghetlo's-
Ook op deze plaal ziin de f,Írange-
menten weer van Je.cqueline-

Dat juist in moeilijke
perioden gedichten
\Áíerden geschreven

De keuze van het repeloire is woral
ingegeven door de rrerwondering tn/er
hetÍeit dat juist in moeilijke periodes
gediólen werden gesdrranen om
kracftt op te doen en verderte leven-

De nieuwe lp wordt B mei, om I l-30
uur. gepíe$enteerd in de Folkinge-
sbaal-syna.goge in Groningen- Dan
wCIrdl ook een concerl gegeven dat is
samen gesleld uil werk von de nieurve
plaat

-Jozien HoeÍste-
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On deze olaats zult u in de kontende
numdrers inqezonden brierren lezen.
Brleven. h-open wii, over z.eer
uiieenlopende zsken. U kunt in deze
rubriek, conrnrentaar leveren op
stukken van de redactie. oÍ een
gosts$riiver. U kuntuvr opvstting ga/en
overaduele en minder aduele zaken. U
kun t  C Ip roepen  doen ,  zaken
aankond iqen  en  ve t zoeken
uiteenzetten--Een rubriek korlonr. voor
en door de lezer.

Er ziin beperkingen. De redaclie wn
JaqdaÍ werkt volqens een stoluut dot
hàá.r verpl icht 

- 
de vri iheid vê.n

nreninqsuitinq en Fers te eerbiediqen-
Teqeliikertiidtrecfit de redadie binnen
de-qrènzeir ven het nraalsdrappeliik
aen'É.erdbsre te hliiuen en rekeiríng te
hsuden met de specifieke gewelighe-
den vsn hav lezersgroep.

Al nret nrel aJworden brieven nteteen
uiiqesproken onÍatsoenliike teneur
qeïyei-qerO. Yerder behoudt de redadie
tidr llet redrt voor brienren, indien
noodzakeli jk. te bekorten. oÍ te
werqeren.

lnoezonden brieven kunnen wurden
gezoÉden nssr het volgende sdres:

Redadie JagdaÍ.

p/a Hieurre Ebbingesi''aat 464.

!i712 HM Groningen

Uil de sbook van Gaza en wn de
westeliike Jcrdo.anoever komen daqe-
liiks onherreer 100.000 Arsbieren om in
liraël te werken. Ze wrmen zwen tot
acfit procentwn het lsraëlisdte arbeid-
spotèntieel. Deze Arabieren werken
nieestal in de bouvr- in het hotehtezen.
in de sledrt betalende wedselindusbie
en als seizoenarbeiders in de land- en
luinbouw. Ze werken rmak als kehers.
koks, bourísrbeiders oÍ vuilnisopha-
lers.

Tiidens de huidiqe qolÍrrfln emsliqe
onrust in de sbook-var1 Geza en in de
dorpen ven de westeliike JordaaRoe-
ver, konren zoveel ntinder Arabisdte
werknemers naar lsraê|. dat de lsradli-
sdre nrinistervan Sociale Zaken heefl
aonqekondiod dat hiioverweeqt om op
q roie sdraaftr uitenlehdse arbe-iders uit
Portuqsl en Turkiie ssn te bekken-

Als Íeadie daaÍop is er ec$ter eerst
een ooroeo uedaah voor wiiwilliqers -
voorel rverklózen kafltoorbédieíden
en nriddelbare scftolieren- om rterk te
verridrlen dat qeen uitstel kan dulden.
Dat houdtvoorál in: het plukken rron ci-
kuswudrten onr te vooromen dat ze
ssn de bonren zullen trerrotten, en het
ophalen van vuilnis- ln de stad Ashdod
(didtbii de grens ntet de Gaze.stroo$
àaven niiOOélbare sóolieren qehoor-
áen deze oproep. ledere dagTijn der-
tiq sdrolieren vier uur aan helwerk om
hun stad sdtoon te houden. Hun loon is
l0 siekel per sdtolier. Hetverdiende
qeld yrordt qestett in een sdtoolÍonds
Íoor biizonilere projeden-

3 april 20..1i1 uur: Joodse ':ntrnuetingsavond in
cafó Ee Fsrel (Voormalig FJeine Foartje 1Í1,
Eroningen]. ïhamas Simqn {ClftlJ: religieusl
nieÈreligieus in lsraèl.
2 rn 3 april. I en 3 april Prsach
I ? april iu uur: Shelrnae avondbijeenh.omst in
Josiid's rd:raurant {Niiu'*re Stad 4?,
LeeuwardenJ "Het lsrrêl u3n nu"
l,t april .1,:m Hasj,_rah
19 april 14 uur: F.olÍeclufu !:ji]om in Humanis-
tisch Centr:m {1d. A. Sch,-rltenr-faa! 2. Ërunirr
senl 4i) iau l:rsËl
21 april J':m Híatsmao*t
25 april ?0 uur: Stadsschouluburg Grtningen
Landeliike Jom Hi.rEm-rr:ettiering - Stj';htins
4iJ jaar lEreèi, dans, zang en nru:iek uit lsrail
Í 1.E,- tilm 12 iaar ï 1t-'1,-)
28 aprif ![ uur: Zalen Schaal {Ereed:;traar.4v:J
LeeuriràrdenJ Landelijh.e Jonr H.ratsnraoetrlier
ing k^earten i 12,50
I mei 211..30 uur: -lt,-rdsÊ urrtrr,-rrtings.tv,:nd in
cató De Far*|, Groningen. F,abbijn S. Evers
ouer Ortrodnx 'Jersus LibEra.j iodendom
5 mei Lag Bíomer
l0 mei 20 uur: Shelan,=e aq,ondbiieenl.trm::! in
Jossie reí.aurant, Leeu*'erden. Economie u-in
lsrael
l5 mei Jom Jeroesjalaim
l8 april 1{ uur:K.olfie,-':lub Sjaj,rm in Hum;nis-
risch Cenrum, tfroning*n. Eloemschi!.Ii.en
18 april 14 uur: Í'offiemiddag 55+ in Postiliorr
motel Heerenueen Schgn: È5, Heerenueen).
Natr.rurfilm ouer lsrael. Errtree i ?,50
?2 en 23 mei Sja'*oe'ot

Opgauen uoor de Loeach, en inÍormatie:
Duco Hoek, Postbus 1S7, 7470 AO Goor,
054?5 - 2236


