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2 REDACTIONEEL

GOEDE REACTIES OP EEHSTE NUMMEB JAGDAF

De eerste JaGDaF heeft
vloed aan positieve leàcties o
leverd. Kritiek wfis er ooli, roo
op de leesbaarfleid.In dit n
zijn we daaraan tegenoet
men. Gekozen is voor êerl traditi
nele hrantenlgner, groter dan
waaruitJaGDaF 1 werd tezet.

Van de ruim honderd binnenge-
komen reacties lichten we er een
paar uit.

Lyia rle Vries-Lanrlau uit Sneek
looft het recept uit onze kotrknr-
briek {zij was niet de enige) en
vraagt tevens oÍ zii JaGDaF ltan
ontvangen in een banderrrl, Ír
plaats ï'an in een enveloppe. Een
dergelijk protest ook van Steny
Menco uft Groningen: "Nanrwlijk
heb ik begrip voor de enkelfurg, rrf
misschien een tiental, r-lie anrrniern
$rensen te ontvangÈn, tnaàr anno
1988 mág het beleid ran een jooil-
se trant niet zo zijn."

WU kunnen ons deze kritiek
voorstellen, maar rnoeten het be-
Ieid handhaven. Er is een ter-:hni-
sche reden voor otue m.rnier v;tn

Eindredacteur l"Íarcel I"Íó-
ring (de man met het rode

) maakt de balans op
van mèër clan honderd reac.-
ties op het eerstè nummer

van JaGDaF.

verzenden. Ten êerstê blijft JaG-
DaF zo beter bewaard tijdens het
posnranspon, De enveloppe als
"versheidsgarantie", met andere
woorden. Verder: het vouuren
van de *rant en omwikkelen met
banderol zou cle produlrtielrosten
opiagen. Aangezien wii JaGDaF
zo lang het mogeliik is gratis u'illen
verspreiden, moeten wij zuirug
zijn. Geen banderollen dus.

Fout
Een lezeres uit Leeur$arden

maalcte (]ns attent cp een íout. \trI
introduceerden rabbijn J. S. Jir-
crrbs als opperrabtriin l'an het res-
sort utrecht. Fout, zegt nerï'0ulry
De Jonge-Nathans: "RablrÍjn Ja-
cobs was de assistent vàn opper-

rabbijn Eerlinger 2.1., nu is hii rab-
bijn in dienst van het opperrabbi-
naat lJrecht".

Uit de vele reacties op JaGDaF
blijkt dat u trereid trent de pen te
pakken. Orue brievenrubriek staat
voor u open. Stuur reacdes bin-
nen twee weken na het verschij-
nen van JaGDaF in en geef op rle
brief aan dat uw tekst bestemd is
voor "Pril(tr0rd". tf,0lr lrunt u'*a-
ten insturen voor de rutr:íck
"Vragen over joorls leven". LIit de
inzendÍngen wordt een selectie
gemaalrt en getracht wordt elke
ïràag op een gunst[ge tijrl in het
joodse jaar te beantwoorden. De
naám van de wagensteller nrordt
niet vermeld.

Tenslotte: de voorpatÍna. Eeel-
dend kunstenear Sam Drukker en
graÍisch ï'orïngever Flip Drukker
tekenden en ont$'ierFen hem. De
pragina zal het nieuwe gezicht van
JaGDaF zijn. Zij straalt openheid
uit en benadruk tegelijkertijd de
w0rtels van rlit blad. Dat is ;cts
\r'aarïnee wij ery gelukkig zljn.,-,

(}proep
De eindredadie wn Ja.GDaF zoeH dringend mensen die in
het bezit ziin uan een ms-dos computer en die bereid zijn
één keer pertwee ma.anden een beperkte hoeveelheid
tekst in le likken-
Yerder willen wij graag in conta.d komen mel mensen ol
beddjven die ons één keer per twee maanden tegen
kospdis korte lijd kunnen lalen besehikken over een
laserprinler oÍ linobon.

Rearlies naar MarcelMiirinq Kappeiinesbaat 4-b. 3039 Píi
Rollerdam. 010 - 4S65931.
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INTERVIEW J

rrnvo rrn+'flartlelijke stÉulr verle etr-
de aan Israiil, ook kritiek mag heb-
ben. Zo goed als positieve lrritiek
han rrnrslaan in negatieve, futtnters,
kan lretzelÍde trok atrdersom ge-
schieden.

Suía* ïJ snijdt nu een gecom-
pliceerde zaak aan. Ir'Íen dient de
Nerl*rlanders in t\+'ee grrrepen in
te dÈlen: zii die Jozef kennen en zij
clie Joref niet keruren. In de oorhi-
gen 'ranaf 1948 tot elr met 19?3
$ras Ér een andere generatie, die
onder de eerste groep valt en al[id
achter Israël heeft gesman en
voorzover zij nog aanwezig is otrk
voor het ÊI'ootste rleel dit stand-
punt nog steeds huldigt. fte turee-
rle groeF, de daaropvolgende ge-
neratie, heeÍt een andere mening.
Voor hen is het l{idtlen Oosten-
conÍlict "just another world-con-
fliËt". Hun beturlering is da;rronr
geheel anders.

zie rerder pagina 5

AhiBA$SADEUH ZUFOIT . NEDEHLANDSË JODEN POSITIEF

Ja.ËDaF: Tijdens dê fêesteliike
biieenkomst tel' gelegenheid rran
Jom Hatsmaoeth in Leeuwarden
op 28 april heeÍt u aller bewotrde-
rirg aÍgedwengen voru de udjze
waarop u in de Nederlatrdse teel
zi.r helder en rtuideliik uw nienitrg
en uiteraarrl- de belaryen van de
staat IsraÈil ventiieerde. In rcrelke
nute draagt dit bij in uw conununi-

rtie met, laten rqe zeggen, tle
Yoorsnee NederLrnder en het be-
gtrip vorrr dit land en zijtr ittr.'o-
ners?

SuÍou Hoewel ik nog steeds
prefereer in het Engels te spreken
en mijn Nederlatrrls trrch tlrrg
moeilijkheden oplevert, is voor mij
de Nederlandse taal ontzenend
betirn$ijk. hruners, wameer ik hij
belaryriike gelegenheden, zaals
de uiu'eikingvan de Yad Washern-
onderscheidingen, aanwezig ben
rnerh ik dat het hier een deel v.en
tie trerrolking betreft, althans een

Retlacteur Aron de Vries in-
terviewde de Israëlische am-
bassadeur Z. Sufott, ter ge-
legenheid van het veertigia-

rig bestaan van IsraëI. Zeven
\tragen legde onzë medetrter-

ker de ambassadeur voor.

betar4rijk deei, rlat ntteite heeft
met de Engelse tael. Gezien de
erl(lnne R'aalrlÊring en resFect die
ik v*ar deze nrensen heb, acht ik
het rran trijzonder tretang met hen
in het Nederlands tÈ kunilerl sprè-
Hen. Eij conmcten met oÍÍiciële ftr-
stanries rrilflkl dit weinig uit en
gebruik ik t'ii voorkeur nog rle
Engelse ual.

JaGDaF: Vinilr ri dat ile kritieh
die men in Nederland vooral hr de
rnedia naar truiten heeft laten ko-
rnen, niet alleen negatief is. rnaar
oolc trliiht gÈeÍt ïan het íeit dat jujst
Nederland., Één van de Eurtrpg5g
lantien die in het verlerlen bijna

''aaÍom 
wordt het verhaai van Ruth

Vp Slawoeot {wekenÍeest} gelezen?

Het wekerrÍeest c'rrtleËnd zijrr naanr
aan het telien '\,an de wei,;.en die iiggen
tusserr Pesach en ,ïiawoeot Deze telling,
die de Ëmerteliing heet i: uerbc'nlien
rnet de landbourr in het land'Jan IsraëL
I'ïet Pe:achwordt de eer'-;te gerstrijp en
in de tiiden dat de Tempel in.leruzalem
be:tond, werd een eerstelingengave, in
de hoeueelheid van een Omer, naar de
Tempel gebraclit Tellendvsn de nrueede
dag uan Fesac[ zeuen uJeken lang, dus
na 49 dagerq werd osk de tar*re riip. Op
de viiÍngste dag begon dan de oogsttiid
uan het graan mÊt een viering. Op feeste-

u*o''n#+fiffi*#LE'EN
T. Ellemers-Etzioni

bh-rËmefl iuooral rLrzerri en veel grsen
vei:ierC' Deze uersierÍng k.rn otrk een
tee:t*lijke tL-l0i uuur de Tr-rrah zii4 warit
fiet F"Ie!:eileest is tevens het ieest van
de ',retgering. In derrje rriaand rra de LIit-
tocht uit EgiTte v'-rrrd de CIpenbadng in
Sinar plaats err u/erderr de Tien tlebr-rden
o, rgÊ i lPn

Op Siawoeot wsrdt het verhaal van
Ruth in silrel Ëelezeq t,.'ant het verliaal
speelt zich af in de veiden varr Eeth-
Lechem tiiderrs de oogsnijd" '.,'en de
orlgst vàn het ger:;t tot na de oogst van de
tarwe. Eavendien is het ook het verhaal
waarin Ruth zich bij het volk van Israël
voegde en de geboden vdn de Tarah al;
haar eig en aantraardde.

lijhe wiize v.'erd t'F die d;g een r"vijdirrgi-
gaFË vaR de zeven 500ftËtr vruchten die
larrd riih is itar*'e. gerst, druiue4 vijgen,
oliiuerr" gra.*rappels err rladel:) in de tem-
p el .{ ebractrt. H et íe e st'*'arr deze vijÍtig ste
dag heet Sjarr.'oeot rq,at in het l.treder-
lands "wek err" b etehenl

DE typiscfie vierÍng als landbouw{eeEt
wa-c djdens de diaspora rriet rrrogeliik
Onr toch de geert van hetÍeest te harrd-
hauerq wrrden ijoel err huizerr met veel
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DE HABBIJN-INSFECTEUH ilP BEZOEK 12

Samuel Pinkrr.sson, de Ír lret
vorige nrutmer ten tonele gëvrrÊr-
de godsdienstonder$'ijzer in het
Groningse Leek, was afkomstig uit
RussiscfrPolen en zal wegens zÍjn
gebrekhig keruris van het Neder-
lands met zijn leerlÍrgen wel mees-
[il in het Jitldisch hebben gÊcon-
vÊt'seerrl. Etr d-at Jidtlisch, "De
Jot rdsr - :he o Í  verbasterde
Hoogduitsche [eai", was tle over-
heid nu juist een doorn in het oog.
Het zou eell viul de vctrtttaflInste
hinderpalen zijn "om rle besl:ha-
vrng onder de rnfurvennogende
hlassen rler IsraËlieten" te verhrei-

in deel twee van de serie
over joodse histrrde in het

noorden de teluorgang
rran onderwijzer Pinkusson.

door C. A. van cler Berg

rle joodse kfurderen triet traar
schocl, nraar 's zondags was lret
weer raak: godsdienstles uan 10
tot 12 en varl Z ttrt 4 unr. Al nÈt al
zo'n 44 uur les per week: 25 nur
rp de openbare school en 19 nnr
op de godsdienstschool.

We hriigen de trdi'uli clat lret

(wordt vervolgd)
met Pinknssorls lessen steeds sle-
chter ging. \Vas het het r'ruder
worden? Waren de leerlingen
rlvet'vÈrm0eid, nu ze pas na afloop
v.u de les opr de openb.ale school
naar de godsdienstschool gingen?
Zou een nieurue generatie leer-
lingen het Jiddrsch slechter ziin
gà.ïl verstaan? In ieder gelal lotrg
het trrrrtleel vur oppen'atrbijn \.ran
Loen er na z'n inspectie rran f{ _zl-
ari 1fi89 niet oni: "AIs men den on-
der-qeteek-ende vrrtrrspeld had dat
hii in ziin district een school l'an
dusdanig alle perken te borren
gaàrl  miniem en beschamentl

den. Het godsdienston-
denrijs behoorde èÍ in
het Hebreeuws àÍ in het
Nederlands gegeven te
worden, het niaatschap-
peliik onrlerwijs uiter-
aard in het Nederlands.

Onder druk van tle
Hoofdcrrnunissie wer-
den tle schooitijden varl
Pinklssr:n vijf jaar na
zijn inelienstrêilirlg ge-
wijzigtl: vilrl 4 uur 's
mirtlags ttlt 7 tttu' 's

avonds. 's lr'Íorgens en
in de vr'oege middag
bezrrr-:hten de kintleren
dan de 1rp  ènbare
school. lvÍeester Pin-
Itnsson gaf dus nn nog
slechts gotlsdienstles.
(Eerst hatl hij, zoals wij
zagen, ook nraatschap-
pelijlr onrlerwijs gege-
ven) Op S.qbbath gÍngen

-qehalte zrrtt aantref-
fen...hij zou de vorrr-
spellitrg...als schrome-
lijke overdrijving heb-
b en aangetnerhl. \t-an-
neer evetrwel de r1n-
dervinding der waar-
heid de mededeeling
bevestigt, dan moet het
ongelrrrrÍ plaats maken
rroor de Íeiten .... - e
innig het lrem ook leÉit
drret, hij acht lret zijn
lrlicht te crlnstatÈeren
dat, hoe uitstèkend
man overigens, de on-
rlerurijzer de leeÍtijrt
bereiht heeft, dat hij
niet Lmger berekend is
voor de hem opgetlra-
gerl [aak." De en€e
leerling die iets wist
was de zoon van de on-
derw'iizer, die van ziin
vatler les had gehad.

[e schosl varr



Het tr'.rhïaat, deel viïr dÊ lr'Íisir-
na, FIrkÉ Ànrrlt rvijkt af rran alle
andere h'akteten. Het behrrndelt
geen halal:hische zalien, Irraar LrÈ-
sLireekt allerlei zedelijke regels,
Íàtsoensregels Èr1 goede eigetr-
schappen die rie nens zich eigen
m0et nraliÈn.

Het ziin allen nitspraken.eed.ïill
'l.0rrl' ollzg gt'rlte geleerdeil, rlie

rd,etroemd worrien "de vadergn van
de werehl". Vandaar de naarn van
dit traktffiï de spreuken der rrade-
ren. Sommigen geven nog een
atrdere verklarftU rroor de naam
van tlit tràlfiaat. het ïJolrrd Awot
duidt op basispilncipes. dat wil
zeggen; dit traktaat behandelt ba-
sisprincipes uit het jodendom, zo-
a.ls de Gemara venelt dat iÈrnand
die vroont wil zijn, die moet de
woorclen rran dit fi'àhtaat ten tdt-
voer brengen.

De lr'fishna is verdeeld. in zes
hoofddelen, die ieder een bepaald
qebied van de halacha beschrij-

- È[, de l*ndbr--rur{q['sttet], de oÍfer-
v,rÊ$etl, cle feestwemen, de reLr-
heidswetten, de scbailev;etten en
de wetten rctrdttn het hn'rr.'elijk.
Het u'akta;rt Pir*lé Awot stàat in
het deel dat spre*lit over de stth;l-
deregelingen.

ïvÍairntrnidÈs -qeeft een interes-
sÍmte verklaring voor de plaats van
dit tralitaat. In dit deel van de
I"íistura worden 0nr1Èr meer ook
alle wettetr besprrrken tver het
rechtssysteenr van joodse volir,
welhe mÈnsen rechter hunnen
worden, n'ie getuige knruren ziin,

"*.Fl 'Tr

PIRKÉ AWOT

Een ir{ishnatnaktaat,
l'{aimoi:ides en de autoriteit
rran rabbinaten. staan cêrr-

traal in deze bijdrage.

daor rabbiin S. Erers

enz, Eén rail tle belangrijkste prin-
r-:iFes Ír de Halacha is: dat elk Eeth
Din (gerechtshoí) in zijn generatie
ile macht heÈÍt cm rle Halaclra te
bepalen. De Gemara vertelt dat
Shimshon in zijn generatie dezelf-
de autoriteit heeft als Shmuel in
tliens generade.

l"Íaimonides velolgt zijn be-
torrg door tÈ zeggen dat hier een
bel*ngrijke les ligt voor alle gene-
raties. Niemand heeft lret reclrt ite
autoritÈit van het ralrbinaat uit zijn
tijd te ontkennen door te zegen dat
men meer rrer'U'ouwèn heeft in
rr0 Êgere rablrÍnaten. Malnonirïe s
citeert een zfur uit de Thcra, op

MEDEDELING VA,N HET
OPPERHABËINÁAT

H et Cpp enabbirrnaat url or l'l e derlarrd
brengt de volgende wiizigngen in de
r.Á5TFI.L-IETLIJgT, UitgAr,:C LOEACH
5748, ter kenni: van het publiek

Ongeoorloofd: $chuur:ponsjes,
rr:erk Eriilo, lrlz- 2L7 -rubriek 91.

GeoorlooÍÈ Eonbnns, merk 'ïea-

rrette", bk ?06 *ubriek ?0. l4elkJ.oEt en
Fan'e- Op het etiket staat ambachtelijke
burrbgrrs 'ïearrette", Rgers8aat g0' - tel
0?tr{49638. llJ?B LT Amsterdarn

_grond rvaarran hij stelt, d;r[ "het
recht spreken aan Í-j.d is " en niet
aan de meirs en dat de geleerde r-rpr
het monient rtat hii een beslissing
neemt;lis het uiare g.tldeliihe autrr-
riteit heeft. Om dit t'elangriike
FrurciLte te onderstl'èpelt staàt hÈt
traktaat Firhé Awot in het deel vrui
de l"Íishna ïrtaàr gesproken wot'r:l[
rlveI hêt f1116[i1rn0ren ïian tle jrrtrr-1-
se rechtber*. Immers het begur
van dit tr'flktaat behand*lt hoe r1e
Thota werd tloorgegeven vànilÍ
Moshó tot alle geleerden die na.-
dien gekonen zijn. Zo bevesugt dit
tr'filfiaat ilÊ autorfteit van elke Eeth
Dfur in zijn generatie.

Maimonides voegt nog eên ge-
dachte toe ran het bovenstaande
trm rle pl.rats van dit tralitaat'te ver-
klzu'en. Zoals gezegd staan hierin
veel zerlelijke princiFes $raàr men
zich aan noet houden. Als dit al
geltlt voorgewone mensen, zoreel
te rneer geldt dit voor recFrters, die
toch het voorbeeltl moetën gÈvÊn.
Eén rran de eerste uitspraken Ír dit
traktaat is "tryeÈs uiterst v0or'zilth-
tig in de reclrtspra;rh". Zo behondt
een rechter zijn aanzien en ziin
gezrg als hii een toonbeeld rtan
zedelijk hoogstaand gedrag is.

Het is de gewoontÈ trril vuraf
Pesa'-:h tot Rosh Hasjana elke
shabbauniddag een hoofdstuk rrur
cte Firlcé Awot te zeggÈn. Het is
verstandig om dit niet alleen te be-
perken tot zeggen, maar ook om de
goede lessen van dit u"ktàat ter
harte te nÈmen.

5
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VERVOLG 7

ZIJ DIE JOZEF KENNEN EN ZIJ DIE JOZEF NIET KENNEN

JaGDaF: \Mat denkt u vzur de
houding van de joodse Nederlan-
ders ten opzichte van Israiil en de
steun diÈ uit tleze hoek nog altijrl
wordt gegeven?

SuÍon: De Nederlandse Joden
stellen zich enorm positief op, ten
opzichte van Israël en steun*n cle
staat door dik en tlrur.

JaGDaF: Wat vindt u lret tre-
*-ngriikste onderdeel van uw taak
als ambassadeur I'an Israël en hoe
is uw toe$ng tot de officiële in-
stanties in Nederland en hrle
wordt u ontvangen. Is sr een vsr'-
schil met andere landen, lvaar u in
diplonutieke dienst IsraËt verte-
genrvoordigde?

Sufott: De belangrijkste taken
zijn uiteraard de cantarten en be-
sprehing met de Nederlanrise re-
gering en het parlement, waar ik
over uitstekende relaties beschik.
Daarnaast ziin de p0litieke paniien

' en de pers ook nitermate belang-
nik.Ik heb geen enkele moeite met-.ze 

instanties als ik door hen
Vens te worden onfiiangen.

JaGDaF: LT "covered", oln hÈt
tnaar eens zrr te zeggen, heel Ne-
derlurd, nu;u hetlijkt nij dat u een
bijzonrlere trand hebt mÈt het
noord.en, erl fur het bijzonder
Ft iesiand, rïaar u meerdere nralen
bij oÍficiële en nier-officitile gele-
genheclen mÈ.t de bevtrlking en
spe r-:iaal rle niet-iotrdse bevtrlkirlg
heeft gesproken. \\Iat is nrv indruli
vur dit deel van Nederland?

SuÍon: In de eerste plaats vind
ik het noorden van het land, en uw
prorrincie, zeer tnooi êr1 trok de
bevolking heeft op mij een uitste-
hende indruh gemaakt. Te stellen
dat mijn vaorkeur naal het nrlor'-
den nitgaat, zou tekort doen aan
andere schitterende delen van
Nerlerland waar ilt net niljn echt-
tenote regelmatig kom. Een voor-
beeld is  r le  z i lversmidstá.d
Schoonlroven, waar ik tot verba-
zing l'an de burgerneester veel
wist 'lan tle sinds eenwen dau'
aanwezige zilversmeerlkturst en
het, wereldberoemdè, tnuseurn.
"AÍter all", ik ben jo0tls Èn u weÈt

dat door de eenwen heen de joden
een vtl0rAanstaande plàats Lura-
men in deze branche. Wat het
tweede deel van uur vraag bÈreft:
ik ben in twee andere landen
werkzaam ge$reest als diplomaat,
rnaar dit is de eerste standplaats
waar ilr rnijn lanrl als ambassadeur
vertegenwr.r ordit. De vet'teliikitU
is daardoor wat noeiliiker,

JaGDaF: Hoe r{nden uw echt-
gerlote en familie het verblijf in
Nerlerland en wat is hun mening
rrver rle Ne derlands e samenlel'ing,
zowel wat joods als niet-joods be-
treft?

SuÍott: Alleen miin echtsenote
wrlont hier eveneens permanent.
Miin kinderen, die volwassen zijn,
niet. Miin vrouw vÍndt het uitste-
kend in Nederland. \Vij hebben
_rrote bewonctering voor land en
volk. Ook het joodse deel van de
bevollcingi .heeÍt een fantastische
Lrftuk 0p rmj gemaahl. Zo'n kleine
gemeetrschaft die verhoudingsge-
u{js zoveel presteert voor mijn
Lrnd.

Jood:e vrouq 46 ja,t, tiideliik opge-
rrorírerr in psVctriaeisch zÍekeniruis te
Beilen wil ci/eer terug in de maatschap-
pii. .JJie karr mii daarbii helperr err gaat
een5 met rnii winkele4 koÍÍiedrinken,
etc. Een mogeliik tren'olg zou kurrnen zijrr
samen een r+eekend door te brengen
Warrneer de nrogelijkheidbesaat op derr
durx tijdelijk in te rvoneq stel ik dat op
priis. Reacties naar JaËDaF, p/a postbus
1549, 9781 BM Srorungen, o.v'.v. OF-
RCIEP 2.001.

omoEPEtl
El{

MEDEDEUHGEl{

ltouw, 4? jaar, wonende in de :tad
Gronrrgerr, dochter uan eerr in de 3e we-
reldoorlog omgekomen iondse vader, rvil
in cc'rrtact kgmerr lïrÉt fiiÊflS€rr ffiet eerr
ioodse ery'of verzets-achtergrond om te
praterr urrer de irrulsed van dre achter-

grond ap het leverr uarr vandaag. Fl.eacries
naar Jat-lDaF, p/a p o stbus 1549, 971'U E 14
Gronirrgen o-v.v- OPROEP ?t0U.

Oproepen en mededelingen kunnen
scfrtiÍteliik wurden aangeboden ter re-
dadie. Plaalsing kost Í. 12.50. tst 12 re-
gels.

l S m e i 1 9 S 8  n u m m e r  2  i a a r g a n g  1  u i t g a v e :  v e r e n i g i n g  i a g d a Í



B CAFE

CIDI over de crlnÍlicten tnssen re-
ligieuze en niet-religieuze bevol-
kingsgroepen in Israël. maar ook
eeir opueden van de jiddische lie-
deren zingenrie Jac quelfure Reisel.

Om de avonden laqgdlempelig
te houden werd besloten niet on-
rler de vlag van een bestaande
iorrdse ortalilsatie, noch onder die
van het JIf\\Í af de Joodse Ge-
meente, te varen.

In het eerste jaar werden fo-
vinciale startsubsidies verlc'egen,
maar nu wordt door zelf-s[pptrr-
ting in de Íturanciële middelen
voorzien. Dit gebeun door iedere
bezoeker een vrijr+'illige bijdnage
te vra-qen.

'r!'ie tot de deelgroep heliurr-rrt en meer
informatie wii r;mtrent tiid en plaats van
de biieenksm:ter," l.an contact BFrremen
mer Esther Eenianrins tt5l1-U6331 sÍ
I.,,onnË Euir:-l!'ag erraar il50-??06 16

JOODSE ONTMOETINGSAVONDEN IN GHONINGEN

In april 1986 vond de eerste van
een reeks J.CI.A. (Joodse Onnnoe-
tings Avonden) plaats in een thea-
tercaÍé in de statl Grrrnhgen. Het
ini[atieÍ voor de avonden werri
gerlomen door lvonne Euirs-\ffa-
gellaar', Esther Beniamins en Eve-
Iien de \ffispelaere, in overlèg met
Ineke Hoogïnrn (maatschappeliik
werker Jlrfiltl)en Frits Grtinewald
(bestuurslitl Joodse Gemeente
Groningen).

Inf ormele ontmo eringsplaats
Hetidee voor de biieenkomsten

wertl ingegeven door de constatÈ-
rirg dat in het noorden van Neder-
land op joods-cultureel gebied
noch op andere wrize (biivoor-
beeld activiteiten van het Zion, de
jongerergroep van de Nederland-
se Zionisten Eond) was voorzien
in een mogeliikheid elkaar te ont-
moeten -trehalve tlrn door de joorl-
se temeente.

Oorspronkelijk bedoeld voor
jongeren, nu Èen podium
waar jong èn oud elkaar

treft: de Joodse Onimoetings
Avonden. Een introductie.

Het doel van de avonden is een
inÍormele onunaetingsplaats te
scheppen voor joodse jongeren
ÈrUof Íamilieledeh, in eerste in-
stantie ftr de leeftiidscategorie van
20 tot 45 jaar, maar gelet op de
praktiik werd later besloten van
die leeftiiclsgtrens aí te zien. De
doelgroep wordt beperkt door de
grenzen van de drie noordelijke
provincies.

Inleiding
De avonden ï'inden een keer

per maand plaats. Het progranuna
is gevarieerd, het lran een inleittirU
zijn van Thomas Simon van het

Borlem:
\inlling:

Tcpping:

5 biskwietjes
100 gr. boter

i00 gr. suiker
zakje vanillesuiker

I theelepel cih'rretr-
sap

2 eieren
500 gr.lcwarlr

2 eetlepels zelÍrij-
zende blrrem

4 eetlepels room
100 dt. zure room
I eetlepel suiker,

indien geÍir/enst

.M.E.N- .N.E.M.E.

K O K E N  I - T E T  A H I T À  S E V E R I J H S E

s.H-^.v-u'o.T K.Á.t.s.T.Á.À-R.T

Springvorm goed invettetr. Eis-
kr*ietjes vertruimelen en op tle
trodem en zijkanten van de vorm
srooien.

Eoter en suiker goed en luchtig

r0ererl. Vanille Èn ci['r]ensap -/c-
ïoegen. Eieren er in kloppen.
Iiwark en bloem toeïoÈgen erl
rseren tot alles goed verdeeld is.
Room [oevrregen Èn evell kloppen.

In springvormdoen. Eakde taan
in een voor$er$rarmde oven met
Èen tempsraruur van ongeveer 175
gtraden in een uru' en een kwartier
gaar. Oven uitdoën-taart er inlaten.

Topping: Zure room en suiker
samen roeren en over de gelroelde
t:alie uitstrijken.

Eet smakelijk, en goed jomtov.
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FLÀNKEREND BELEID: g

O1i 1 janurri 198? startte hÉt
praject Flankerend Oud.erentre-
Ieid in de Mediene. Het project
werd oIJgezÈt tloor de Sdchtirlg
Joods lr{aatschappelijk Werk
(J.M.W.) en de Federa[e Instei-
l ingen Joodse Bejaardenzorg
(F.I*T.F.). Het wordt vo[Èdig rrn-
dersteund doar de overlreid voor
een periode ïán nffee jaar en
-ordt uitgevoerd door h*'ee op-

Youwwerlrers: Janin Silverm.rn
werkt in Zuid-Nederland en ilself
Ír het noorrloosten van ons land.

Na een oriëntatie werden de
eerste contactÈn gelegd net po-
tentiële wiiwitlisers en met hen

. werd besloten tot het organiseren
van onder meerkoffÍemiddegen en
huiskamerbijeenliamsten. De be-
langstelling voor deze aktiviteiten
bleek Etroot. De deelnemers zijn
verschillend, maar wat hen trekt is
het wederziids kontalct. Tiidens cle
bijeenkornsten werd er veel ge-
schmoest, soms erg serieus ge-
"'aat en vaak gelachen, Een stukje

.y<rrds leven werd $reer gecreëerd,
Mensen leerden elkaar (oFnieuw)
kerutett, waardoor ook buiten de
aktiviteiten intensieve kontakten
ontstonden.

In het nrrorrlen draaien Íunid-
dels de volgende aktiviteiten. In
Friesland worrlt door een vrijwÍlli-
gersgir0ep van zes pers(lnell eÊlÈ
nraal per maand een kofÍiendddag
tnet een joods Flogtrarnma gsrlrga-
niseerd. De plaats wordt afgewis-
seld, z0dat ieclereen een lieer noÈt
reizen, rna.t' ook een heer dichtbij

huis is, Het is er heel gezel[g en
\4re zrrrgen ook al[id vorrr wat lek-
kers bii de koÍfie. Eij de omschrij-
ving "joods progtralnma" kunt u
tlenken aan eerl spreker ever eetl
bepaaid onderwerp, een Íilm over
IsraëI, vër'tèllÈn en laten zien over
een iaodse íeestdag, jiddische
rnuziek, etcÈtem.

Kletsen
Shelanoe is een jootts-culmrele

bijeenkomst op de tweede dins-
dagavond van rle maand inJossie's
Inn in Leeuwarden (zie Loeach).
Eehalve een leuk progiramma is er
de nogelijkheid oln een dranltje te
gebruiken, een spelletje te dr.ren
en gezellig net elkaar te kletsen.

Eenmaal per rlrie nuanrlen is er
in Emmen [evens een koffiemid-
dag, waarbii ook voor een aanfek-
keliik joods progranma wordt ge-
zorgd, Daarnaast loopt in de regio
Emmen een gl'oep die regelmatig
een huiskamerbijeenkomst houdt
om elkaar enanderen te leren ken-
nen $rat gezelligs te doen.

In Groningen is een lees- en
tevêns boekenuitleenclnb opge-
zet. Aan de hand van gezamelijk
gelezen en soms van elkaar ge-
leende boeketr over een joods

onderwerp wordt rÍatr van gedach-
ten gewisseld.

In atle drie provincies ziin erke-
le wijwillers aan het werk die
mensen bezoeken orn met hen ge-
zenlg een praade te rnak'en ên [e
bekijken of ze hen met hand- en
spandiensten terziide liunnen
sta.rn. Daarbij knnt u tlenken aan
sanrerl wÍnkelen, gezellig een krrlr-
je thee drinken, nrat boodschap-
pen meenenen. De groepen be-
staan uit joden en/of hun farniliele-
den, van 5-5 jaar en oucler. Shela-
noe is voor alle leeftijden, maar
hier komen vooral menserl russen
25 en 45 jaar'. 0ver het algerneen
worden de bijeenkomsten door
zo'n vijÍtien a viifentwintig rnensen
bezoÈht. Het is er erg gezellig ener
heerst  een hele gemoedel i jke
joodse sÍeer.

\Sij proberen er steerls voor te
zcrgen dat,het vervoer vall en naar
alrtiviteiten geen bezwaar hoeft te
zijn voor bezoek. Wii u'achten het
steeds zo te regeien dat men zono-
dig gehaall en gebracht wordt. Dit
geldt ook voor de koÍfieclub Sha-
lom, op iedere derde dinsttag in de
maand in Groningen (zie Loeach).

Als u meer inÍormatie wilt hetr-
ben, oÍ als u rnee zou willen den-
ken of helpen ttij het opzetten van
aktiviteiten, dan kunt u kontak
opnemen met Du[o Hoelc Fost-
trus 167, 747fr Á.T] Goor, telefoon:
85475-2236. Wij zoeken tevens
enthousiastÈ wijwilligers voor de
verschillenrle activiteitetr.

OUDERENZORG IN DE MEDIENE

Redacteur Duco Hr-rek is
opbournrerker bii het Joods
I'{aatschappelijk werk. Hii
schrijft in dit nummer over
het project clat het JMW

vorig jaar opzette
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Gel-eEen

T N

. fsraëJische

kranten

l0e redactie behoudt zich het recht ve'-rr
ingezsnden hrieven te bekorten o{ te *eigerEnl

Ai uele jaren zet ik mrj in voor de
Jeugd Alyah- Daarvcor heb ik de .l-A-
kookboeken en -rÊruetten voorraadig en
gok trele soL'lnen tvenskaarten

Het Mageen Da'*rid A,dom kunnen wii
alleen helpe4 door gebruikte posuegels
te verzamelen Ik ontvang ze graag en
z0rg ÍJosr de verzending naar de centl'ale
Fost Bit is een heel simpele manier lrm
samen het l'{-D.A te steuneIl

R- deJonge-Nathans.
l,ír. P-J. Troelsra::leg 91.

8916 CPkeu'*rarden

Brieven naar: Redactie JasdaÍ.
pfe Hieuse Ebbinsestraet l$a,

3?12 HM Groninsen

I g k íatoe dan miln n3am en adres warl

Bon voor meer gemak i
Uih u -laGDaF bliiverr gnt;angen? t ía.ak hetl

lon; drn mal,J.sliik en stuuÍ dere bon in een grl
isloten, geírankeerde EnveloFpe naar het redari
hradreg. Uw naam en adres worden dan oFgrl
lnomen in ons besund. u kuil er van verzekerdl

iziin dat */ii met u'# gegevens uiterí znrsuuldisi

lomEpnngen. I

Eii toeval grafiom.be 0ntdekt iB han
van Tidon

Tiidens graafwerkzaamheden uo sr de
aanleg uan een teleÍoonkabel langs de rii
weg in het centrum van Tidon, dat op de
zuidelijke hellingen van de bergen van
Galilea hgt halvenriege Haifa en Naza-
Íeth i5 een belatrgriike archeologische
vondst gedaan Onder de stoep, en ge-
deeltelijk onder de weg, werd een den-
tallen meters diepe grot gevondeq waar-
inzich eenfamiliegraf bevindt De irrgang
naar de grot is opvallend mosl Eoven de
rngang bevinden gift balken en een b0Bg
met de coratÍeire gravures-

Ê.rcheologen hebben ï"stgesteld dat
de grot uit het mÍdden v':n de vierde
eeuvl dateen en dat hetgrat hoogrtwaar-
:chijnlijk treeÍt tuebehosrd aan een fami-
le die v.roonde in fiet tFen$ralige Tiv'ort
In het Tairnnedisuhe tijdFer!; rpas deze
u,roonFlaats verder 00steli,li gelegerr,
flnge'rreer waarnu de kibbsets Alonirrr i:.

Dit is zeer aannemeliik als we ons
realisererr dat slechts twee kilnmeter
daar vandaan de catacomben rian Eeit-
She'arim liggen In het tijdperk uan de
l4isina en Talmoe( vooral in de tweede
eeu'\Àr, was daar de zetel uan het sanhe-
drirq het hoogste gerechtrhot waaryan
Rabbi Yehuda H.uassie het hoofd was-
Eeith-.ïhe'arim u.rerd dsor de Romeinen
in het jaar 351 verwuest en urerd in 1936
opgegËven door Israëlische arclreolo-
gen

-Geleren in lsraÊlische kranten' wordt
verzorgd door meerouw T. Ellemers{trF

n
ik

;d9n ops_r-31men in het besr.dnd uaÍr de uereni-l

isins 
JaEtlaF. 

t

H inïii*"
Redactie JaGfraF, r,/a f.lieuwe Ebbinsesraat i
46-a, 9712 NM Groninsen _ _ _j

I
I
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[Ele redasïle draaí geen uerarrlwoordeliil.:heid
vc,c,r ic,uien in de a.gendal

22 en 23 mei ShrÊwgÊ'rrt
5 iuni Z0.lt0 uur .loodse onunoetin
vond ur Groningen i.F.v- Menno Ïín
Erirrlt konit dr. FrarrF. Heynrnck spreken
over jondse invlued r-rp Fïeud's droom-
tfieorie-
ï iuni ?L'l rrur Shei,rnoe, avondbijeen-
komst in .la:sies rËstruant {tlieuwe
Stad 47, Leeuq;arden'i, Volksdansen
I iutri 10.-ïl-'i uur Leesclub JMW-Gro-
ningen boekhe:prei.jng R van Emden
"Die mii heeÍt gemaakt tol man". Nieu-
we Ebbinge:;[raat 4Ë,, Grnningen
15 iuni F:.e!sie kotïieilub 55+ ffiesland-
Infomratie vulgt via .rarrknndiging oÍ ap
lrFrr,ifiPk

?1 iuni F.eirie kr:tïieclub Shalom Gro-
nirtgen
3 iuli-l? tammsez inneming van Jeru-
zalern
?4 iuli-9 aw Verwoe:ting v'an de T -
pei

Opgaven uoor de Lseach, en in{ormalie:
Euco Hsek, Postbus lS7, 7{70 AO Goor.

05,f75 - ?236
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