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ItÍet een beetJe optlnlsue
zou Je kunnen zeggen dat er
sprake is van nleuw elan ln
de Joodee geneenschap ln de
nedlene (proviucle).  De
laatste Jaren zlJn koff ie-
clubs en culturele avonden
als paddestoelen uit de
grond geschoten. Daarnaast
verrlJst het ene herlnne-
rln6steken na het andere,
worden niet nner gebrulkte
sJoeltJes gerestaureerd en
storten kranten zich op
"Doolê verhalen utt  de t iJd
dat er no6 Joden waren".
Over Joods leveu ln de
tacht l6er Jaren, over Jood-
se Jon6eren en ouderen dle
op welke uanler daa ook
proberen lnhoud te gêven
aan hun Jood-zÍJn, hoor Je
naar welnlg. Velen van u
proberen daar lets aan te
veranderen, wU ook. Daaron
bl l jven wlJ vra6enr kon net
uw lnl t lat tef .  In uw voor-
deel,  en ln het voordeel
van Joods leven ln het
noorden.

lÍarcel ltórlng
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27 augustus 1988 overleed onze lieve noeder, 6root-
en over6rootnoeder, zuster, schoonzuster en tante

BetJe Jakobs-Gudena, op de }eeft lJd van 89 Jaar

Frlda Jansen-Jakobs, Cor Jansen
Betty Toff-Jakobs, Kees S. A. Toff

Olga Dalsheirn-Jakobs, Steve Dalsbein
Iílcblel en Leona Gudena

Colet Leenen-Gudenn, Theo Leenen
KIeln- en achterklelnklnderen

De begrafenls heeft op de Isr. begraafplaats te Bus-
sun plaatsgevonden. Door oustandlgheden wordt deze
nededelln6 eerst nu geplaatst. Correspondentie-adres:
Kees S. A. Toff ,  Vechtstraal I57, 1079 SG A-dan

Cobour6, Canada
Ansterdan
Beacon, USA
I{ew lork, USA
Hulzen ( [ .  H .  )
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INTERVIEW

wlelen en aanverwante art lkelen.
AI ln het begin van de dert Íger Jaren, on

precles te z{n ln 1.933, werd hÍJ net de
nazlprakt iJken 6econfronteerd. In het be-
gin van deze voor de Dultse Joden zo ver-
schrlkkel lJke perlode (en later ul teraard
ook voor de andere Europese Joden) beland-
de ziJn vader ln een concentratlekanp en
werd het de fanl l le De Jonge duldel iJk dat
de toekonst alleen naar slechte perspec-
t leven bood.

Krlstalnacht
Kort na I novenber 193E (de zo beruchte

Krlstalnacht,  toen ook de sJoel waar Joke
kort te voren Barnltswa was geworden ln
brand werd gestoken) fietste de Jonge
knaap naar l{ederland, Hli glng naar Leeu-
warden, waar een eerder gevluchte broer
hÍas neer6estreken. Daar bezocht hlj de
H.B.S en  dook  b l j  la te r  rne t  z lJn  ouders ,
broer en zuster onder. ZIJ waren er innid-

dels ook Ín geslaagd naar
L e e u w a r d e n  t e  v l u c h t e n
(dest lJds geen sinecure,
nen stond de Dults-Joodse
v luch te l in6en bes l l s t  n le t
net v1a66en en ruziek op te
wachten, ook van Joodee
ziJde werden ze net Eeneng-
de gevoelens ontvangeu).

Ifa de oorlog noest de heer De Jonge, ln-
nlddels 20 Jaar,  no6 even de H.B.S. afna-
ken, waarna hlJ naar de Technlsche llooge-
school te Delf t  Bing. Daar studeerde hiJ
af als werktuigbouwkundlg ingenieur.

?ec.ànJcus
In L955 be6on hlJ te werken tn de zaak

van zi jn broer en moeder, waar hiJ zlch
verder ontwlkkelde. Hi j  groeide ul t  tot
een zeer vakkundÍg technlcus, die al ler lei
nieuwe ontwerpen vervaardl6de op het Ee-
bied van de zu1velÍndustrÍe,  en toonde ook
dat htJ over corurrcrrciele en or6anisatori*
sche kwal l tel ten beschikte. Die laatste
vaardigheden leidden er toe dat er nu een
lnternationaal zeer goed bekende luchine-
fabrlek, Jongia geheten, bestaat,  waar
za'n 50 nensen werken en de orderporte-
feu l l le  goed 6evu ld  i s .

uaruolg pagina ,f

'JOKE' DE JONGE, BÉWOGEN BESTUURDER

I r .  J.  l , t ,  de Jonge, voor
vrlenden en bekenden slnds
Jaren her nlet anders be-
kend dan Joke, afkortlng
voor ztJn naam Joachln,
werd op 13 Juni 1925 ln bet
Dultse stadJe Yeener 6ebo*
ren. Daar dreef zLJn vader
een f lorerende zaak 1n r lJ-

In anze serie lnterviews
ret rensen dle zlch Tnzet-

tea voor Joods leven ln
het noorden deze keer een

verhaaL van redacteur Aron
de Vries over Jake de
Jonge uit Leeuwarden.

lat ls doegenen?
In volksrnond werd dÍt

werkwoord gevornd ult de
naan "Doegan". Het ls het
platvorm, de hogere vloer
voor de hellge arke ln de
synagoge. De Doe6an is de
plaats waarvandaan de
priesters -de kohanlem-
biJ eredÍensten de pr ies-
terzegen over de gereente
ultspreken, Ze doen dl t
dit nadat ze hun schoenen
hebben ultgedaan en na een
synbol lsche wlJdln6 voor
de dienst door een hand-
wasslng waarblJ water uit

LÊrE{

snt

een kan over hun handen
boven een schaal wordt 6e-
goten. Dlt 1s overeenkons-
tt6 net de handellngen van
de pr iesters toentert iJd
biJ het verrichten van hun
werkzaanheden in de tenpel
in Jeruzalen. TiJdens de
eredlensten ln de synago-

Be, ïíanneer ze door de
voorzanger voor het uit-
spreken van de zege Beroe-

pen worden staan de koha-
nieu op de Doegan, hun
tal I l th doen ze over hun
hoofd net het gezicht naar
de geneente. Ze strekken
bun handen onder de taI-
l l th ten hoogte van hun
schouders horizontaal naar
voren. Hun vÍn6ers zÍJn op
bepaalde wiJze gespreid
waarblJ de dulnen elkaar
raken en de vln6ers twee
aan twee te6en elkaar l ig-

Een. Ze spreken de zegen
uit nadat de voorzanger
het hun woord voor wosrd

ueruolg Fegina {
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llfIERVlElr/ "JOKE' DE JONGE,
ueruolq van oaqina 3

De heer De Jonge huwde kort na zlJn stu-
dle net de Arnhense Ina iathans, een ac-
tleve vrouïr dle op verschlllende nanleren
aan het Joodse leven ln Leeuwarden deel-
neemt. De Jon6e zelf ts nu aI neer dan 25
Jaar pennÍn6neester van de Joodse Gerneente
Leeuwarden. HU werd ln deze functle de
vraagbaak van de geneente wanneer het oD
noetl lJke problenen 6aat.  ZtJn advlezen
zLJn zeer waardevol gebleken, boewel rpn
hen a1les nlet in dank afnam, ondat hiJ
problenen glasbelder aaalyseert, zonder
omwegen zLJn nenlng te kennen geeft, en
reestal nldden ln de roos schlet.

Israël
De Jonge heeft eeu 6rote belangstetlln6

voor Israel.  H1J ls zlouist  van het eerste
uur eD heeft behalve Dauwe farnlllebetrek-
kingen, ook zeer 6oede zakel lJke relat ies
net het land, gaf veel advles aan de zul-
vellndustrle en leverde ulteraard de nodl-
6e apparatuur. HiJ bezoekt het land re6el-
na t16 .

Zorgen
De kehllla Leeuwarden baart hem zorgen en

wat het toekonst betreft: htJ ls een warm
voorstander van de nodlge lnte6ratle tus-
sen de noordellJke Joodse 6eneenten nu dat
noE mgel lJk is.  Inrers, ln de nlet ver
verwlJderde toekonst drel6en de klelne
keh1l la-s ten onder te gaan btJ gebrek aan
fr is bloed en het wegtrekken van ziJ die 1n
een rneer Joodse on6evln6 wi l len leven. Het
schlJnt niet  eenvoudlg te ziJn de andere
geneenten, ln bet biJzonder Groningen, van
deze noodzakellJke sanenvoe6ing te over-

AAROAPPELSJALET

In6redlënten (voor zes
personen):
2 k6 6eschllde aardappe-
len ,
6 plakken wlt brood
( l l e f s t  o u d ) ,
2  e ie ren ,
250 6r nargarlne,
1 nlddelgrote ui ,
zoui, nootnuskaat, peper,
genber (poeder)

De aardappels rauw raspen.
Ylt  brood weken, ul tknlJ-
pen en toevoegen aan de
aardappels.  Frul t  de ul  ln
de helft van de nargarlne.
Eleren toevoegen. Kruidt
het geheel en reng het

tulgen.
Een belangrlJk fei t

dlent nog te worden
verueld. Recent s1aa6-
de de heer De Jonge er
ln het (zware) theore-
tlsche deel van het A/
v l l e g b r e v e t  ( n o t o r -
v l iegers )  te  ha len .
Als er weer Joden op
grote schaal noeten
worden overgevlogen,
zoaLs ln het verleden
ult  Ethtoplë, kan wel-
l lcht een beroep op deze veelziJdlge
behulpzane nan worden gedaan.

en

VRAEEH OVER JOODS LEVEN, veruols rran pasina 3

voorzegt.  Een Anen volgt na elke zln van
de prlesters-zegen uÍt de nond van de ge*
neente. Het ls Deer een pllcbt dan een
voorrecht voor de hohaniern on de zeten
uit  te spreken. Aan Aron en zlJn zonen ls
de plicht opgelegd on narDens God de
klnderen IsraëIs te zegenen en we1 ret
eeu vaste fornule van drle verzen dle ln
f ,urnerl  6;23 woordel lJk worden genoend:
"De Eeuwl6e zeEene U en beboede U; De
Eeuwlge doe voor U zlJn aangezÍcbt } icb-
ten en zIJ U 6enadig; De Eeuwlge wende U
ziJn aangezlcht toe en schenke U vrede".
De ze6enin6splecht l6heid 6eschiedde biJ
godsdienstlge sanenkonsten Ín het HelIlg-
don, vroeger ln de tabernakel en tenpel
en daarna 1n de synagoge. Het voorschrlft
ortrent de ze6en gold en geldt voor al le
t iJden ook voor nu.

goed,
De rest van de nargarlne
1n een dlepe ovenschaal
heet laten worden. De nas-
sa daarln doen en het
geheel plusnlnus drle uur
in de oven op on6eveer 200
graden langzaarn laten bak-
ken.
81J voorkeur serveren net
appelnoes of compote en
v Iees .

de heer J. de Jonge

MEN NEME
door beiiy gninewaici-

oppenheimer
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RUZIE TUSSEN GRONINGEN EN LEEUWARDEN 11

Kan dat elgeallJk we7? SchriJven over een knetterende ruzie tussea Gronlngen en Leeu-
warden? In JaGDaF, dat toch Julst een band wll scheppea tussen Joden ln de noordellJ-
ke pravincies? Vooruít naar. Het gebeurde teasTotte 770 Jaar geTedea. BIJ de hoofd-

canmlssle, het dagellJks bestuur van het "IsraëLltlsch Kerk6enootschap" waren erastl-
ge k)achten ult Leeuwarden blnnengekoren over oppnrrablJn A, J, Deen (htJ was |n-

derdaad van Deease afkoret), dle ln Groningen zetelde, Mar opperrabblJn was over de
provlncies Gronlngen en Frlesland,

iioor C. A. van tler Eerg
i laar aanleidln6 van die klachten stuurde

de hoofdcoumlssle tn 1819 een l lJst  net
vertrouwelUke vragen aau haar correspon-
derend l1d in Gronlngen, een zekere van
Coevorden (zo kont er tenmlnste ook no6
een Dreatse Daam 1n dl t  verhaal!) .  Za'n
corresponderend lld was êen vooraanstaan-
de flguur ult de Joodse 6eneenschap ter
plaatse en een soort vertegenwoordlger
van de hoofdconnÍssie, De eerste vraag
was of de opperrabbtJn wel gellefd was.
Antwoord: hli is zeer benind en hoog 6e-
acht. De tweede vraagi waaron bezoekt hiJ
Leeuwarden zo welnl6? Antwoord: hlJ be-
zoekt Leeuwarden twee keer ln de zouer en
een keer 1n de wlnter, als de hreersonF
standigheden dan tenminste nlet al te bar
zLJn, líaar de parnasslJns (bestuurders)
In Leeuwarden hebben hen nog nooit 6e-
vraagd lan6er te bllJven. Ook hebben ze
hem nooit te logeren gevraagd, zodat hiJ
biJ een part icul íere vr lend onderdak
noest vragen. Z-n reiskosten heeft hlJ
a l t i Jd  ze l f  noeten  be ta len .

A l lemal  Tas ter !
Vraa6: 1s het waar dat ren hem ln sonnl-

ge plaatsen ln Fr iesland niet heeft  wl l -
len ontvangen. Antwoord: al leuaal laster!
Overal (behalve ln Leeuwarden) vroeg nea
hen langer te bllJven en deed nen hen net
groot eerbetoon ultgelelde gedurende 3, 4
of 5 uur net r lJtulgen of schepen. In
GorredlJk, waar een grote verdeeldheld de
geneente drelgde te verscheuren, ls htJ
er ln geslaagd de part tJen te vêrzoenen.
Ult dank deed de hele geueente hen biJ
ziJn vertrek ul tgeleide "op Êen speclaal

gehuurd zellschlp" tot Leeuwarden toe.

Dtx l !  !  !
De brief bevat nog ÍEer antwoorden op

6estelde vragen (de nerkwaardl6ste bewa-
reD we voor de volgende JaGDaF) en eln-
dlgt als vol6t:  "Xu heb tk de waarde van
eeD Ítan a1s opperrabiJn Deen, die de ach-
tlng verdient van alle deugdzare en oabe-
vooroordeelde nenschen, hetzlJ Jood of
Crist, voldoende bellcht en aan de andere
kant 1n een belder dagltcht gesteld een
lrassa Jooden dle (het ware tot  welziJn en
ter eere van onze overl6e geloofsgenooten
te wenschen! )  l lever in bet gebeel nlet
tot ons Kerkgenootschap noesten behooren.
D i x l ! ! !  ( = i k  b e b  g e z e 6 d ,  v d B ) . "  [ o u ,  d a a r
konden ze het ln Leeuwarden voorlopÍ6 nee
doen. De volgende keer ook lets over de
achter6ronden van di t  conf l lct .

Iaduerlerrti*i

Carolieweg I - 9711 LP Ëroningen
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MATSEWA, TSIJOEN, NEFESJ

De stlchtTng "Boete en Verzoenlng" onderhoudt en verzargt Jaadse begraafplaatsen, De
stlchtlng wlJ geen mteriaaikosten vergoed hebben en doet haar werk ln stllte, In
eerste lnstantie was haar aandacht gertcht op begraafplaatsen 7n Polea, mar slnds
een aantal Jaren houdt ztJ zlch oak bezlg ret begraafpTaatsen ln ilederland, Zo zlJn
onder raer op de begraafplaatsea 7a Coevorden en OranJewoud onderhoudswerkzaanheden

verrieht, Het l{ederlands Israëlltisch Kerkgenootschap boodt leden van de stichting 20
november een diner aan, De volgende toespraak werd tiJdens die btjeenkoret gehouden.

door rahtriin S. Evers

Onze geleerden vertel leu ons dat nlets
aan het toeval ls over6elaten en dat wlJ
voor elke situatie een aanknoplngspunt ln
de Tora kunnen vlnden.

Het zal  u ongetwlJfeld bekend zlJn dat
het hebreeuwse woord voor 6rafsteen 

-nat-

séwa- is. De eerste keer dat dÍt woord
gelezen wordt ln de Tora was Ín de afde-
I lng die we glsteren hebben 6elezen. De
Tora vertelde ons over de henelse droom
van aartsvader Jakow op zLJn vlucht naar
Charan, waarin hiJ een trap zlet roet
st lJgende en dalende en6elen. AIs Jakow
de volgende ocbtend ontwaakt, reallseert
htJ zich dat hi j  op een zeer blJzondere
plaats de nacht heeft doorgebracht en htJ
neent de steen die hen als hoofdkussen
heeft  gedlend en r lcbt dle op als een
natséwa, een gedenksteen. Later,  op ziJn
terugtocht, gaat htJ weer naar deze
plaats, om zLJn dank aan G-d te ul ten.
l{aar ook als we voorult kiJken, naar de
afdeling van aanstaande sJabbat, kouen we
een natséwa te6en, en dan ln de betekenis
zals wlJ hem nu ook 6ebruiken, als 6raf-
steen. Op we6 naar huls sterft onze
aartsmoeder Racheel vlak na de 6eboorte
van van de Iaatste zoa\ van Jakow, BenJa-
nln. Daar,  ln Beet-Lechem, r lcht Jakow
een natséwê opr waarvan de Tora vertelt
dat dat de 6rafsteen ls van Racheel tot
op de da6 van vandaa6. Vele eeuwen J.ater,
als het Joodse volk naar Babylonlë ln
ballln6schap wordt we66evoerd, konen ze
lan6s het 6raf van Racheel. De wetenschap
dat aartsnoeder Racheel haar uiterste
best zal doen voor de henelse troon om
het lot van de balllngschap te verzach-
ten, sterkt de bal l1n6ên op hun tocht
naar een onzekere toekonst.

Toch ls bet woord -natséwa- nlet het
enlge woord dat we kennen voor een graf-
steen. In het boek Konln6eD en bU de
profeet Ezechleël konen we ook het woord
-tslJoen- tegen en ln de geschrl f ten van
latere daturn zien we het woord 'nefesJ-,

dat neestal zLeL betekent, naar daar ook
wordt gebrulkt als 6rafsteen.

Onlangs Ias lk een verklar lng dle aan
deze drle woorden ook drie verschillende
gedachten koppelt ,  dle al len te naken
hebben ret een grafsteen. IIet woord -nat-

séwa-  l s  a fge le Íd  van -s tev lg ,  du1de l lJk
herkenbaar-, een oproep aan de nabestaan-
deu on op deze plaats te koren en gebeden
uit  te spreken, dle ten goede konen aan
de zle} vau de overledene, alsook gebedea
waarln we de Allerhoogste on hulp vragen
onder verneldln6 van de verdlensten van
de aldaar begravenen. De terrn - ts lJoen-,

zou het best vertaald kunnen worden net
'aandulding-.  ZoaLs bekend nag lenand dte
koheen ls, afstant van de priesterfani-
I ie,  niet  blJ een graf konen, in verband
net ziJn pr lestertaak dÍe hen verbledt ln
de nabl jheid van onreinheld te konen. Ze-
ker 1n vroegere t iJden, toen aiet leder-
een op een centrale begraafplaats werd
be6raven, was het uodlg om zo'n aandui-
dlng te bebben voor een koheen. De laat-
s t e  u i t d r u k k l n g r  - n e f e s J - ,  ' z í e \ - ,  d l e
door onze geleerden wordt gebrulkt ,  Ieert
ons om veel respect te hebben voor de
plaats van de overledene, ondat de ziel
v a n  d e  o v e r l e d e n e  z l c h  a . h . w .  b I i J f t
lnteresseren voor de toestand van het
gra f .

Deze laatste gedachte is voor rniJ
aanleidint on even stI I  te staan blJ het

vervolg pagina ?
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' 'OUDERE MENSEN

OPBOUWWERKSTER CATRIEN DE VRIES:

KOMEN UIT HUN ISOLEMENT' '

ziJ blJ het Joods líaatschappellJk Verk. [a-haar oplelding werkte zij onder reer ln
een gezondheldsceatrun ln sanenwerklngs-
verband voor hulsartsen, wlJkverpleegsters
ên naatschappellJk werksters. [a twtnti6
Jaar Areterdan, keerde zLJ terug naar
Friesland.

" Ik wlL de ervarlng dle 1k heb op6edaan
blJ bet Joods l{aatschappellJk verk hier
weer oppakken, " ze6t ze,

Zo vterd Catrlen opbouwwerker ln het noor-
den. Ia het kader van het Flankerend Oude-
renbeleid organlseert zLJ van onder neer
koff leochtenden, Fr iendly Visi t ing, en
hand- en spandlensten.

" Ik nerk, door deze sarenkonsten, dat
vooral oudere rpnsen ult hun isoleuent
koren. Vooral de ontspannen sfeer waarin
deze act lv i tei ten plaatsvlnden ls heel

_- belangrlJk. In Austerdam is de nogel lJk-
held voor contacten buiten blJvoorbeeld de
rellgleuze kaders omr veel groter dan
hler.  Het probleem dat zlch ln bet noorden

Catrlen de Vrles is 6ebo-
ren op 5 rel 194E te Har-
l Íugeu ln Fr iesland. Tot
haar achtiende Jaar woonde
zLJ daar, daarna verhuÍsde
zLJ naar Areterdan. Daar
volgde ztJ baar opleidln6
aan de Soclale Acadenle tot
naatschappellJk werkster.
Haar stageperlode doorllep

In onze vorlge aunrer werd
de opvolgster van Duco

Eoek, opbauwwerker vaa het
J oods ltlaatschappe I iJ k

Yerk, kort geÍntraduceerd,
Redactrlce Jozien lloefste

steit haar au voor.

Catrien de
Yries

voordoet ls, dat de nensen
er6 verspreÍd wonen."

JaGDaF, dat als een van de
proJecten van bet Flanke-
r e n d  O u d e r e n b e l e i d  v a n

start gingr draa6t zlJ een warn hart toe:
" Ik vlnd het een fantast lsch lnÍ t iat lef  en
het voorzlet zeker 1n een behoefte als
contactblad voor de dr le noordeltJke pro-
v inc ies .

Evenals haar voorgan6er zal zLJ nauw be-
trokken worden blJ JaGDaF. Op welke nanler
is nog nlet helenaal duidel lJk: "Eerst
noet lk een paar vergaderlngen blJgewoond
hebben, on te kunnen zlen wat nlJn funct ie
precles zal 6aan worden. l[aar noguaals: tk
vlnd het een belanSrUk rnediun waarin mn-
sen op al ler lel  nanleren berlchten ont-
vangen over verechl l lende Joodse zaken,
Heel leuk vlnd ik biJvoorbeeld de tookru-
brlek en de verhalen van Ruth Schabblng
over haar leven en werken 1n de kibboetz,
Ik hoop dat er 1n de toekonEt ook wat neer
verslagen zullen worden 6epubliceerd over
de ac t lv i te i ten  ln  de  dr le  noorde l l Jke
provincies. "

trRT, ueruolg uan pagina S

werk dat u doet. Ik zeg bewust "eveÍt'f ,
ondat lk weet dat u uw werk ln stllte en
al le bescheldenheld wt l t  doen. De droevl-
6e oorzaak, waardoor onze gereenten nlet
neer ln staat ziJn on hun begraafplaatsen
te onderhoudeD, ls u allen bekend en is
onlangs blJ de herdenkin6 van de Krlstal-
nacht weer Ín herlnnerln6 gebracht, voor
zover we nÍet constant net dle herinner-
1n6 leven. l{aar Julst de herlnnerin6 aan
aI dle6enen, dle 6een waardig graf hebben
kunnen vlnden, spoort oD6 aan on daar

waar dat wel no6e1lJk ls,  graven net al le
eer te behandelen die het Jodendom van
ons verlangt. Helaas ztJn onze geueenten
daartoe nlet neer 1n staat. Daaron gaat
onze dankbaarheid ui t  naar u al len, dle
zlch op werkellJk bewonderenswaardlge
wLJze lnzet voor het behoud en onderhoud
van onze begraafplaatsen. ItÍo6e de Alnach-
t lge uw daden welwl l lend aanvaarden en u
al len net aI uw dlerbaren ze6enen tot ln
lengte van da6en.
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BERLIJN

Enlge honderden Joodse
artsen, psycholo6en eD
rabblJnen dle werkzaan
zLJt op het gebled van de
nedlscbe ethÍek, waren van
t6 tot 20 novenber bÍJeen
voor êen vlerdaags congres
ln BerIUn. l{et genengde

6evoelene glngen velen
naar BerI lJn, Dults l-and.
Ber IUn Ís  n lJns  lnz iens
de laatste plaats waar eeD blJeenkoust
noet zUn over nedlsche ethlek. Als één
Iand de nedische ethlek heeft nlsbrulkt
ls het lmers Duttsland. Het Íraren artsen
die Joden ln de karnpen selecteerden en
hun genezende taak veranderden ln een on-
gekende noordpartlJ. Dr. F. Rosner, een
arerlkaans orthodox-Joodse lnternlst en
speclallst op het gebled van Joods-nedl-
sche etblek, wa6 een van de openers van
het congres.

Krlstalnacht
' fYaarom sta lk hler,  "  zo vroe6 hlJ zlch

af.  "Precles 50 Jaar geleden, na de Krls-
ta lnacht ,  heb ik  a ls  k lnd  Ber l l Jn  ver la -
ten. Ik heb Bezworen geen Dults neer te
spreken, Duitsland noolt neer te bezoe-
ken, geen dultse auto te r lJden en geen
dultse produkten te kopen, 6een dultse
nuzlek te luisteren. Hoewel 1k vloelend
Dults spreek, r icht lk nlJ ln het Engels
tot u.  De fazl-s begonnen net ster i l lsa-
t le en euthenasle van geestel lJk en van
l lcharel iJk gehandlcapten onder welk
voorwendsel artsen hun noordende werk be-
Bonnen en elndigden net de genocide van
aI len dle I 'waardeloos" yíaren, zoals Jo-
den, zl6euners, etc. Artsen hebbea het
6ebele ul troelproces be6eleld net valse
doodverklarlngen, selecties en experinen-
ten. tlaarom sta 1k hler nu na 50 Jaar
weer ln BerIlJn? f,a de uitnodl6lng ont-
van6en te hebben voor dlt congres, vroeg
lk n{n zuster of lk moest 6aan: absoluut
nlet was haar reakt le.  I {1Jn broer zeLl
Ja, nlet  als toer ist ,  [ Iaar om de Joodse
geneenschap te sterken. En daarom sta lk
hier nu: om de Joodse gereenschap in Ber-

1lJn te sterkeu. Blnnen-
kort 1s het Chanoeka. Het
ltcht van de nenora, het
Ilcht van het Jodendon
brandt eeuwl6. IIet vlame-
tJe kan sorrc zo kleln zlJn
dat bet er biJna nlet 1s,
ge l l j k  50  Jaar  ge leden,
naar al t iJd l lcht het weer
op.  t t

En de BerlÍJnse Eeneen-
schap werd gesterkt. Iu groten getale
kwaren de Joden van BerI lJn de vr iJda6-
avond veren net de deelneners en luiste-
ren naar de lnsplrerende woorden van on-
der anderen rabblJn dr. f,oshe Tendler,
eeD vooraanstaand rabblJa dle tevens
hoogleraar ls 1n de biologie 1u de USA.

Invalshoek
De bekeude ethische problenen werden be-

sproken, zoals kunstnatÍge lnsenlnatle,
ln  v i t ro  fe r t í I l sa t ie ,  honosexua l l te l t ,
orgaantransplantatle, donorschap, enz.
Voor vele artsen was het van wezenl lJk
be1an6 de Joodse lnvalshoek te horen. Te
zien hoe de halacha waakt over nornen en
waarden van het leven. Te horen boe het
Jodendon Eeen verschÍ1 naakt tussen zwak-
begaafdeu en geleerden, tussen een uur
leven en twÍnt lg Jaar tussen arn en r iJk.
Ook dlent de arts zlJn dienende funct le
steeds voor o6en te hebben. [iet htJ Ee-
neest, naar hlJ naakt gebruÍk van de nid-
delen dle heu door G-d zlJn 6egeven. De
arts nag en noet Benezen, naar kan niet
beschikken over leven en dood.

De BerltJnse Joodse 6eneenschap ls ge-
sterkt,  de 2000 artsen geestel lJk Joods
6evoed, en duldel iJk kwan de r iJkdon van
de halacba naar voren a1s een weg dle
toen, Du en ln de toekonst helpt on het
leven zulver en goed te houden.

' 'WAAROM STA IK HIER?''

RabblJn J, ^S. Jacobs be-
zocht vorlge nand een

conEres over Joods-redl-
sche ethlek ln BerllJn. In
het volgende stuk verhaalt
hlJ van de ervaringen dle

hiJ 1n brllJn opdeed.
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BAZAR-BIZAR

L-{,-.'derda;..,r.de},,rb/;gpe.nreacl.,}r,gdeÈc,',rr-

melzing siF de h'lt'&*dzàí iri de Grttning-ce
-c..rlrlq'94ï9F'r er5l3 3 íd?.

I t ,

Èen van de honderd
hinderen
overlevpnde uil
TheresiBnstadt

ik wa::
1 nouember '!3Ë8

in de Synagoge
$lZ&oa:ar
hsnderd.leden dav biieen

barnalàÍm
al'11-rteruit, acfrter uit
o :chok, gil lend. schreeuwend,
huilend en snikkend
usl ik in hÊt rlií.*'te g.3t

neg*n Èn negentig -loden
buigen ouer mij heen
lrillend trengen :e
ii']P rti ÉÈr 1Èr bPÊn

't'otJàs ínAar een ti-c
u".'eer v'll msl ÉrrïFjÊdÈndcm.

Ítoos Vilk, Ëroningen

lingezsnden hrieven hebben niet de in*em-
ming uan Ce redactie. iij zijn de Fer:oonliihe
rnenii-rg uirrr rlÊ ondeËekenaar.l

Êe].êEen
}F

7_n

ïeraëLr-càe

kranten

KII{OEREH BETROKKEH EIJ FIILIEU-
OT{OERZOEK

HaiÍa, cie havanstad op de hellingen van de
bergh.eten K.rmel, wordt get*isterd door
luchtueruuilline. In h* hele gebied uan de
ba*i uan Hd*a En noordeliik dasrven is irr

dus:trie geuestigd: ander meer een electricF
teiï='-'renfale, ern raffinaderii en er zijn uer

schillende Felrschemische industreën en
ÊeFr ËÈniÊrrtíàbriel,.. Uit een paa' jaar geleden

uerricl-ri c,ndenqek is gehlehen dat de hcge

n:aïE uàÍr luchtr,eruuiling ldo,rr de in'Justrie
+eroorraaktj slechte inuloed heefi oF de gr

zondheid van de inwsnerr r'àn HaliÍa. IluÈ
zenden hindÉren. vocral uit stadjes larrgs het
nsardeliik deel r.rarr de baaj ide aggllrmËrati,E
uan de Hlaysli nemen nu deel É.&n eÈn
nieuw, uitgebreider. urnderzcrsk. D,lel is on-
der meer om nelp gaerr r'l en in hoeirerre de

situatie sind= het uorige onderr'l*h is qar.lf,i-

cierd en op welke uij:e de luchluer,,ruiling is
uennlnderd dosr het gebruil.. uan losduriie

I'enÍnÉ.

"Ëelezen in lsraÈlische kranlen"
rordt uerzorgd door mevrsuw T-

Ellemers-EtIioni

[Ee redaciie dreegt gsen verarrt'*oardelijk-
heid uoor Íouten in de agendd

3 ianuari, ?0 uur: Klassiek Ede J. Ë.
Bach. Leeusarden: de vogeltrek in lsraël
0 ianuari, 20 uur, Êde de Parel 6ro-
ningen: Lering r,an I'lier:lien ldolÍ ouer
jcfcdse vrsui*'elijhs auleurs in Nederlrrrd. inl.
050-2?2573

Í6 janurri, 20 uur, Oranie Hotel Leeu-
sarden: ËÊnogt5rhaF I'le#lsr. de hr*r [.
F. Hc,uwaa't sEre*h rver de ellectEn varr de

urtslag r,an rie l:rsêlische u*rkiriing*n
| 7 ianuari: Mevrourq' F. R.'* hvlietPaiman
urt Eeide ral het boek "Oe,ritis Harp" van de
Êrnerikaarrse icrodse sc'hrijuer Cháir' Fc4[,h
br:F'relien en gedeeitrn uit dit b'-reh ur',:rl*
ïPn

5 februari. ?0 uur. [afe de Parel. [iro-
ningen: L*zing var' Frank Heynic,k c,v*r

Spinsra, "Het ueÈ.ind tussen Ënd, Einstein
en H,rselslag" inl. ti59$Í-1587 [iozien HoeÍ-
etÊl

I Íebruari, ?0 uur, Klassiek CaÍe J- S.
Êash. Leeusardrn: fle hter libbe P,terira

B$er dÊ *cliuitsíten ,J.irr ËrÊenr'eaÊe inl. fi.!fi-
i:iD5'li
?l íeb rueri : l','!uziekFrc, grernïrr a. s etïrsn gs-

sield d,l'-rr d* heer #. ten il,rt* uit Esl'ie.
EeíEamde Joodse fiieíen uit de tx'inliger en
derli-qer iaren stàan L'Èrrtre,xl, ';nder hel rnottrl
"Ëute Reirs. lehe 

"Ê'shl"
5 maart" 2{} uur, CaÍr de Parel, Gro-
$ingen: LE:ing irarr ae h*er l. Lipschits ou*r
oF{,'.lrrg r..,.rrr de jnadge gemeensihaF in
l.iEderland na de Tweede Uereldc,orlLrg. inl.

tSil-iSti?1 {iuonnr Euir:J

0pgauen usor d* Lseaeh, en inlsrmr
tie: let $chabhing, l4auvestraat $,

S331 KH Leeusarden, ll58 - l?15?{

' í  2 3 t t  )K8
8 g to tít2í3í4
15 16 17 18 fg Ê::::::::::::::::0 Et
22 23 E4 25 Efi E7

Iaduenen{el

IL TF TT
ItJ IL T}

SOCIÊAL-
LT}YÀÁL-
BETROUIIJEAAR-

C  R O H  I  I . I  G  5  E  K R E  B I  E Ï B  Á  H  K

De Groningse Kredietbank versbekt kredieten en hypothËken. Oeflms.flsl
zij diensten in hei kadervf,n saneringen en Frohletsmoplossingen.

De G.K.B. is een instelling zonderwinstoognrerk
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Ookvoor pedicune en steunzolen

Bij 3rm :ooídruk worden alle teksten die voor uw
projekt nodig zijn met behulp van de computer gesneden
oÍ getekend.
Het voordeel is de enorme snelheid en precisie die
daarmee verkregen wordt.
lederê ingebÍachte tekst kan in elk Íormaat en vorm
geproduceerd en gereproduceerd worden. Dat scheelt tijd
en Kosten.
Dat voordeel beoerkt zich niet tot teksten alleen. Ook uw
merk of logo kan door ons'gedigitaliseerd'worden en in
ieder Íormaat worden gereproduceerd. Als tekening of
zelÍklevend materiaal. Eenvoudig zwart-wit oÍ de kleur die u
nodig heeft. Met hetzêlÍde gemak worden 'spuitmallen'

gereproduceerd, sjablonen die vooral bij autobelettering
veelvuldig worden toegepast. Ook geeft de computer ons
de mogelijkheid allerlei vervormingen toe te passen. We
kunnen teksten smd, breed, cursief, gespiegeld,
gecentreerd oÍ rond zetten. Er zijn teveel mogelijkheden om
op te noemên. Eén zaak zal duidelijk zijn: het gaat veel
sneller en exakteÍ dan waar de menseliike hand toe in staat
ts.

3AI Zecídnrk / @mputeÍtok3t
Eendrachtsingel 2, Opeinde (Frl.)
Postbus 612, 9200AP Drachten

T.f.iloon Ogltl .2toa r T.Lí.r Osiz7 . lO:N5
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