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Het is de oplettende lezer waarschijnlijk al op-
gevallen dat deze JagdaÍ het liende nummer
is, waarmee tevsns de derde jaargang wordl
geopend. Wij, de redaclie van JagdaÍ, willen
één jaargang van JagdaÍ parallel laten lopen
aan hel podse jaa, maar wel mel oen dooí-
lopende nummering.
Hel is verder onze bedoeling om ongeveeÍ
eens in do twee maanden, zoveel mogelijk
vhk voor een joodse Íeestdag, JagdaÍ bij u in
de brievenbus te laten vallen. Hel vorige num-
mer versdreen aan hel eind van hel jaar 5749,
zodoende is dit nummer hel eersle in hel jaar
5750, welk jaar dus levens de derde jaagang
van JagdaÍ inluidt. We hopen dat u alle num-
meÍs met plezier zult lezen en uw vrienden,
kennissen en Íamilie enhousiast voor JagdaÍ
kunl maken. We hopen ook zoveel mogelijk
nieuwe abonnoss le kunnen werven.
ln dit nummer vindt u onze derde kuislroord-
puzzel. We zouden graag meer inzendingen
van de oplossing willen ontvangen. Hel b
mogelijk dal lezers wel de puzzel oplossen
maar deze niel insluren. Laal ons merken dat
u de kuisroordpuzel leuk vindt, dan blijven
we deze maken.
Mel hel komende ChanoekaÍeesl vieren wij de,
in de tweede eeur voor de Chdslelljke iaadel-
ling behaalde, ovenrinning van hel joodse ge
looÍ op de opdringende Hellenislische cultuur.
We vieren daarmee het herwinnen van de
nalionale onaÍhankelljkheid en de inwijding van
de gereinigde Tempelin Jeruzalem.
Laat ons ook vandaag onze eigen idenlileit bl'tj-
ven behouden.
We wensen u allen chag Chanoeka sameach.

namens de Íedactie
T. Ellemers-Elzioni
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Dit jaar begint en eindigt. Chanoeka
op sjabbat en ligt her voor de hand
om te kijken naar zowel de lichten
van sjabbat als de l ichten van
Chanoeka. Wij moeten dan denken
aan iets dat wij kunnen leren van deze
lichten dat niet alleen op sjabbat of
alleen gedurende de acht dagen van
Chanoeka geldt, maar dat van toepas-
sing is gedurende alle dagen van het
jaar.

SjabbatJichten
Het doel van de lichten van sjabbat is
als volgt door onze geleerden gefor-
muleerd: 'Opdat men niet zal struike-
len over een stuk hout of over een
steen.'
Het doel van de sjabbat-lichten is om
de goede vrede in huis te bewaren en
te behouden: ook om te voorkomen
dat er allerlei irritaties ontstaan door-
dat men zich stoot en bezeert. Onze
geleerden noemen dit 'sjalom bajit',
vrede in huis. Het doel van de
Chanoeka-lichten is om het wonder
dat destijds is gebeurd te laten zien en
te verkondigen.

Twee mitswot
In algemene zin voor alle dagen van
het jaar kunnen wij het volgende
leren van deze twee mitswot. Als men

CHANOEKA
'Opdat men niet zal stmikelen
over een stuk hout of over een
steen'. Chanoeka dit jaar met

extra veel lichdes: 44 + 4t

door rabbijn S. Evers

niet wil sruikelen in het leven dan

moel men in zijn huis het licht van de

mitswot laten schijnen. De mitswot
geven de mens richting bij alles wat

hij in zijn leven moer doen. De sjab-
bat-l ichten voegen hier nog een
aspect aan toe. De elke week weer te-

rugkerende sjabbat wijst de mens op
het feit dat de schepping niet een één-

malige gebeurtenis is geweest; de

sjabbat-lichten herinneren ons aan het

feit dat de schepping een continu pro-

ces is. Met. andere woorden, dagelijks

houdt G'd de schepping in stand, op-

dat wij de mitswot doen. Dir geloof,

deze overtuiging wordt, wekelijks ge-

sterkt door de sjabbat-lichten.

Chanoeka-lichten
De lichten van Chanoeka leren ons
hoe wij moeten proberen de mitswot
te doen. Hoewel het halagisch geoor-
loofd zou zijn om gebruik te maken
van onreine olie wilden de Macca-

beeën dit niet en hebben ze gezx,ht
en gezocht tot ze eindelijk zuivere,
reine olie hebben gevonden. Dit leert
ons dat wij er naar moeten streven om
de mitswot op een zuivere manier te
doen en er niet een plichtmatig geheel
van [e maken dat men doet uit een
soort sleur of om andere onduidelijke
redenen. Evenals de lichten van Cha-
noeka hun invloed laten gelden naar
buiten, zo zullen mitswot die men op
een 'Chanoeka' manier doet, op een
lichtende, enthousiaste wijze ook aan-
stekelijk werken op anderen, die dan
ook zelf de warmte van de mitswot
zullen willen voelen.

Resumerend kunnen wij zeggen dat
dit jaar met Chanoeka, en twee sjab-
batot, in het bijzonder wordt bena-
drukt dat een mens zonder struikelen
door het leven kan gaan door het licht
van de mitswot en dat men ernaar
moet streven om de mitswot op een
warme. enthousiaste manier te doen.

MA'OZTSOER

Máló2,; tsoer jesjoe:ati

lechá na'eh lesjabe'ach
tikon ber:tefilari
*asjam nda nezabe'ach;
lelet. tachin matbelach
mitsar hamnabe'ach
az egmor besjir mizmor

Burcht en rots van mijn heil
het is goed U te loven.
Herbouw mijn bedehuis
opdat wij daar dankoffers zullen brengen.
Wanneer U strafgericht houdt
over de godslasterende vijand
danzal ik met een loflied voor
de inwijding van het aluar besluiten

Íoor de muziek met woorden blz. 6.

17 kislêv, i..rg!ng 3, nummer 10



WAAR DIENT EEN PAROCHET VOOR?

Parochet is de benaming voor gordijn,

het voorhangsel, dat hangt voor Aron
hakkodesj, de heilige arke, waarin de
Torarollen in de synagoge worden
bewaard.
Het gebruik om een Parochet in sjoel
te hangen vindt zijn oorsprong in bij-
belse tijden. In de Tabemakel en ook
in de eerste Tempel in Jeruzalem,
stond in het Al lerhei l igste de
verbondsarke, de kist waarin de
stenen tafels van het verbond lagen.
Het Allerheiligste was gescheiden
van het Heilige door een voorhangsel.
Overeenkomstig de voorschriften
voor de bouw van de Tabernakel

@xodus 26) werd het voorhangsel
zodanig gehangen dat het een schei-
ding vormde tussen het Heilige en het
Heilige der Heiligen @xodus 26:33).
De wijze wÍxuop het voorhangsel ver-
vaardigd zou moeten worden, werd
ook voorgeschreven @xodus 26:31):
'En glj zult, een voorhangsel maken
van purperblauwe en purperrode en
karmozijnkleurige wol en getweernd
bijssus; van kunstweverswerk zal men
het maken, met Cherubijn'.
Door de eeuwen heen was dit voor-
schrift een bron van inspiratie voor
kunstwerken in textiel. In verschil-
lende joodse musea zijn ook prach-
tige Parochet uit vroegere tijden te
bewonderen. Het Parochet dat heden
ten dage in sjoel hangt is meestal van
diep blauw of purperrode fluweel
gemaakt en versierd met borduurwerk
van goud- en zilverdraad.
Slechts bij de Hoge Feestdagen,
Nieuwjaar en Grote Verzoendag, is
het gebruikel i jk om een wit te
Parochet voor de Arke te hangen die
overeenkomt. met de witte Toraman-
tels en het witte tafellaken op de
Almemmor.

'... van kunstweverswerk zal
men het maken, met cherubijn.'

Een rijke inspiratiebron voor
alle latere textielkunst?

NOTA BENE: Alle lezers van Jagdaf
lamenwel eens in sjoel en bekijlen
het Parochet. Een belangrijke voor-
hang dus.ln het volgende nutnmzr van
Jagdaf zullen we een gedicht in het
Hebreeuws plus vertaling plaaÍsen
van Amnon Sjamosj over het
Parochet.

door T. Ellemers-Etzioni

Turks Parochet uit de l8e eeuw met een Hebreeuws citaat uit

psalm 118:20, dat vaak boven de ingang van synagoges staat.

Te bezíchtigen ín het Wolfson Museum in Jeruzalem.
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De eerste reacties op dez.e nieuwe ru-
briek waren zeer bemoedigend. Straks
meer hierover. Nu eerst het laaste
nieuws uit joods welzijnsland.
Twee groepen komen steeds meer in
de belangstelling. De -Íoodse ouderen
en de joodse na-oorlogse generatie.
Hieronder volgen hun wetenswaar-
digheden.

Joods contact
De znrg voor de joodse ouderen in de
mediene komt echt goed op gang.
Velen weten zich nog te herinneren
hoe ruim twee jaar geleden Duco
Hoek naar het noorden kwam. Bij
wijze van proef werd hij aangesteld
om uit te zoeken waaraan de joodse

ouderen en hun familieleden behoefte
hebben. Flankerend Ouderen Beleid
wordt dat genoemd: 'Wat is er méér

nodig dan er aan bestaande voorzie-
ningen in buuí of dorp al te krijgen
is?' Joods contact blijkt het sleutel-
woord en al snel vormen zich actieve
groepen in Groningen, Friesland en
Drente die allerhande activiteiten op-
zetten.
Ontrnoetingsbijeenkomsten, huisbe-
zoek, dagrips, huiskamergroepen en
zelfs het idee voor Jagdaf wordt hier
geboren. Halverwege de proef ver-
trekt Duco naar Israël en volgt

Catrien de Vries hem op. Ook zij is
inmiddels een bekende verschijning
hier diep in de mediene. Ze heeft een
hoop werk YerzÊL

Veranderingen
Per I januari a.s. gaat er veel veran-
deren.
Catrien moet zich om persoonlijke

redenen helaas terugrekken en heeft
op 12 december jl. in Heerenveen af-
scheid genomen.

de activiteiten uit gespreksgroepen
bestaan, die overal in het land zullen
worden opgezel Binnenkort hoort u
hier meer over.
Wie nu al belangstelling heeft kan
bellen naar J.M.W.-Amsterdam en
vragen naar Nicolienne Wolf, Lisette
Cohen of Marian Fuchs.
Tot slot uw reacties op dezn rubriek.
Een aantal mensen hebben gerea-
geerd, maar nog niet direct vragen
aangeleverd die hier kunnen worden
behandeld.
Schroomt u niet om vragen te stellen
of opmerkingen te maken.
Stuur ze in een gesloten enveloppe
naar het redactie-adres en zet in de
linkerbovenhoek Joods \Velzijn. U
kunt er dan van verzekerd zijn dat ze
vertrouwelijk worden behandeld.

R e y n o u d  v a n  G i n k e l ,  J . M . W . -
Amsterdam, tel.: 020-7 30629.

JOODS WELZIJN
Rubriek van Joods Maatschappelilk Werk

Sleutelwoord: joods contact !
Veranderingen op komst.

door R. van Ginkel

Zij wordt opgevolgd door Nel van der
Meiden die vanuit Amsterdam zeer
regelmatig naar het noorden tal rei-
zen om de gloepen met raad en daad
bij te staan.
Er verandert echter meer. De Flanke-
rend Ouderen Beleidactiviteiten zijn
dermate succesvol dat het Ministerie
van WVC heeft besloten dat zij mo-
gen blijven beshan en over het hele
land worden uitgebreid. Er komen
meer mensen in dienst zodat J.M.W.
op veel meer plaatsen dergelijke
groepen kan ondersteunen en de men-

sen kan stimuleren eigen activiteiten
op te zetten.
Een verheugende ontwikkeling voor
joods Nederland.
V/ilt u meer weten over de bestaande
gÍoepen of ziet u nieuwe mogelijkhe-

den voor activiteiten neemt u dan
contact op met J.M.W.-Amsrcrdam
en vraag naar Nel van der Meiden.

Na-oorlogse generatie

Een andere groep waarvoor WVC ex-

tra gelden beschikbaar heefi gesteld is

de na-oorlogse generatie. Ruim twee
jaar lang wordt J.M.W. in de gelegen-

heid gesteld met de verschillende na-

oorlogse leeftijdsgroepen aan het
werk te gaan. Ook hier geldt weer:

mensen met, elkaar in contact bren-
gen, nagaan waaraan behoefte is en
gezamenlijke activiteiten opzetten. In

ieder geval zaleen groot gedeelte van
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MY CANDLE
D. Sambursk
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LIEDJES
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uer.,.li;..ner.li.::::.:.::, ,,]''ll. rr:.i
ner,.li,,ffi....lllllll.l..lll.. ll. I.,. ,.,1..
b.ac,$ggoë,nÈri,àdlif,...
bathiaíq..9$4..nërÍlialiëi...
u$oem,.siurnii.àr$ii

SEV/rw,oN S-Oï.SOW

Sewiwon, sow'' sow, sow
chanoeta, hoe chag, ow'
drm*u..lrrcl trnË'.ffi,,'11.., 

.......sewiwon cow,uo* uu*,i,,..,

tb*lffi'.i..1;*ïr- *athó'''l'' ... .,
nes..9ádól..hájà. ......,....rrr;,.. .
sow na:,sow ko waCho' ' ' ' :
nes gadol haja ps

I,.(qarsje r mij n,:,k44r5je mi j n
mijn kleine kaarsje;
op,,Chan$a, steek,ik je aan
op Chanoeka geefje liiht
opirChanoekà,,zihg ik mijn lied

Draai, draai, draaitol
Chanoeka is een Íïjn feest;

rdraai, draai, draaitol
draai dàn hier, draai dan daar

Menorah, zilver, 1754 (hoogte 105 cm, breedte 133 cm). (Ned. lsr. Hoofdsyrugoge, AnLeterdam.)
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MACHINEFABRIEK

BOLLEGRAAF

APPINGEDAM BV
píoduktieprogÍamma
t.b.v. oud-oeieryerueÍkende
industrieën
balenpelsn
in horizonlale- en verticale uitvoeringen
-smi-automaat, mechanisch
-volaulomaal, hydÍaulisch
verpakkingspeÍsn
in horizonlale- en verti€le uitvoedngen
-hydraulisch en mechanisch
tmnsportbanden (k€tlingtransporteurs)
o.a. @nlainertransporl€uG
-met zeer zware ketting
-zware ketling
shEddets
iiverse uitvoeingen
sorleêÍinrichtingen
-sorteeÍaídelingen met stalen bunkeÍs, en haeruoor sorleeóanden
kiepinshllaties

Industrieweg II no.l
9902 AM APPINGEDAM
TEL. 05960 - 25200

al f7 If soc,AAL.

rJ r\ rf :ï;::;"^^,.
G R O N I N G S E  K R E D I E T B A N K

De Groningse Kredietbank verstrekt kredieten
en  hypo theken .  Daarnaas t  ve r l een t  z i j
diensten in het kader van saneringen en
p rob leemop loss ingen .  De  GKB i s  een
instelling zonder winstoogmerk.

D a m s t e r d i e p  3 6
T e l . 0 5 0 - l I

G R O N I N G
4 3 1 8

E N

Compositie puzzel: Tlila Ellemers-
Etzioni

Horizontaal
I een Israëlische snack; 6 profeet; l0 luchwaartmij.; 12 in vroeger
jaren (afk.); 13 Persische munteenheid; 15 Griekse heldendicht; 17
verbrande resten; 18 jodenhater; 20 bootje; 21 bid (lat.); 22
muzieknoot; 23 jongensnaam; 24 Àvier in Rusland; 25 lichaamsdeel;
27 zeket iemand; 28 profeet zonder eind; 30 klap; 32 ongeveer
(afk.); 34 bijvoorbeeld (aÍk.); 35 rabbinale rechtbank; 37 periode,
tijdperk; 38 vetpuistje; 40 vis (onrein); 4l overtreffende trap van
meer; 42 uitroep van verbazing; 43 nagel van een paard.
Verticaal
I Egyptische koning; 2 dochter van Laban; 3 alinea links (afk.) + h;
4 muzieknoot; 5 schoonvader van Ruth; 7 mondelinge |,eer na de
Torah; 8 Openbaar Vervoer (aft.); 9 waar iedereen naar verlangt
(groet); 11 bij tien is het volledig; 14 Jacob kreeg deze naam; 16
zingen zonder woorden; 19 bergplaats van de Torah; 24 die weegt;
26 Jacob's eerstgeborenen;29 de wouw van Josef; 30 woestijn; 31
de eerste schaapherder; 33 vaarwel; 36 onrein; 39 getal.

Zet vervolgens de letters van de volgende nummers op een rij en u
kri jgt een zin: 18, 5, 34, 20, 37, 28, 29, 38, 30, 36, 27, 1 6, 14, 5, l .
Oplossingen inzenden voor 12 januari 1990 naar het redactie-adres.

De eerste en enige prijs is een JNF-boom op naam van de winnaar. In het volgende nummer van Jagdaf zal de oplossing en de naam
van de gelukkige winna(a)r(es) bekend worden gemaakr.
Oplossing puzzel nummer 9: Ik lees Jagdaf. De JNF-boom zal worden geplant op naam van J. Severijnse te Groningen.

OOSTEPSTFAÁT 15 GRONINGEN

z 5 q 5. I t ,
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rl ! a ,
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F
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O SCHAAMTELO OZE BELGEN I
(slot)

De vorige keer lieten wij de Groning-
se godsdienstonderwijzer Isaác J.
Cohen aan het woord die een 'uitboe-

zeming' schreef na de tiendaagse
veldtocht tegen de opsÍandige Belgen.
Voor hem bestond er geen twijfel dat
God aan de kant van koning Wiflem I
stond:

Gelijk eens op de toppen der moer-
beziënboomen,

streden ook thans Engelen voor zijne
zonen;

de vijand vlugt gelijk kaf dat de wind
wegstuift.
De helden drijven den ondankbaren
vijand
krachteloos voor zich henen.

De laatste snofe die wij de vorige
keer citeerden leek misschien het slot,
maaÍ zo snel was men in die tijd niet
uitgejubeld. Eerst kregen nog de toe-
komstige geschiedschrijvers hun taak
toebedeeld:

MenNeme

door Betty Grunewald-Oppenheimer

Soef ganloth (Chano€kal€kkernij)
Benodigdheden:
250 gr. zelírijzend bakmeel
2 €i€r€n
2 kopjes yoghurt
2 eetl. suiker
1 zakie vanillesuiker
snuÍie zout, poedersuiker
Het moel en ds eieren lol een beslag mixen. yoghuí,
suikeÍ, zout en vanillesuikertoevoegen €n mengsn.
Olie in een diepe pan verhinen.
Domp€l twe€ €€tlepels even in de olie en sdrep één
lep€l vol mel beslag. Laat met bêhulp van de andere
lep€l het beslag in de olie glijden. Bak de oelganioth
in ca 5 minuten aan all€ kanten gaar en liótbruin
(nel als Nederlandse oliebollen).
Laat ze boven de pan uitlekken en leg ze daama op
e€n vorgi€t b€kle€d mot keukenpapioÍ.
Serveren met jam en/oÍ poodoísuiker.

Stamt de Oranjegezindheid van
het joodse bevolkingsdeel in

Nederland uit de rijd van
Koning Willem I?

door C.A. van der Berg

Van U geschiedschr i jvers!  ver-
wachten wij, dat gij het, allen lof
overtreffend gedrag van WILLEM
DEN EERSTEN, en de roemrijke ge-
volgen met de levendigste kleuren af-
schildert; opdat de nakomelingschap
overtuigd worde, dat opregtheid en
standvastigheid eíndelijk over lasÍer
en dubbelhartigheid zegepraalden, en
dat muilzicht voor trouw moet buk-
kn.

En tenslotte het toekomstvisioen:

En eens wanneer alle volkeren met
zuivere lippen den eenigen God ver-

eeren en belijden, wanneer Vorsten
om den voorrang in godsvrucht en
vroomhied wedijveren zullen, dan nog
zal de naam van onze godsdienstigen

Koning in gouden letters bovenaan
prijken.

'Lang reeds, waarde Landgenooten!'
- zo had LJ. Cohen in zijn Voorrede
geschreven - 'was des schrijvers haÍ

bezield met de beste gevoelens voor
het doorluchtige huis van Oranje,
nooit hield hij op de vurigsre gebeden
voor de welvaart van dit, in de ge-

schiedenis zoo beroemd, vorstelijk
huis hemelwaarts te zenden.'

Mct dit gedicht hebben hij en z'n ver-
taler S.J. van Ronkel de reputatie van
Oranjegezindheid van het joodse be-
volkingsdeel weer eens bevestigd.
(Een exemplaar van deze 'Uitboe-

z e m i n g ' b e v i n d t  z i c h  i n  d e
B  i b l i o t h e c a  R o s e n t h a l i a n a  t e
Amsterdam. Het  Ri jksarchief  in

Groningen bezit een fotokopie.)

Voor u gelezen

A m o s  O z ,  B l a c k  b o x :  u i t  h e t
Hebreeuws vertaald door Hilde Pach:
Prijs f.22,50,286pag.
Roman in brieven.
De titel van het boek Black box is
niet vertaald in het Nederlands omdat
wij helaas vertrouwd zijn geraakt met
vliegtuigrampen. Men probeerÍ. een
vliegtuigongeluk te analyseren met
behulp van de vluchrgegevens uir de
goed beveiligde zwarte doos.
Amos Oz gebruikt dit bceld om her
leven van vier mensen te analyseren.
Naarmate de briefwisseling vordert
worden de karakters en relaties
ontsluierd, alsmede de contrasten tus-
sen orthodoxie (Groot-Israël-gedach-
te) en de niet-religieuzen in Israël.
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IN GESPREK MET BEfiY KRAMMER

FOLKING EDWARSSTRAAT.SYNAGOG E : WARM E N SFEERVOL

Voordat de Folkingestraat-synagoge
in gebruik werd genomen, bestond er
een goed functionerende sjoel in de
Folkingedwarsstraat.
Mevrouw Betty Krammer vertelt hoe
het in de jaren zestig in en rondom de
sjoel toeging.
'De sjoel werd vrij goed bezocht',
zegt Betty Krammer. 'Vooral als
oppenabbijn Berlinger kwam, was de
sjoel goed bezet. Wij noemden het
'Jeugdsjoel' omdat er voor de oorlog
vooral veel jongeren kwamen.
Boven de sjoel was een zaaltje, het
Beth Am geheten. Daar werden bij-
eenkomsten gehouden, lezingen ge-
geven, en feestjes georganiseerd.
'In l95l zijn Jaap en ik in het Beth
Am getrouwd, boven de sjoel dus.
Jaren later is mijn man voorzanger
geworden en is dat gebleven tot kort
voor zijn overlijden', aldus Betty
Krammer.
Betty was in die tijd werkzaam op de
secretarie van de synagoge, wat onder
meer inhield het stencillen van cir-
culaires en brieven die moesten wor-
den rondgestuurd, ze moest er ook
zorg voor dragen dat er al t i jd
voldoende wijn aanwezig was, met de
hoogtijdagen tafels dekken, kaarsen
veÍzorgen, gebak verzorgen dat uit
Rotterdam m@st, komen. enzovoorL

We zijn zeer verheugd dat Wout van
Bekum zich bereid luefi verWurd voor-
taan een 'taallwekje' te verzorgen. Het
gaat in lwt bijzonder om jiddische woor-
&n en hun betekcnis die gei'ntegreerd
zijn in dc Nedcrland,se tul.

brougez
Mijn moeder zei altijd: 'Schaai d'r mit
oet, aans wo'k brougez'. Als klein kind
begreep ik direct de betekenis van
brougez: 'schei uit, anders zwaait er wat,
word ik lwaadl' Brougez zijn, dat is in
Nederland nergens zo populair geweest
als in het Gronings-Jiddisch. Het woord is

In het kader van onze serie
joods leven in het noorden,
spreekt Jozien Hoefste met

Betty Krammer over de
Folkingedwarsstraat- syn agoge.

door Jozien HoeÍste

De Joodse Gemeente was in bezit van
enkele woningen, die naast de sjoel
stonden. In een van die huizen woon-
de de familie Tienstra. 'Deze fami-
lie', zo zegt Betty, 'heeft zich volle-
dig ingezet voor de synagoge. De
heer Tienstra was namelijk concierge.
Hij en zijn vrouw hielden de sjoel
schoon. IeLs wal. niet. eenvoudig was,
want het was een oud gebouw dat lek-
kages vertoonde en aan verval onder-
hevig was. Maar toch was het. een
waÍme sfeervolle sjoel.'
'Neem bijvoorbeeld de dag van Jom
Kippoer', venelt Betty verder, 'dat

was toch een lange zware dag. Dan
werden er stoelen gehuurd. En naast
het halletje van de sjoel was het kan-
Loor. Daar werden dan de gehuurde

stoelen neeÍgezet en de wat oudere
mensen konden op die dag even een
beetje rusten.'
Er werd in die tijd zelfs kosjer ge-

slacht. 'Ja, dat was een bijzonder dure
aangelegenheid. Daarvoor kwam de
heer Krakauer naar het Groninger ab-
batoir. Het geslachte vlees werd dan
bij slager Nienhuis verkocht.' Betty
vertelt verder. 'Voor Pesach moest er
veel gebeuren. Samen met de familie
Tienstra waren wij dan druk bezig
met het poetsen van het. zilver, het pa-

rochet (voorhangsel) schoonmaken,
wijn verzorgen, het aanschaffen van
matzes.'
'Tot slot wil ik nog even iets bijzon-
ders vertellen, want in die oude sjoel
heeft nog een aantal choepa's en een
b'rit mila plaatsgevonden. De b'rit
mila van David Krammer, het kind
van mijn neef Jozef Krammer. Dat
vind ik heel bijzonder omdat een b'rit
mi la meestal  in huisel i jke kr ing
plaatsvindt'.

te raken. 'Die twee hebben tft', hoo jc
nog wel zeggen. Het woord &rflt) stamt
van het Jiddische Gift, wat toch weer op
woede, kwaadheid uitkomt. Gifteg (gïftig,
Ned.) word je ook nog wel.eens o'p ie-
mand. Er zijn veel worden voor kwaad
worden. want kinncsintu kwam en komt
veel voor... Vandaar eenjoodse waarhcid:
'Och waren alle mensen wijs, en deden
elkaar wel, dan was deez' aard cen pnra-
dijs, nu is 't een ware hel!'.

Taalhoekje

een afleiding van het Hebreeuwse rogez =
woede, kwaadheid, voorafgegaan door het
voorzesel be-. De West-jiddische uit-
spraak van de klinker /o/ is bijna altijd /
ary' of /ou/, vandaar brougez of brouges.
In Meijer's Joods Supplement op het
Groninger woordenboek: "k heb Soamel
nait in sjoele zain,zeker brouges'.

kift
Veel bekender is het woord tr/t. Ook bij
kiften komr woede om de hoek kijken,
maar het werkwoord liikt wat uit de mode
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Oproep
In verband met de uitgave Yan een
boekje over de geschiedenis van
Gaasterland en Sloten in de jaren
L940-'45, lcreeg ik het verzoek van
Mevr. Key-Alta te Oudemirdum een
opÍoep in Jagdaf te plaatsen om
pchter de namen te komen van gewe-
Zen onderduiken uit die tijd.
Wilt u daaraan meewerken dan gnag
uw reactie aan Mevr. Key-Alta,
Boegen 2, Oudemirdum tel. 05147-
36ó of aan mij: L. de Vries-Landau,
Wagenbrugje 13,8604 BE Sneek.
Vast  har te l i j k  dank  vooÍ  uw
medewerking!

Duco Hoek vloog even via Neder-
land op doorreis naar Argentinië en
doet de groet€n aan alle Jagdaf-lezers
en wenst iedereen een goede Chanoe-

Opgaven voor de Loeach, en InÍor-
matle: let Schabblng, Mauvestraat

9, 8932 KH Leeuwaden, 058 -
121524

december 1989
Er is in december geen joodse
ontmoetingsavond in het Filmcafé
Ged. Zuiderdiep 137 Groningen ge-
pland.
19: 14.30 uur W.A. Scholtenstr. 2
Groningen, Koffieklub Sjalom, Cha-
noekafeest.  Neemt u een klein
cadeautje mee?
23 tlm 30: Chanoeka
januari 1990
7: 20.00 uur Het Filmcafé Ged.
Zuiderdiep 137 Groningen open:
20.30 uur houdt Frank Heynick een
lezing over 'Jung en zijn nazi-scha-
duw'.
9: 20.00 uur Klassiek Café J.S. Bach
Leeuwarden: Sjelanoe. Voor progr.
en info tel. 058-130509.
15 of 22:20 uur Oranjehotel ío sra-
tion l*euwarden: Genootschap Ned.-
lsraëI, Dienke Hondius houdt een le-
zing over 'Antisemitisme direct na de
Tweede lilereldoorlog'. Info tel. 058-
882191.
16: 14.30 uur W.A. Scholtenstr. 2
Groningen: Koffieklub Sjalom, pro-
gÍamma nog niet bekend.
februari
4: 20.00 uur Het Filmcafé Ged.
Zuiderdiep 137 Groningen open:
20.30 uur komt Reynoud van Ginkel
(J.M.W.-Amsterdam) praten over on-
derzoek en begeleiding van de tweede
generatieproblematiek, waarbij ook
besproken kan worden of er in de
noordelijke provincies behoefte be-
staat aan begeleiding voor deze pro-
blemen.
6: 20.00 uur Klassiek Café J.S. Bach
Leeuwarden: Sjelanoe. Voor progr.
en info tel. 058-130509.

Elnd In zlcht van een larenlang
hlnderlllk ecologlsch probleem

Ieder die ooit Israël via de luchthaven
Ben Goerion binnenkomt en de auto-
weg richting Tel-Aviv volgt, kan,
vooral op een zwoele warme avond,
de doordringende stank van een afval-
sortplaats enkele kilometers langs
deze weg niet negeren. Nog voor het
ontstaan van de staat Israël diende dit
gebied, dai toen buiten bewoonde ge-
bieden lag, als de vuilnisbelt voor het
gehele Dan-district. In de loop der ja-
ren groeide de vuilnisbelt door de
nieuw gestichte nederzettingen, maar
vooral door de groei van de bevolking
en de stedelijke ontwikkeling, zodat
de bewoonde gebieden er steeds meer
last van begonnen te lcrijgen.
Behalve de stank die verspreid wordt
door de lucht, zwerven boven de vuil-
nisbelt ook talloze vogels die voort-
durend af en aan vliegen op zoek naar
voedsel. Deze vuilnisstortplaats is
daardoor niet alleen een ecologische
last, maar ook een geva:u voor het
luchtverkeer van het dichtbij gelegen
vliegveld. Er bestaat een voortdurend
gevaar dat vogels tegen de vlieg-
tuigen bosen en zo ernstige ongeluk-
ken kunnen veroorzaken.
Om deze vuilnisbelt te kunnen slui-
[en, is er een plan om een nieuwe
vuilstortplaats in de Negev-woestijn
aan te leggen bij de rivierbedding van
de Zin. Ongeveer npeeduizend ton
samengeperst vuilnis zal dageli.yks per
trein van het Dan-gebied naar de
Negev worden getransporteerd.
Deze oplossing van een hinderlijk
probleem zal bovendien het aanleg-
gen en de ontwikkeling stimuleren
van het Negev reinraject"

"Gelezen ln lsraëllsche kranten"
wordt verzorgd door mevrouw T.

Ellemers-Etzlonl
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LEMS-STAD
U I T Z E N D B U R O

Uw eigen bureau
voor mens en materieel

WATERSTRAAT 67 Telefoon 05960 - 11354
9934 AT DELFZIJL Fax 05960 - 17175

Eendrachtsingel 2
9218 PM Opeinde (Frl.)
Tef.05127-2504
Fax.05127-1335

A.KERKHOF 9
GRONINGEN

VISHAN D EL
LUKAS KLATIER VERSilIARKT
BORNHOLMSTRAAT 56
GRONINGEN TEL. 146122

KERKLAAN 31
GRONINGEN, TEL. 776177


