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Opnieuw heefl een wisseling van de wacht
plaalsgwonden. Jozien Hoefste zag zich we-
gens andere verplichtingen genoodzaakt om
haar functie binnen de redactie te beêindigen.
We dankEn Jozien voor haa toewijding en in-
spanniry worJagdaí vanaÍ het allereerste uur.
We zijn erg blij dat Jacqueline Reisel hel op
zich heeÍt genomen voorlaan de rubriek'ln ge-
sprek mel' te veÍzorgsn.
De redaclie wil graag meer conlacl mel de le-
zerc van JagdaÍ hebben.
Daafloe hebben wlj in dit nummer een enquête
bijgeslolen. Wij verzoeken u uw mening over
JagdaÍ te willen geven door het lormulier in le
vullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop-
pe zo spoedig mogelijk aan ons terug le stu-
ren, Uw mening zal ons helpen om inzicht te
krijgen in uw wsns€n en behoeÍlen. We zullen
dan zeker zonodig Jagdal aanpassen.
Dit nummer van Jagdaí is gewijd aan het Pe-
sachÍeesl. Pesach, hel Íeesi van de verlossing
uit de slavernij waarbij tevens de basis voor
hel onlslaan van hel volk van lsraêl werd ge-
vormd, is ook een feest van het voorjaar. Door-
dal overal ler wereld joodse gezinnen Seder-
avond vieren en de van geslacht tot geslacht
overgeleverde traditie bijhouden en de Hag-
gada lezen, geven ze uiting aan de verbonden-
heid van hel volk. Want de viering van de uit-
lochl uit Egyple is het oudsle gedenkleesl in
de geschiedenis van het volk, en als zodanig
nsemt het een belangrijke plaats in het joodse
gelooÍ in.
De bewoners van de slad Haiía vieren op Pe-
s a c h  d u b b e l  Í e e s l  o m d a t  t i j d e n s  d e
OnaÍhankelijkheidsoorlog op de avond voor
Pesad in 1948 HaiÍa werd bewijd.
We wensen onze lezers een goede en koosje-
re Pesadr.
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VIER BEKERS EN EEN VIJFDE VOOR ELIJAHOE

Zelfs linkshandigen leunen links!
Op Seideravond zijn we verplicht om
vier bekers wijn te drinken. Deze vier
bekers hebben betrekking op vier ver-
schillende gebeden, die gedurende

deze avond uitgesproken moeten wor-
den. De eerste beker drinken we na-
dat we de kiddoesj hebben uitgespro-
ken, de verklaring, waarin wij stellen
dat deze dag een heilige dag is. Netzo
als bij de volgende bekers moet ook
deze beker leunend op de linkerhand
worden gedronken. Iedereen moet
links leunen, zelfs iemand die links
is. In de halaga staan hiervoor twee
redenen genoemd. Ten eerste is het
zo, dat men het voedsel of het drin-
ken dat men wil nuttigen in zijn rech-
terhand houdt op het moment, van de
beraga. Daarom zou sen linkshandige
juist rechts moeten leunen, want voor
een linkshandige geldt de regel, dat
hij datgene wat hij wil gaan eten in
zijn linkerhand moet houden. Maar er
is nog een tweede reden, die nog
zwaatder weegt dan eerder genoemde

reden. Onze geleerden vertellen ons
dat als men rechts leunt er de moge-
lijkheid bestaat, dat men zich verslikt.
Daarom leunt, ook een linkshandige,
al is het misschien een beetje onhan-
dig voor hem op zijn linkerkant.
De tweede beker is de beker \raarover
de hagada wordt uitgesproken. Bij
sommige stukken heffen we deze be-
ker op met in gedachte de woorden
'een beker van hulp zal ik opheffen'.
De beker wordt pas gedronken nadat
we het hele verhaal van de slavernij
en de uittocht uitvoerig hebben ver-
teld. Daarna eten we de maaltijd, die
wordt afgesloten door het bensjen.
Hoewel we gewoonlijk door het jaar

alleen bij bijzondere gelegenheden

Vier bekers wijn voor
bevrijding in vier stappen, maar

over de vijfde beker zijn de

door rabbiin S. Evers
bensjen over een beker wijn, bij een
bruiloftsmaaltijd of bij een maaltijd
ter gelegenheid van een brith milah,
hebben onze geleerden op Seider-
avond de derde beker wijn gekoppeld
aan het bensjen.
En ten slotte de vierde beker wijn is
de beker waaroveÍ we Halleel uitspre-
ken, het gebed waarin we de groots-
heid van G'd erkennen en waarin we
Hem danken voor Zijn goedheid.

De verlossing nabij
Deze vier bekers wijn worden in ver-
band gebracht met vier uitdrukkingen
die G'd gebruikt om het Joodse volk
aan te kondigen dat hun verlossing
nabij is. G'd zegt tegen Mosjé: 'Zeg

tot de kinderen IsraëI, ik ben G'd en
Ik zal jullie uitvoeren van de onder-
drukking van Egypte en Ik zal jullie

redden van het werk en Ik zal jullie

bevrijden met gestrekte arm en met
grote Íechtspraak. En Ik zal jullie

nemen voor Mij als volk en Ik zal
voor jullie zijn tot G'd ...'. En in de
volgende zin staat: 'En Ik zal jullie

brengen naar het land waarover Ik
(a.h.w.) Mi jn hand heb opgeheven
(om een eed af te leggen) om dat te
geven aan Awraham, aan Jitschak en
aan Ja'akow ....
De vier bovengenoemde uitdrukking-
e n  g e v e n  t r a p s g e w i j z e  a a n  d e
verschillende stadia in de bevrijding
uit Egypte.

In eerste instantie heeft G'd ervoor
gezorgd dat de slavenarbeid minder
zwaar werd, hoewel ze er nog niet
van waren ontslagen. Daarna volgde
datze helemaal geen slavenarbeid
meer hoefden te verrichten, hoewel
ze nog steeds slaven van Pharao ble-
ven. In een volgend stadium volgt de
bevrijding uit Egypte, waarbij er nog
steeds niet echt sprake is van een echt
joods volk. Daarvan kunnen we pas
spreken als G'd zegt: 'En Ik zal jullie

nemen', als Hij het volk maakt tot
een joods volk door ze de Torah te
geven.

Beker vijf voor Elijahoe
Zoals hierboven reeds geciteerd, lijkt
het alsof er nog een vijfde uitdruk-
king is: 'En Ik zal jullie brengen'. In
feite is dit een meningsverschil tussen
onze geleerden of er inderdaad een
vijfde beker gedronken moet worden.
De ga'on van Wilna noemt dit me-
ningsverschil als een van de redenen
voor de beker van Elijahoe.
Immers het is de profeet Elijahoe die
alle twijfels en problemen zal wegne-
men. Anderen verklaren als reden dat
we geen vijfde beker drinken, dat
deze woorden 'Ik zal jullie brengen'
nog steeds niet volledig zijn uitgeko-
men, daar het joodse volk nog steeds
in galoet, ballingschap, leeft. Daarom
noemen we deze beker, de beker van
Elijahoe, omdat de profeet Elijahoe
de voorbode zalzijn van de definitie-
ve ge'oela, de verlossing. Laten we
h o p e n ,  d a t  w i j  d i e  v e r l o s s i n g ,
bimehéra wejaménoe, spoedig in
onze dagen mogen beleven.
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Waarom en wanneer wordt de voordeur

De viering van de uittocht uit Egypte,
wordt al vanaf de bevrijding uit de
slavemij, ongeveer 3300 jaar geleden,
gehouden volgens de voorschriften in
Exodus 12:14-20.In de periode van
de Tweede Tempel begon men met
het lezen van de Haggada op Seder-
avond zoals ook vandaag wordt ge-

daan. De Haggada begint met
de woorden:'Dit is het brood
der ellende ... Laat ieder die
honger heeft, komen en mee-
ëten. Laat, ieder die geen Se-
der heeft, komen en met ons
Pesach vieren . . . '  Ui t ,  deze
woorden kan men afleiden dat
in die tijden, tijdens de Seder,
de voordeur open stond, zodat
iedereen die voorbi jkwam,
naar binnen kon komen. Van-
af de middeleeuwen, toen het
volk Israël te lijden had van
vervolgingen, barbaarse aan-
vallen en pogÍoms, speciaal
op de avond van Pesach, wer-
den de voordeuren vergren-
deld. Eén keer slechts tijdens
de Seder wordt de voordeur
heel even open gezet. Sommi-
gen geven hiervoor als reden
dat men zich ervan wilde ver-
gewissen of er geen spionnen
achter de deur stonden te lui-
steren om Joden aan te geven.
Er wordt ook geloofd dat men
o p  d e z e  a v o n d  s p e c i a l e
Goddelijke bescherming had
e n  m e n  g e e n  v r e e s  v o o Í
antisemieten hoefde te heb-
ben. Daarom mocht de deur even
worden opengezet.

En àls Elia nou eens komt?
Er is echter ook nog een andere ver-
klaring: op Sederavond drinkt men

tijdens Seder Pesach opengezet?

Open of gesloten deur?
Spionnen of Goddelijke

bescherming? Komst van de
Masjiach?

door T. Ellemers-Etzioni

vier bekers wijn voor de vier verschil-
lende manieren van bevrijding en ver-
lossing. Na het eten en het Bensjen en
vóór het zeggen van de Hallelpsal-
men, dr inkt men de vierde beker
waarbij een enkele beker, de vijfde,

geschonken wordt voor de profeet
Elia en de voordeur even wordt geo-
pend. Dit doet men voor het geval dat
Elia zal willen binnenkomen om de
komst van de Masjiach aan te kondi-
gen volgens wat in Mal'achi geschre-
ven staa[ 3:23 (4:5).

Lentesymbool
Men zegt dat het openen van
de deur tevens het openen van
de Hemelpoorten symbol i-
seert om de dauw opnieuw te
laten neerdalen na de winter-
maanden.

Uit de Haggada...

De vier zonen
Van vier soorten kinderen
spreekt de Tora:
Eén is verstandig (chacham)
Eén is kwaadwillend (rasja)
Eén is eenvoudig (tam)
Eén kan nog geen waag
stellen (eeno jodea lisjol)
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JOODS WELZIJN
Rubriek van Joods Maatschappelijk Werk

Vernieuwende activiteiten in
j oods Noord-Nederland.

Vrijwilligers zetten zich in voor
hun mede-medienestampers.

door R. van Ginkel
zen en kennis te delen. Af en toe is er
een tocht door de provincie of een
bezoek aan een matzefabriek of iets
dergelijks. Hoofdmoot blijft echter de
vaste ontmoetingsplek, voor hen die
zo verspreid in de mediene wonen.

Heerenveen/Emmen
Een soortgelijke club is drie jaar gele-

den opgericht in Friesland. Een groep
vrijwilligers organiseert daar allerlei
activiteiten om het spaaÍzame joodse

contact te bevorderen. Men ontmoet
elkaar meestal in Heerenveen bij de
nasj met v/at joodse muziek of een
goed verhaal en er ontstaan soms ver-
rassende joodse vriendschappen.
In Emmen bestaat er een huiskamer-
bijeenkomst. Een klein aantal mensen
treft elkaar steeds weer bij iemand
thuis, viert samen de feestdagen en
houdt intensief contact met elkaar.
Al deze activiteiten worden gedragen
door vrijwilligers. Joodse vrijwilligers

Met Pesach voor ons wil ik met u kij-
ken wat en wie er in joods Noord-Ne-
derland de laatste jaren in beweging
is gekomen.
Ik bedoel niet de Joodse Gemeenten
die van oudsher een bijzondere plaats

innemen in wat zich hier diep in de
mediene afspeelt. Ik doel op de ver-
nieuwende activiteiten die naast de
reeds bestaande kaders zijn ontstaan.
Bijeenkomsten, een krant of huisbe-
zoeken, die voor velen een belang-
rijke plaats zijn gaan innemen, naast
het leven van alledag.

Jagdaf
Jagdaf is zo'n initiatief, schoorvoe-
tend begonnen, bescheiden van om-
vang en niet meer weg te denken van
menig leestafeltje. Een enthousiaste
groep mensen schrijft, stelt samen en
zorgt voor verzending van steeds
weer nieuwe wetenswaardigheden.
Een prima middel om van elkaars
aanwezigheid op de hoogte te blijven.
Aan de lezers wordt alleen gevraagd

te zorgen dat zoveel mogclijk mensen
mee blijven lezen.

Koffieklub Sjalom
Een 'oudje' is de koffieklub Sjalom
in Groningen, die al meer dan Lss jaar

bestaat. Regelmatig komen, meest
ouderen, bij elkaar om bij te schmoe-

die zich in willen zetten voor mede-
medienestampers zoals men ze in
Mokum graag noemt.
Een terechte klacht uit het noorden is
dat men zich in Mokum niet realiseert
hoe ontzettend belangrijk die enkele
joodse contacten zijn hier, diep in de
mediene.
Ookjongeren eÍvaren dit, gezien de
constante belangstelling waarin de
ontmoetingsavonden in het Filmcafé
( G r o n i n g e n )  e n  b i j  S  j e l a n o e
(Leeuwarden) zich mogen verheugen.
Naoorlogse generatie
Gelukkig zi jn er nu een aantal
initiatieven die deze behoefte meer
zichtbaar maken.
O p  4  m a a r t  j l .  w a r e n  e r  t w e e
bijeenkomsten in Groningen en On-
nen. Eén voor de naoorlogse genera-
tie en één voor hen die vlak voor of in
de oorlog zijn geboren.
De opkomst van beide bijeenkomsten
was veÍïassend groot. De vragen niet
mis te verstaan. Vragen over feestda-
gen, religie, het gemengde huwelijk.
Over opvoeding van de kinderen en
wat geef je door? Vragen over ivriet-
les, deskundige hulp en gespreksgroe-
pen. Over gezamenlijke activiteiten
en wederzijdse aandacht. Vragen over
gepraktizeerde nesjomme!
Er leeft veel in de drie noordelijke
provincies dat nog een plaats kan krij-
gen. Voor de naoorlogse generatie
zijn de activiteiten nu goed van staÍt.
Elders in dit nummer staat een bon
voor meeÍ informatie.
De in de oorlog of vlak voor de oor-
log geborenen krijgen binnenkort be-
richt over vervolgactiviteiten. En
voor het overige houdt deze rubriek u
van elk vernieuwend initiatief op de
hoogte.tut'\
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De vier zonen, g,ravure uit oude H
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ItlA NISIIÀT'IA Wat is en rranavord arders?
East-Ashkenazi

LIEDJES VOOR
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SEIDERAVOND

lda nisjtana halajla hazeh
mikol haleelot
Sjbechol haleelot anoe ochlim
chamets oematsa
halajla hazeh koelo matsa

Sjbechol haleelot
anoe ochlim sje'ar jerakot

halajla hazeh koelo maror

Sjbechol haleelot
een anoe matbilin afiloe pa'am achat
halajla hazeh sjtee pe'amim

Sjebechol haleelot
anoe ochlim ben josjwin

oewen mesoebin
halajla hazeh koelanoe mesoebin

Betset Jisrael mimitsra'jim
bet ja'akow me'am lo'ez
hajtajehoeda lekodsjo
Jisrael mamsjelotaw
hajam ra'ah wajanos
hajarden jiesow le'achor

Wat is er vanavond anders
dan alle andere avonden?
Op alle avonden eten
we gezuurd en ongezuurd brood
vanavond - alleen ongezuurd brood.

Alle andere avonden
eten r,ve alle soorten gÍoenten
vanavond - alleen bittere gÍoenten.

Alle andere avonden
dopen we zelfs niet éénmaal in
vanavond - zelfs tweemaal.

Alle andere avonden
eten \ile zittend of leunend
vanavond zijn we allen leunende.

1 3 .
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Toen Israël uit Egypte trok
het huis van Jacob uit een volk van vreemde Íaal,

werd Juda rotZijn heiligdom
Israël tot Zijn machtsgebied verheven;
de zen zag het en zij vluchtte
de Jordaan week terug
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ln gesprek met Rav Arjeh Heinrz
Mijn kinderen, dat is mijn rijkdom!

Wat is het centrum van joods
leven? De sjoel of het joodse
thuis? Zonder minjan is geen
probleem, maar zonder mijn

joodse thuis kan ik niet!

Wij ontmoeten elkaar in het pas ge-
restaureerde rabbinaatshuis dat tegen
de sjoel is aangebouwd. Het ziet er
prachtig uit.
R a v  H e i n t z  i s  e e n  e n e r g i e k e ,
opgewekte en goedlachse man, hij
kan gemakkelijk informeel zijn. Hij
praat moeiteloos Nederlands.
In 1986 was hi j  hier met vakant ie
(zijn vrouw is Nederlandse) en men
vroeg hem bij die gelegcnheid of hij
niet, in Nederland wilde blijven om er
zijn werk als rabbijn te gaan doen.
'In Albany, waar ik toen nog woonde,
was ik op dat moment directeur van
een joods restaurant voor studenten
(o.a. toezicht op het kasjroet, d.w.z.
zorgen dat het eten kosjcr wordt be-
reid, enz.). Dat was mijn werk. Voor
mij was er toen maar één vraag: Is er
in Albany iemand anders te vinden
die mijn werk daar overncemt?
Want in Nederland was het probleem
duidelijk: ik zou het gaan doen of nie-
mand (zoveel rabbijnen lopen er niet
rond in Nederland). Natuurlijk was er
in Albany wel een vervanger te vin-
den, en toen ben ik naar Nederland
gekomen. Dat was in juli '87'.

Hij werd geboren in Omaha, Nebras-
ka. Hij was I jaar toen zijn familie
naar Texas verhuisde waar hij verder
opgroeide (Houston).  Zi jn groot-

ouders woonden ook al in Texas, zijn
overgrootouders kwamen uit Rusland.
Hi j  werd bewust- joods opgevoed,
maar wel liberaal. Als kind kreeg hij

door Jacqueline Reisel

6 uur per week joodse les, verspreid
over 3 dagen (in de V.S. is dat heel
gebruikelijk). De middelbare school
deed hij in San Antonio, hierna ging
hij aan de universiteit van Austin
politocologie studeren. Na het tweede
jaar kwam hij in contact met een rab-
bijn die hem kennis liet maken met
de joodse filosofie. Dit had tot gevolg
dat hij naar een Jeshive-universiteit in
New Jersey ging; hierna bezocht hij
de Jeshiva van Californië en ten slotte
die in Brooklyn (N.Y.).

Joodse leer zonder grenzen
'Op een Jeshive leer je alles over het
jodendom, de joodse wetten, de To-
rah. Zo een studie is niet af te ronden
in jaren, dat is grenzeloos. Je bent er
steeds mee bezig, je verdiept je steeds
verder in vraagstukken. Het is niet
gezegd dat je tenslotte ook rabbijn
wordt. Dat hangt ervan af. Velen vol-
gen een opleiding voor een bepaald
beroep, bi jvoorbeeld advocaat of
computer-programmeur (Je moet toch
ook een gewoon inkomen hebben).
Zelf heb ik eerst gewerkt als hoofdad-
ministrateur van een joodse meisjes-
school. Ik had geen vast plan om rab-
bijn te worden; wèl dat ik op de één
of andere manier mensen wilde hel-
pen (ik geef graag); om (oodse) men-
sen die zonderjoodse contacten leven
verder te helpen; ze willen wel iets,
maar hóe of wàt weten ze niet'.
Rav Heintz heeft het idee dat de sjoel

steeds meer het centrum is geworden
van het joodse leven van veel men-
sen, terwijl het eigenlijk zo moer zijn
dat thuis het centrum van het joodse
leven is. 'Ik kan gemakkelijk zonder
sjoel, zonder minjan, maaÍ niet zon-
der mijn joodse thuis!'.
Definitieve vestiging in Nederland

In 1987 kwam hij definitief hier met
z i j n  v r o u w ,  m e t  w i e  h i j  i n  1 9 8 1
trouwde (via een 'sjiddoech': hij wil-
de graag trouwen met een vrome
vrouril en zij wilde graag trouwen met
een vrome man. En zo geschiedde).
Ze hebben 5 kinderen,4 dochtertjes
en I zoontje, variërend in de leeftijd
van 6 jaar tot 8 maanden. Hij is dol
op ze. 'Mi jn kinderen, dat is mi jn
rijkdom!' Vijf kinderen vindt hij 'niet

vijf maal I kind: ze trekken veel met
elkaar op, ze hebben altijd gezelschap
en ze leren met. elkaar te delen'. Zijn
vrouw is lerares in joodse vakken en
geeft lessen in Utrecht aan jong en
oud.
Als reizende rabbijn met stamplaats
Utrecht komt Rav Heintz regelmatig
in Groningen, Breda, Rozendaal, Zee-
land en Limburg (Venlo, Roermond,
Maastricht). Aanvankelijk reisde hij
met het openbaar vervoer maar dat
stelde hem vaak voor problemen, zo-
dat hij op de auto is overgestapt. In de
praktijk werkt dit veel preniger.
Ik vraag hem of hij wel eens merkt
dat sommige mensen 'tegen hem op-
kijken' omdat hij rabbijn is en daar-
door moeite hebben om, een beetje
'gewoon' met hem om te gaan. Hij
antwoordt dat hij dat wel een enkele
keer heeft als hij mensen alleen maar
via de telefoon kent, maar als hij
mensen persoonlijk ontmoet gaat 't

eigenlijk altijd goed.

6 rFll, la?9.n9 3, lfirÍm.r t2
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De naoorlogse joodse gemeenschap in Nederland

Naar de geschiedenis van de joden in
Nederland is vrij veel onderzoek ge-

daan. Vooral over hun lotgevallen
vóór 1900 is geschreven. Dan volgt
een inzinking in het aantal boeken en
artikelen tot aan de periode van de
Tweede lVereldoorlog.
Over het lot van de joden tijdens de
Sjoa is weer veel geschreven, ook
over de joden in Nederland.
Opvallend is dat zo weinig serieus
werk verschenen is over de joodse

gemeenschap in Nederland na 1945.
Die periode boeit mij. Niet alleen
omdat ik in die naoorlogse jaren deel
uitmaakte van die joodse gemeen-

schap. Je hebt je herinneringen aan
die periode, maar je vraagt je tegelij-
kertijd af in hoeverre die herinnerin-
gen vertekend zijn door wat je op
latere leeftijd hebt meegemaakt. Dat
w o r d t  d u i d e l i j k  a l s  j e  m e t
leeft i jdgenoten spreekt over de
ervaringen van toen. Dan blijkt vaak

dat van dezelfde gebeurtenis uit het
verleden de één een ander beeld, een
andere herinnering bewaard heeft dan
de ander. Hoe het 'werkelijk' in die

Herinneringen en hoe het
'werkelijk' was. Dat moet
blijken uit de stukken die

bewaard bleven.

door lsaac Lipschits

jaren gebeurd is moet dan blijken uit
de stukken die toen geschreven zijn.
In vele archieven zijn die stukken
bewaard gebleven.
Er is nog een andere reden waarom
de geschiedenis van die naoorlogse
joodse gemeenschap in Nederland mij
zo boeit.
Wanneer ik probeer te begrijpen wat
er in de oorlog met de Nederlandse
joden is gebeurd, dan begrijp ik niet
dat er nog mannen en vrouwen waÍen
die na de Duitse capitulatie de moed
en de kracht bezaten om leiding te
geven aan de zo sterk gedecimeerde
joodse gemeenschap. Ik wil trachten
te begrijpen wat die joden heeft be-
zield om het voortouw te nemen, hoe
ze te werk zijn gegaan, wat, voor pro-
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blemen, tegenwerking en medewer-
king van joden en niet-joden, ze heb-
ben ondervonden, wat ze wi lden
bereiken en wat ze in feite hebben be-
reikt.
Mijn werkgever, de Rijksuniversiteit
Groningen, heeft mij enkele maanden
geleden de vrijheid gegeven om mijn
arbeidstijd geheel te besteden aan het
bestuderen van de lotgevallen van de
naoorlogse joodse gemeenschap in
Nederland. Het verrichten van het
onderzoek over dat onderwerp was
toen niet langer een wensdroom, maar
een aan te pakken realiteit. Toen de-
den zich verschillende problemen
voor. Wat moest er precies onder-
zocht worden? Zou ik to€gang krijgen
tot de archieven om het onderzoek te
kunnen verr ichten? Moesten al le
aspecten van de joodse gemeenschap
worden onderzocht of zou ik me tot
één of enkele aspecten moeten beper-
ken?
Ook de periode rilaarover het onder-
zoek zou gaan leverde problemen op.
Het beginpunt,ilas wel duidelijk: het
moment rrr/aarop de Duitse overheer-
ser vertrok. Voor het zuiden van
Nederland was dat op een vroegere
datum dan in het, westen van het land.
In het zuiden van Nederland is inder-
daad ook eerder met de wederopbouw
van een joodse gemeenschap begon-
nen. De einddatum van de te onder-
zoeken periode was moeilijker vast te
stellen. Die datum hing nauw samen
met het te onderzoeken aspect van de
lotgevallen van de joodse gemeen-

schap. In een volgende bijdrage hoop
ik uit te leggen waaÍom de keuze is
gevallen op het maatschappelijk werk
voor en door joden in het naoodogse
Nederland.Miniatwtr uit & beroemdc 

'Bird-head Haggada' (co. 1300). AfgebeeW is dc zegening over dz wijn.

Om geen inbreuk te ttul<en op & wet die beellenissen verbíedt, worden trcnselijkc figuren getoond

tttzt vogelloofden.
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Bolleboos

Ja, een echt Jiddisch woord is het

woord bolleboos met bovendien een
lange geschiedenis. Oorspronkelijk
bestaat het ui t  twee Hebreeur 'vse

woorden: ba'aI, hetgeen betekent:
heer, eigenaar, meester en bajit, dat
'huis' betekent en zelfs werd er de
tempel van Jeruzalem mee bedoeld.
In het Nederlands gaf men er een zeer

typisch tintje aan, want de bajesklan-
ten worden niet geacht zich 'thuis' te
voelen!
Ba'al ha-bajit is in eeÍste instantie
'de heer des huizes', in het Jiddisch

TAALHOEKJE

Van bajesklant via de heer des
huis tot het clevere ventje

door Wout van Bekkum

ItT=
Baj i t

uitgesproken als baaleboos of bal-
boos.Dit woord werd niet alleen ge-
bruikt om het gezinshoofd te betite-
len, maar in feite iedere meneer en
vooral iedere opvallende of belangrij-
ke meneer. Daarom ontstond er ook
een vrouwlijke vorm baalebooste of
balbooste voor de sjieke dame. Een
nevenvorÍn van hetzelfde woord is in
het Jiddisch baalebattiscà, in het Ne-
derlands-Jiddisch alleen maar in het
meervoud als balbattem: de heren van
de Joodse gemeente. Nu kennen wij
alleen nog bolleboos als het clevere
ventje of meisje in de klas.

vervolg In gesprek met ...

'Ik doe niet zo officieel ... Er zijn
mensen die vinden dat ik veel offici-
ëler moet doen, veel "rabbinaler"'.
Dat hij daar zelf niet zo veel voor
voelt is duidelijk. Als ik dan opmerk
'Een rabbijn is wel rabbijn, maar ook
een mens',beaamt hij dat direct met
'Dat klopt!' Naar aanleiding van dit
laatste vraag ik Rav Heintz of hij zich
nog onze eerste ontmoeting herinner-
de in sjoel - waarschijnlijk was het
Poeriem vorig jaar - want dat ging zo:
hij zat op een stoel en probeerde de
veters van zijn schoen los te maken,
er zat een stevige knoop in die hij er
zelf maar niet uitkreeg; ik bood aan
hem even te helpen en dankbaar stond
hij dit toe. Terwijl ik de knoop er
langzaam maar zeker uit kreeg zei ik

tegen hem: 'Here I am, untying the
Rabbi 's shoelace! '  Bi jna niemand
heeft het gezien, \pant er was net iets
feestelijks aan de gang.
Tot slot  wi l  hi j  nog zeggen: 'Als

mensen me nodig hebben (voor wat
dan ook) kunnen ze me altijd bellen;
daarvoor ben ik hier'.

We hebben het even over zijn hob-
bies, ik weet dat hij graag zingt; hij
h o u d t  v a n  a l l e  j o o d s e  l i e d j e s ,
chassidische liedjes, jiddisje liedjes.
Als kind zat hij in het koor van de
synagoge. 'Men zegt dat ik een goede
stem heb, maar dat laat ik aan de be-
oordeling van anderen over'. Zijn
vrouw is ook muzikaal,  z i j  speelt
dwarsfluit. Tijd om hobbies te hebben
is er niet. 'Mijn hobby is mijn werk.
Ik wil graag mijn werk doen, waar ik
behulpzaam kan zijn'. Tijd over om
eens een boek te lezen heeft hij ook
niet. Hij is altijd bezig met zijn werk,
of hij is thuis bij zijn gezin. Een tijd-
schrift als De Consumentengids bla-
dert hij wel even door, dat lukt nog.
Hij betreurt het dat zijn drukke werk
hem vaak verhindert om meer aan
zijn eigen progressie te doen, om zelf
te'lernen'

6 rpÍil, lurgrng 3, ruflner 12

Oplossing Kruiswoordpuzzel no. 4

Jagdaf elf
Horizontaal
I toebisjewat; 10 orde; l1 ja; 12 omo;
13 ra; 14 dmed; 15 rat; 16 Anna; 18
Etna; 19 tomaat; 22 eda;24 opstellen;
26  to tem;  28  ee ;29  hs ;  30  na t :32
ehbo;  35  e ls ;  37  nee;  38  oom;  39
noot; 41 pro: 42 ma; 43 Panama.
Verticaal
1 tora; 2 oranti 3 ed;4 bedampen; 5
sjewat; 6 jad;7 wortel; 8 amandel; 9
totaan; 17 noot; 20 asman; 2l tee:23
Athene; 25lee:27 Oslo; 31 terp; 33
hora; 34 om; 36 som;40 ta; 41 pn.
De verjaardag van de Knesset: Toe
Bisjewat.
De JNF-boom zal worden geplant op
naam van fam. Kleijze te Leeuwar-
den.
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JODEN IN DRENTHE2

Coevorden voor en na
Nog recenter dan het de vorige keer
genoemde, is het artikel Joodse vee-
handel t i jdens het interbel lum in
Noord- en Oost-Nederland, in het bij-
zonder in Drenthe. Het is lang niet al-
les, maar wel veel Coevorden wat
hier de klok slaat. Het is namelijk ge-

schreven door Mw K. van Coevorden
e n  b e s p r e e k t  o n d e r  m e e r  d e
veehandelaars Van Coevorden te
Coevorden. Ook dit artikel is een be-
werking van een doctoraalscriptie en
het verscheen in de Nieuwe Drentse
Volksalmanak van 1989. Het belang
van een vertrouwensrelatie tussen
boer en veehandelaar komt duidelijk
naar voren. Verder is cr aandacht
voor (om maaÍ eens kris kras wat te
noemen) de rol van het Jiddisch in de
veehandel, de koeien als tram- en
trein'passagiers' (in de jaren twintig
had Drenthe nog een flink lijnennet),
het zoeken van een huwelijkspartner
(niet zo eenvoudig in een kleine ge-
meenschap), het al of niet handhaven
van godsdienst ige gebruiken, de
opleiding tot  veehandelaar en de

Veehandelaars in Coevorden en
Meppel als 'tweede' grootste

joodse gemeente in 1849

door C. A. van der Berg

vraag waardoor er relatief zo veel
joodse slagers en veehandelaars wa-
ren.

Derksen verhaalt over Meppel
Heel wat omvangrijker is het boek
van Dr. S.C. Derksen Opkomst en
ondergang van een toonaangevende
joodse gemeente (250 jaar joods le-
ven in Meppel). S.C. Derksen is le-
raar geweest aan de pedagogische

academie in Meppel en was bekend
als propagandist van vredesonderwijs.
Bovengenoemd boek is zijn laatste
werk; hij overleed namelijk in 1988,
kort voordat het ter perse ging. Mis-
schien verklaart dit het wij grote aan-
tal  s lordigheden in di t  overigens
fraaie boek (ruim 350 blz.).

Eigen rabbijn Hillesum
In 1849 heeft Meppel49l joodse in-
\ryoners, 7 Vo van de totale bevolking,
op Amsterdam na het grootste percen-
tage van Nederland. Het krijgt in die
tijd dan ook in de persoon van J.S.
Hillesum een eigen rabbijn, die later
oppernabbijn van het nieuwe ressort
Drenthe wordfi de eerste oppenabbijn
van Nederlandse afkomst. Hillesum is
ook een tijd waarnemend opperrab-
bijn van de ressorten Groningen,
Overijsel en Gelderland geweest, zo-
dat men in zekere zin Meppel toen als
hoofdstad van bijna heel joods noord-
oost Nederland kon beschouwen. Op
zo'n opperabbijn zouden ze in Mep-
pel wel trots zijn en hem op handen
dragen. Zou men denken ...

rlrtr_A
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Pesachcake
Benodigdheden:
2 gr.ote sinaasappels of 3 à 4 kleinere
6 eieren
250 gr. gebroken amandelen
250 gr. suiker
matzemeel
boter voor het invetten van de spring-
vorm.
Sinaasappelen wassen en ongepeld
koken in ruim water, I uur.

H ie rna  water  wegggoo ien  en  de
sinaasappels af laten koelen.
Sinaasappels halveren en eventuele
pitten verwijderen.
Nu alles zeven of met de keukenma-
chine fijnmaken.
Eieren klutsen en heel geleidelijk

sinaasappelpulp erbij doen, suiker,
amandelen en 3 eetl. matzemeel.

Springvorm invetten en bodem met
matzemeel bestrooien.
I n  d e  o v e n  o p  1 7 5 - 2 0 0  g r a d e n ,
gedurende een uur.
Een kosjere Pesach

MEN^@rvtn

door Betty Gnrnewdd-Oppenhelmcr
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G R O N I N G S E  K R E O I E T B A N X

De Groningse Kredietbank verstrekt kredieten
en hypotheken.  Daarnaas t  ver leent  z i j
diensten in het kader van saneringen en
p r o b l e e m o p l o s s i n g e n .  D e  G K B  i s  e e n
instelhng zonder winstoogmerk.

D a m s t e r d i e p
T e l . 0 5

3 6  G R O N I N G E N
0 - 1  8 4 3 1 8

Kruiswoordptzzel no. 5 samengesteld door T. Ellemers-
Etzioni
Horizontaal
1 de vraag op Sederavond; 10 krachtig deel van het lichaam
dat ons uit Egypte voerdc; 11 stad in Israël (afk.); 12 viering;
14 tegenover (afk.); 15 onderkoning van Farao; 17 zoals 14;
l8 tin (scheik.); 19 aantal bekers wijn gedronken tijdens de
Seder; 2l Berkelium (schcik.); 23 twecde letter van het alfa-
bet:24 gÍootvader; 26 onzichtbare gast aan Sedertafel; 27 be-
sni jder;  29 ui t tocht ui I  Egypte; 31 bi t tere kruid; 33 en
dergelijke (afk.); 34 de koning van Amalek (num.24;7);36
onder andere (afk.); 37 muzieknoot; 38 in volle lengte; 40 fa-
milielied; 42het land van Ezav 43 antirevolutionair (afk.); 44
bundel vruchten; 45 mobiele eenheid (afk.); 46 evenzo; 48
eerstkomende (afk.); 49 pret;50 lokspijs.
Verticaal
1 Pesachbrood;2 de eerstc priester; 3 namiddag (afk.); 4 kan
niet praten; 5 Amerikaanse muziek zonder de laatste letter; 6
wordt weggestopt tijdens de Seder; 7 en 8 neon (afk.); 9
droogoven; l3 de vijf boeken Mozes; 16 eerstvolgende (aÍk.);
20 stuur van een vaartuig; 21 de eerste plaag; 22 zegening
over wijn; 25 vouw, rimpcl;26 voorheen gewezen (voorvoegsel); 28 het boekje van Pesachvertellingen; 29 hetland van
de slavernij; 30 koning, zoon van David; 32 rede (latijn); 35. eetketeltje; 39 echtgenoot van Bath-Seba; 4l Noachs vaar-
t u i g ; 4 1  t i j d s c h r i f t ( a Í k . ) .  L t ,  s . j . - . r < * ( h < - . U n n { l l B  -  S  e r o € : 5 j  A L A j  -  J e . r ' n
Door de verkregen lettersonder de pummers te zetten, krijgt u de wcns, uitgesproken bij het drinken van de vierde beker
w i jnopSederPesach:3Q'óa . ' ÍQ3|13428285021234322821-42! '20244245 3438 1049-42645.Op loss ingen
inzendenvoorl mei 199dnaàhèt$edactie-adres. 1..", Ll.\ -J4-.rg-ctt 1uct., -,í l.t y*dIC
De eerste en enige prijs is een JNF-boom op naam van de winnaar. In het vdlgende'tiummer van Jagdaf zal de oplossing
en de naam van de gelukkige winna(a)r(es) bekend worden gemaakt. Oplossing no.4/ll,zie pag. 10.
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Gelezen

INFORMATIEBON
JOODSE NAOORLOGSE

GENERATIE

Graag ontvang ik:
0 info over meer kennismakingsbij-
eenkomsten
0 info over gespreksgroepen
0 info over de landelijke manifestatie
op 34-5 juni 1990
0 info over de voorstellingen van het
Werkteater
0 de in september verschijnende info-
trant

naam:

adres:

plaats:

Í,elefoon:

geb. jaar:

Ik heb weVgeen joodse achtergrond

in gesloten envelop zenden aan:
J.M.W.-Samenlevingsopbouw
de Lairesses tr aat 14 5 -147
1075 HJ AMSTERDAM

1 2 3 4 5 67

>< 10 11 12 1314
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30

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

9,8932 KH Leeuwarden,058 -
121524

april
9: begin Pesach 19.10 uur (eerste sei-
deravond)
10: eerste dag Pesach
l1: tweededagPesach
12: 12.00 uur Tropenfauna Heeren-
veen. Matzemaalt i jd ( info 05150-
14681).
15: begin jomtov 19.15 uur
16: zevende dag Pesach
17: laatste dag Pesach
22 Jom Hasjoa (herdenking Holo-
caust)
29:. 12.00 uur Galerijzaal (voorm.
synagoge) Sacramentstr. 19 Leeuwar-
den. Viering 42ste Jom Ha'atsmaoeth
(Onafhankelijkheidsdag) van Israël
met een optreden van het Leeuwarder
Klezmer-orkest'Di Gojim' .
30: Jom Ha'atsmaoeth
mei
Voor info over Sjelanoe tel .  058.
130509
4: Dodenherdenking
5: Bevrijdingsdag
6: 20.00 uur 'Het Forum' Oude Bote-
ringestr. 26 Groningen. De heer McÉd
(vz Ned. Zionistenbond) komt praten
over de opvang van de Russische jo-
den in IsraëI.
23: Jom Jerusjalajim (hereniging van
Jeruzalem)
29:-20.N uur begin jomtov
30: eerste dag Sjawoeoth (Weken-
feest)
31: tweede dag Sjawoeoth

Een postzegel gewlld aan
Bedoeïhen

De filatelistische dienst van de Israëli-
sche PTT heeft op 13 februari 1990
een nieuwe postzegel ter waarde van
1,5 sjekel uitgegeven, gewijd aan de
Bedoeihen. Het is voor het eerst dat de
Bedoeïnen in Israël op filatelistisch
gebied zijn vereeuwigd. De nieuwe
posuegel werd ontworrpen door Isaác
Granot en toont voorwerpen uit het
museum voor Bedoeihencultuur. Dit
museum bevindt zich in het studie-
centrum, genoemd naar Joe Alon en is
gevestigd bij Kibboets Lahav in de
Negev. Het museum, dat het rijkste en
het grootste in zijn soort, ter wereld is,
toont in zijn afdelingen de materiële
cultuur, traditie en kunst, van de Be-
doeihen gedurende de laatste genera-
ties. Er wonen tegenwoordig 75.000
Bedoeihen in de Negev. Daarvan zijn
20.000 gevestigd in het sadje Rahar,
ten noorden van Beër-Sheva. VooÍs
wonen er 40.000 Bedoeihen in Gali-
lea. De Bedoernen verdienen groten-
-deels hun kost in de landbouw en in de
bouwnijverheid. Honderden Bedoei-
nen, die middelbaar onderwijs hebben
gevolgd, zijn doorgega:m met een uni-
versitaire snrdie. Onder hen zijn
aÍtsen, advocaten, accountants en zelfs
afdelingshoofden van banken.
De speciale eerstedag-enveloppe van
deze postzegel draagt een stempel
waarop drie kannen tegen een achter-
grond van een typische bedoernentent
zijn afgebeeld. De eerstedag-envelop-
pen werden in het museum voor Be-
doeihencultuur in de Negev afgestem-
peld.
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"Gelezen ln lsraëllsche kranten"
wordt verzorgd door mevrouw T.

Ellemers-Etzlonl
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Uw eigen bureau
voor mens en materieel

WATERSTRAAT 67 Telefoon 05960 - 1 1354
9934 AT DELFZIJL Fax 05960 - 17175

Eendrachtsingel 2
9218 PM Opeinde (Frl..
Te1.05127-2504
Fax.05127-1335

M\r*"nnu/e^La
A.KERKHOF 9
GRONINGEN

VISHAN DEL
LUKAS KLAMER VERSÍUIARKT
BORNHOLMSTRAAT 56
GRONINGEN TEL. 146122

KERKLAAN 31
GRONINGEN. TEL. 776177


