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Hoera! Wat een geweldige snelle reaclie van
zo veel JaGDaFlezers op onze enquóle. Wrj
zijn heelerg blij dat de lezers van JaGDaF ook
adieve lezers zijn. Velen van u hebben de be-
reidheid getoond om samen met de redac{ie
van JaGDaF een nog beler blad te maken.
De redactie heeÍt enige tiil nodig om uw anl-
wmrden zorgvuHig te bestuderen en le analy-
seren. We hopen in het volgende nummer uil-
górell verslag le doen van de resultaten van
de enquêle.
Dil nummer verschijnt kod na Sjavoe'ot, het
WekenÍeesl. Daarom hebben sommige van de
vasle rubrieken belrekking op dil íeest.
In de komende maanden gaan veel mensen
mel vakantie en zullen op een andere manier
genielen van wal warmere en zonnige zomer-
maanden. We wensen alle lezers een goede
vakanlie en prettige zomermaanden.
Mel hel komende Joods Nieuwjaar, in septem-
ber, zal het volgende nummer verschijnen. We
hopen dat ook in het vierde JaGDaF-jaar het
blad mel veel behngstelling gelezen zal wor-
den!

T. Ellemers-Etzioni
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Bedactie
Fdls Grunewald, Groningen,
vooziller
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layoul
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redadie
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Gedurende de afgelopen tweeduizend
jaar hebben christenen, moslims en
vele andere religieuze groeperingen
elke mogelijkheid aangegrepen de jo-
den tot hun godsdienst te bekeren. In
de laatste decennia poogt men het
meestal door middel van de kracht
van overreding, maar in vroegere eeu-
wen ging men zelfs het meest brute
geweld niet uit de weg om de joden
'tot andere gedachten te brengen'.
Velen hebben hun weigering om hun
jodendom te verlaten met de dood
moeten bekopen.

Joden bedrijYen geen missie, maar
hebben wel een boodschap
Van joodse kant echter hebben we
nooit pogingen ondernomen om actief
bekeerlingen te werven, om mensen
aÍrn te trekken tot de joodse manier
van leven. Ik geef regelmatig lezing-
en voor een niet-joods publiek en
vaak wordt dan in het wagenuurtje de
vraag gesteld of ik niet een of andere
boodschap vanuit, het jodendom heb
voor mijn niet-joodse toehoorders. De
waarheid is, dat het jodendom wel
degelijk een boodschap heeft, ook
voor onze niet-joodse medeburgers
van deze wereld.

Bnet No'ach
Alle bewoners van deze aarde zijn af-
stammelingen van No'ach en worden
daarom bne' No'ach, zonen van
No'ach genoemd. No'ach was de eni-
ge, die samen met zijn drie zonen en
hun vrouwen was overgebleven na de
zondvloed. Derhalve stammen dus
alle bewoners van deze aardbol van
No'ach af.

Hebben wii wat te vertellen?

Wat is de boodschap vanuit het
jodendom naaÍ alle niet-joodse
medeburgers in deze wereld?

door rabbijn S. Evers

Noachidische wetten
Het jodendom spreekt over de zeven
Noachidische wetten, die gelden voor
de gehele mensheid. Daarnaast kent
het jodendom een gïoot, aantal mits-
wot, geboden die specifiek gelden
voor het joodse volk: 613 mitswot,
verdeeld over 365 verboden en 248
geboden. In deze context wil ik een
belangrijke gedachte naar voren
brengen. Voor velen betekent het be-
grip eenheid, dat iedereen op dezelfde
manier inhoud geeft aan zijn religieu-
ze gevoelens, op dezelfde manier G'd
dient. Het jodendom kijkt hier heel
anders tegenaan. Er is niet één manier
om G'd ls dienen, mÍnr er is meer
dan één mogelijkheid, mits binnen
het kader van de wetten, rilaaÍ men
aan moet voldoen. Dit, verklaart. ook,
waarom het jodendom niet streeft
naar 'zieldes winnen', omdat wij in

princrpe niet een andere manier van
G'd-dienen afwijzen.

Welke zijn die zeven Noachidische
wetten waaraan iedereen zich moet
houden?

I Niet moorden
2 Niet stelen
3 Geen verboden inticme relaties (ín-

cest ctc.)
4 Geen afgoden dienen
5 Niet G'ds naam misbruiken (vloe-
ken)

6 Geen ledemaat nemen van een Ie-
vend dier
7 Er moet een yorrn van rechtspraak
ziin

Dit is de boodschap die het jodendom

heeft voor alle mensen op deze aarde.
En hoewel het hier maar zeer kort
staat we€rgegeven, kan een goede na-
leving van deze zeven Noachidische
wetten ons een maaSchappij opleve-
ren waarin een ieder vredig en met
wederzijds respect kan leven.

Noach houdt toezicht op het bouwen van de atk. (uit: Sarajevo Haggafuh. Spanje, l4e eeuw)
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Wat betekent het begrip 'Sjiv'at Hamieniem'?

'Sjiv'at Hamieniem' is Hebreeuws
voor de 'zeven sooíen'. Dit begrip
verwijst naar de zeven soorten gewas-

sen van veld en boomgaard die in het
land van Israël veelvuldig voorkomen
en tevens essentieel zijn voor de men-
selijke voeding.
Deze zeven soorten zijn:
larwe en gerst, wijnstok, vijg en gra-
naatappel, olijf (= olie) en dadel (ho-
ning). De samenstelling van de zeven
soorten is afgeleid van hetgeen in
Deuteronomium (= Devariem) 8:7-10
staat geschreven: 'Want de Eeuwige,
Uw God, brengt U naar een goed
land, een land van waterbeken, wel-
len en diepe stromen, die ontspringen
op de vlakte en in het gebergte. Een

Een bijbelse maaltijdschijf van
zeven: vruchten, olijven en

honing als basis van de
voeding van het volk IsraëI.

door T. Ellemers-Etzioni

land van tarwe en gerst en wijn en
vijgen en granaatappelen, een land
van olie-gevende olijven en honing.
Een land ... waarin het U aan niets zal
ontbreken ... Vy'anneer u dan gegeten
zult hebben en verzadigd zalt zijn,
dan zult u loven de Eeuwige, Uwe
God, voor het goede land, dat Hij U
heeft gegeven.'

granaatappel

anardel

Een vorm van dank aan God voor het
geven van het land van Israël aan het
volk en voor de vnrchten die het land
voortbrengt, was het brengen van de
eerstelingen (= bikkoeriem) naar de
Tempel van Jeruzalem. Dit werd ge-

daan, ook in overeenstemming met
wat geschreven staat in Deuterono-
mium 26:l-11: ' ... U zult nemen de
eerstelingen van alle vmchten ... en U
nlJ.t ze leggen in een korf en gaan

naar de plaats die de Eeuwige, Uw
God, verkiezen zal om daar zijn naam
te vestigen.' Het was gewoon om @n
korf naar de Tempel te brengen ge-
vuld met eerstelingen van de 'zeven

soorten'.

Na de verwoesting van de Tempel
Nadat de tempel in Jeruzalem was
venvoest, ontstond de gewoonte om
in plaats van het brengen van eerste-
lingen, de huizen en synagogen rijke-
lijk met groen en bloemen te versie-
ren. Met de terugkeer van het volk
naar het eigen land, werd de oude tra-
ditie hersteld en vernieuwd. Omdat er
geen Tempel in Jeruzalem meer is,
worden op Sjawoe'ot, vooral in kib-
boesiem en mosjaviem, maar ook
door schoolkinderen elders in het
land, feestelijke optochten gehouden.
Met groen en bloemen versierde land-
bouwmachines, vol geladen met e€r-
stelingen van gïoenten en fruit doen
mee aan deze optochten. In het wit
geklede kinderen met bloemenkÍan-
sen op het hoofd dragen korven met
eerstelingen. De optochten gaan ge-
paard met zang en dans en zijn zenr
kleurrijk. Na afloop worden de
eerstelingen geveild en de opbrengst
in geld wordt bestemd voor de op-
bouw van het land.

oli j f
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De laatste tijd bereiken ons regelma-
tig vragen over het wijwilligerswerk
bij JMW. Wat is er zo speciaal aan en
waar is het voor nodig?

Klaar staan voor elkaar
Allereerst wil ik stellen dat het klaar
staan voor elkaar binnen de joodse
gemeenschap, tot één van de vele
mitswot behoort, die al zolang er
joodse gemeenschappen besÍaan wor-
den gepraktizeerd. Wie kent niet dat
clubje enthousiaste mensen die een
joods bestuur of een afdeling van de
WIZO in stand proberen te houden,
zelfs diep in de Mediene? Waar
mogelijk, staan zij hun leden met
raad en daad bij.
Voor JMW ligt dit anders. Als profes-
sionele hulpinstelling komt zij in aan-
raking met mensen die, al of niet lid
van een joodse organisatie, behoefte
hebben Íum persoonlijke hulp en
steun. De werkers bij JMW proberen
zo goed mogelijk aan deze vraag te
voldoen, maar ze,ker in de Mediene
lukt dit niet altijd. Het is ook de waag
of het altijd moet gaan om professio-
nele hulp, of dat medemenselijke
zorg en aandacht niet al genoeg is.
Joodse zorg en aandacht wel te ver-
staan. En wat ligt dan meer voor de
hand dan om mede-joden te vragen
deze taak op zich Íe nemen.
Wij schrijven april 1976 en de eerste
joodse vrijwilligers doen bij JMW
hun intrede.

127 vrijwilligers
Inmiddels is dit corps uitgegroeid tot
127 mannen en vrouwen die zich op
niet mis te verstane wijze voor dit
vrij willigenwerk inzetten.
Eind maart waren ze weer bij elkaar
in Amsterdam voor de 2de landelijke

Joods Welzijn
Rubriek van Joods Maatschappelijk lVerk

JMW-professionals worden
bijgestaan door wijwilligers

met nesjomme als een
vooruitgeschoven post!

door R. van Ginkel

JMW-vrijwilligersdag. Een bont
gezelschap uit het hele land dat een
scala aan activiteiten mogelijk maakt.
Op deze dag sprak Wilma Stein als
directeur van JMW de aanwezigen
toe, onder meer met de volgende
woorden:
'De professionals hebben hun oplei-
ding in hun bagage en u hebt uw ne-
sjomme! U bent werkzaam in de
voorstÊ linies als een vmruitgescho-
ven post. Al jaren werkzaam zonder
arbeidsovereenkomst en zonder sala-
ris en toch ontvangt u in zekere zin
loon naar werken ...'
Vijf wijwilligers werden vervolgens
geïnterviewd en uit hun verhalen
blijkt welke kleur dat 'loon' voor hun
heeft. Yvonne zegt hierover: 'Ik vind
dat dit werk mijn leven verrijkt heeft
Het is niet alleen wat ik een ander
kan geven, doch ook wat die ander
mij geeft... '
Lia sluit hierbij aan: 'Het betekent
heel veel voor ons. Het bevordert ons
saamhorigheidsgevoel van mensen
die hetzelfde hebben meegemaakt ...'
Zij vertelt ook wat het soms voor ge-
volgen kan hebben om voor anderen
klaar te staan: 'Dan laijg je een tele-
foontje van één van de mensen met
een heel ander verhaal dan je ver-
wachtte. Dan gebeurt het wel eens dat
de aardappelen staan aan t€ branden,
terwijl jij aan de telefoon bent; maar
dat moet kunnen ...' De reden waar-

om dit werk zoveel betekenis heeft,
verwoordt l.enie die zeg[ 'Het is mij
opgevallen dat de joden in de Me-
diene veel meer aan elkaar hangen,
dan in de grote steden, zoals bijvoor-
b€eld Amsterdam. In Amsterdam
krijg je alles op een borde voorge-
schoteld, terwijl je er in de Mediene
voor moet vechten. lrl/ij moeten er
letterlijk voor de boer op om mensen
te bereiken ...'
Gré vult daaÍbij aan: 'In de Mediene
zijn wij vaak het enige op joods ge-

bied!' Renee uit Maastricht kan daar
vanuit haar eigen ervaring over
vertellen: 'Ik heb in het Cennaal
Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam
mijn opleiding gehad, dus in een ech-
te jmdse omgeving. Eenmaal in
Maasricht had ik nog mÍuÍ weinig
joodse contacten. Toen ze mij woe-
gen of ik mee wilde werken met de
organisatie van een joods ontrnoe-
tingscentrum kwam het joodse ele-
ment weer terug. Ik kan daaÍ nu we€r
iets mee doen.'

Samen gaan wij verder
Tnvenl wijwilligers, zov enl verhalen
over hun werk en verhalen over hen-
zelf. Steeds weer gaat het over men-
sen die aan huis gekluisterd zijn of
gei'soleerd wonen en extra zorg en
aandacht nodig hebben. Zij zijn blij
met dit joodse contact of het nu bij
hun thuis is of op een koffieochtend
of een huiskamerbijeenkomst.
De professionals van JMW ondersteu-
nen dit wijwilligerscorps met crusus-
sen en trainingen, met persoonlijke

begeleiding. De wijwilligers doen het
werk. Wilma Stein besloot haar toe-
spraak met de woorden:

6 tÍmocz, FÍ!.ng q iln|rFÍ 13
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De beroemde joodse geleerde Rabbi
Akiva was in zijn jonge jaren onge-
schoold en verdiende zijn kost als
schaapherder bij een rijkaard ge-
naamd Kalba Savoea'. Rachel, doch-
ter van Kalba Savoea', bewonderde
Akiva om zijn bescheiden aard en
wilde graag zijn vrouw worden. Ze
had wel de voorwaarde gest€ld dat hij
zich in zou zetten voor de studie van
de Tora. Kalba Savoea' zag Akiva,
die bij hem als schaapherder in dienst
was, niet als een geschikte toekom-
stige man voor zijn dochter. Maar de
liefde tussen Akiva en Rachel was zo

Jeruzalem van Goud

De naam van dit lied vindt zijn
oorsprong in een oude legende.

sterk dat ze zich in het geheim in de
echt verbonden.
Toen Rachels vader dit l,e weten
kwam, heeft hij het jonge paar uit zijn
huis gezet. Tijdens de wintermaanden
zochten ze onderdak in een hooi-
schuur. Iedere ochtend haalde Akiva

het sno uit Rachels haar. Hij treurde
over de benarde omstandigheden
waarin zijn geliefde vrouw moest ver-
keren en zeí legen haar: Als het aan
mij lag, had ik je een 'Jeruzalem van
Goud' gegeven. (Dit is een gouden
medaillon met het beeld van Jerwa-
lem erop gegraveerd.) Akiva kwam
zijn belofte aan Rachel na en vertok
naar Jeruzalem om bij de grote
geleerden daar de studie van de Tora
te volgen. Voor Rachel grngen er vele
moeilijke jaren voorbij, totdat Akiva
zijn smdie ver van huis had voltooid.
Toen hij weer nÍur huis terugkeerde,
gevolgd door nvaalfduizend leerlin-
gen, kwam Rachel hem tegemoet in
haar versleten gewaad. Zijn leerlin-
gen, die hem wilden beschermen, lie-
ten haaÍ niet door om dicht bd Akiva
te komen. Akiva, die toen al Rabbi
Akiva werd genoemd en heel veel eer
genoot" maakte de weg vrij vmr
Rachel en zeí tegen zijn leerlingen:
'Alles wat ik weet en wat jullie van
mij geleerd hebben, is te danken aan
Rachel.'
Akiva had veel roem, en ook rijkdom
vergaard zodat uiteindelijk zijn oude
wens in vervulling kon gaan: hij
schonk Rachel een 'Jeruzalem van
Goud'.

Bewerkt voor JaGDaF door
T. Bllemers-Etzioni

li*s: lithografie van de joodse wijk in de Orde
Stad, gemaakt door een Franse kunstenaar in
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Eicha yavsjoe borot ha'maJim
kikar hasjoek reeka
ve'ein pokeed et har ha'bayit
ba'ier ha'atika
oe'vÍrmarot asjer basèla
meyalelot roechot
ve'ein yored al yam ha'mèlach
badèrech Yericho

(refrein)

Yeroesjalajim sjel zahav

Ach be'vo'i hayom lasjier lach
ve'lach liksjor ketarim
katonti mits'ier banajich
oeme' acharon hamsjoreriem
ki sjemeech ÍsoÍev et, hasfata'yim
kinesjikat-saraf
im esjkacheech Yeroesjalajim
asjer koela zahav ...

refrein:

Yeroesjalajim sjel zahav
ve'sjel nechosjèt
ve'sjel or -

halo lechol sjira'ich ani kinor

(toegevoegde stanza)
Chazanoe et borot-hamayim
lasjoek velakikar
sjofar koree behar habayit
ba'ier ha'atika
oe'vamarot asjer basèla
alfee sjemasjot zorchot
nasjoev nereed et yam hamèlach
badèrech Yericho
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Je kunt hem regelmatig tegenkomen,
ontspannen fietsend, de alpinopet
schuin op het hoofd, genietend van

Groningen-stad. Aan Groningen heeft
hij zijn hart verpand.

Biografie in het kort
'Ik ben geboren in Sulingen (l9ll),

een klein plaasje in de provincie

Hannover. Ik was student in Freiburg,
Bonn en Hamburg. Reeds in april
1933 heb ik Duitsland verlaten, dat is
precies 51 jaar geleden. Sindsdien
heb ik uitsluitend in Groningen ge-

woond. De reeds afgelegde examina
moest ik hier overdoen voordat ik de
medische studie kon voltooien.
Mrjn moeder volgde mij enkele
maanden later. Zij was degene die
mij ertoe bracht om zo vroeg na de
machtsovername door Hitler Duits-
land te verlaten. Mijn vrouw
aÍkomstig uit de omgeving van
Oldenburg - voegde zich in 1938 bij
ons. In de sjoel aan de Folkingesraat
werden wij door oppenabbijn Das-
berg ingezegend. Wij beiden hebben
elkaar jong leren kennen. Het was
tussen ons begonnen als een school-/
studentenvriendschap. Vandarg
terugblikkend kunnen we constateÍen
dat onze verbintenis heel aardig heeft
standgehouden!
Mijn schoonouders hadden de ellende

mochten behandelen. Het werd steeds
moeildker de huisartsenpraktijk nor-
maal uit te oefenen. Dr. Lówenberg
veÍtelt verder: 'ln 1942 werd ik door
de SS opgepakt en kwam in het Huis
van Bewaring terecht (dat is op zich
een lang verhaal). Het toeval wilde
dat ik onderwaagd werd door een SS-
er die samen met mij de school in Ol-
denburg had bezocht ... Schaamde hij
zich toen? In elk geval, hij heeft mij
laten gaan'.
'De opdracht joodse mannen te keu-
ren resp. te selecteren voor uitzending
naar zogenaamde werkkampen werd

door enkele collega's en mijzelf
geweigerd, ondanks aandringen van

de Joodse Raad. Intuitief voelden wij,

dat het hierbij zou gÍurn om een selec-
tie van leven en dood. Wij wilden dit
vonnis niet uitspreken'.
Dr. Lówenberg en zijn vrouw moes-
ten 2 jacrr en 9 maanden ondergedo-
ken blijven. 'Wij waren tussen '42 en
'45 ondergedoken bij de familie Hat-
tuma aan het Schuitendiep. Twee
keer binnen een jaar hadden wij huis-
zoeking van de landwacht. Een goede

schuilplaas heeft ons gered.

Mijn moeder en schoonouders waren
in andere gezinnen. Mijn schoonou-
ders werden verraden en kwamen via
Westerbork naar Bergen Belsen, waar
mijn schoonvader is overleden. Mijn
schoonmoeder werd op wonderbaar-
lijke wijze gered. We vernamen na de
bevrijding dat zij bij het enige trans-
port dat gedurende de oorlog van
Europa naar Palestina ging was inge-

deeld en zo het 'land van Belofte' be-
reikte. Deze groep besond slechs uit
190 joden, onder wie de weduwe van
wijlen oppenabbijn Asscher van
Groningen, Clara Asscher-Pinkhof.'

ln gesprek met dr. AlÍred Lówenberg

Een bewogen leven als huisarts,
longarts, humanist en

agnosticus. Lówenberg laat het
Goethes Faust treffend

verwoorden: 'Du bist am Ende
der Du bist'.

door Jacqueline Reisel

van de pogÍoms van de Kristalnacht
moet€n ondergaan. Gelukkig kregen
wij onmiddellijk hiema toestemming
om hen bij ons in huis te nemen.

Groningen
In 1938 vestigde ik mij als huisars in
Groningen. Een joodse collega advi-
seerde mij om naar Amsterdam te
gaan, een gÍoot joods centrum; maar
dit was financieel niet haalbaar en zo
bleef ik in Groningen. Onze sociale
con[acten breidden zich geleidelijk

aan uit" zowel met niet-joden als met
joden. Wij leerden dr. Ludwig Frank
kennen, de schoonvader van me-
vrouw Dasberg. Hij werd een huis-
vriend en begeleidde mij nu en dan
bij het visite-rijden. (Hij was even-
eens huisarts geweest" voorheen
gevestigd in }lamburg-Altona.) Hij
was een imponerende man met een
wijs en gerijpt oordeel. Hij was 'miz-

rachist' (zionist) van het @rste uur en
bezocht reeds het 2e en 3e Zionis-
tische Congres in Basel. Zljn zwager
was de bekende Duis-joodse schrift-
geleerde Jakob Rosenhaim. Gelukkig
kon hij nog net voor de Duitse inval
naar Palestina uitwijken.'

Oorlogsjaren
In l94l kwam het bevel dat joodse

aÍsen alleen nog joodse patiënten
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Agnosticus en humanist
'De genocide van ons joden heeft
mijn agnostische en humanistische
levensbeschouwing versterkq uiter-
aard degenen respecterend die nog
met verwachting hun blik naar boven
gericht kunnen houden.
Ik trap open deuren in wanneer ik zeg
dat Israël zijn bestaansrecht ontleent
aan de geschiedenis van onze 2000-
jarige diaspora. Een ieder van ons is
verplicht zijn bijdrage aan Israël te
leveren.
Alle op papier zn voorneffelijke
levensbeschouwingen zoals Christen-
dom, Islam, communisme, kapita-
lisme, socialisme, liberalisme en hu-
manisme, hebben het lot van ons jo-

den niet wezenlijk kunnen verande-
ren. De mèns, die deze stromingen in
praktijk moet brengen, veÍprutst het
telkens weer. Goethe laat het heel
treffend door Faust zeggen: 'Du bist
am Ende der Du bist'.'
Na de bewijding zoÍte de heer
liiwenberg z|n huisartsenpraktijk
voort. Bovendien werd hij huisarts
van het personeel van het Acade-
misch Ziekenhuis. In 1970 speciali-
seerde hij zich tot longaís. Nog altijd
is hij berokken bij het medische
gebeuren.

De sfeer van het joodse Groningen-
van-voor-deoorlog we€t hij zich nog
levendig te herinneren: 'De wijk ron-
dom de sjoel, de Folkingestraat en
omgeving vormde het centmm. Op
zatsÍdag waren daar de winkels geslo-
ten, maar op zondag was er e€n
gezellige bedrijvigheid. Ik herinner
mij nog de challes die 'Tante Jenni'
in de winkel van bakker Hildesheim
verkocht, en de broodjes met pekel-
vlees van slager Wolf. Dan waren er

de herenconfectiefabrieken van de
Gebroeders lrvie, van Menco, Mul-
der & Co, Van Dam, die in joodse

handen waren en een uitstekende
reputatie genoten. Veel joden

verdienden daar hun brood.'
Als huisarts kwam dr. Lówenberg
uiteraard in sociaal en wereld-
beschouwelijk uiteenlopende mili-
eus. Maar hij bemerkte al gauw dat
moraal dwars door alle maatschap-
pelijke lagen heengaat. 'Vooral in
noodsituaties komt dat naar voÍsn,
zo ook tijdens de mrlog. Vaak
kwam er hulp van mensen van wie
je het niet verwachtte, terwijl de-
genen van wie je het wel zou ver-
wachten verstek lieten gaan.'

Praktijkanekdotes
De heer Lówenberg zou lang kun-
nen vertellen over het 'wel en wee'
in zijn praktijk. Hier volgen een
paar kleine anekdotes.
Hij moest eens een bevalling doen
op een woonschip, onder primitieve

omstandigheden en in een kleine

ruimte. De 6 kinderen werden naar
buiten gestuurd. Aan het eind van de
bevalling merkte hij dat alle 6
kinderen door het dakraam het
gebeuren belangstellend hadden ge-
volgd.
Een andere keer werd hij gevraagd
naar een riloonwagen Íe komen om
nÍuu een baby met ,10 graden koorts
te kijken. Het was een hete zomer.
De ramen waren dicht en de baby
lag dik ingepakt in de wieg. Het
kind had ge\ryoon last van
warmtesturving. En nadat de ramen
waÍen opengezet, en de baby iets
luchtigs had aangekregen, knapte hij
snel op.

Een andere visite liep voor dokter en
patiënt minder goed af.
'Ik werd geroepen bij de dames
Hoeksra. Toen ik weer wilde op-
staan stootte ik vóór ik het wist met
mijn hoofd de laaghangende lamp
aan diggelen (ik was altijd al wat
onhandig; mijn vrouw weet daar
meer van). Ik bood aan de lamp te
vergoeden, maar nee, geen sprake
van. Fen week later kwam ik terug.
Er hing inmiddels een nieuwe lamp.
MaaÍ, o schrik, het noodlot herhaal-
de zich met dezelfde hoofdrolspeler
... Ook deze lamp ging er aan. Na

een poos ontving ik het bericht, dat
de dames het verstandiger vonden
van huisarts te veranderen. Daarvoor
kon ik wel enig begnp opbrengen'.
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In een interview (het enige interview
dat zij ooit heeft toegestaan) met
AndÍé de Ridder in Den gulden

Winckel (15-7-1915) vertelt zij:
'Ik ben geboren op Nieuwjaarsdag
1881, te Smilde, in de Drentsche hei
...Mijn vader was rabbijn, en u be-
grijpt dat, met het heel groot gezin

dat hij bezat, wij heel belrompen
leefden de positie van zoo'n

Voor u gelezen
Carry yan Bruggen (Carolina Lea de Haan /f881-f932)

Carry van Bruggen was de
zuster van Jacob Israël de Haan

(die precies een jaarjonger
was). Over hem hebben we in
JaGDaF no. t het een en ander

verteld.

Joodsch leeraar in z@'n klein dorpje
is steeds zeer aÍhankelijk ... en 't ei-
genaardige was dat vader eene bi-
zonder onaÍhankelijke natuur had, en
wij allemaal ... Als kinderen waren
wij gedwongen iedereen te ontzien en
toch wisten we, door onze trotschen
aard, dat we boven de anderen ston-
den ... vandaar iets oneveruedigs in
onze opvoeding, terzelfdertijd een te-
kort en een teveel aan zelfverfrou-
wen, maar, in zijn geheel, toch ies
dat eene geleidelijke ontwikkeling in
den weg stond ..."

André de Ridder: 'Een mooie, flinke
Joodsche is ze, met iets mannelijks in
haar gezicht, in haar woord, in hare
houding, zonder eén week element ...
Ilaar giuwart haar is kort gekapt, valt
in lange, looezelige lokken; donkere
oogen branden heel vinnig, rusteloos
in haar gezond gelaat, waarover nu en
dan een koíe zenuwrilling rimpelt ...
Men wordt gewaaÍ in welke sterke
mate haÍe redelijkheid haar hartsocht
tempert, en hoe, over hare broeiende,
rustelooze natuuÍ, een heldere cri-
tische zin heerscht, die breidelt en be-
teugelt alle scheppingsoverdaad.'

In twintig jaar heeft zij ongeveer 30
boeken geschreven, veel aÍikelen en
columns in week-, dag- en vakbladen.
7n, hwft een paar toneelstukken ver-
taald en hield vele lezingen voor zeer
gevarieerd publiek.
In l90ul trouwt ze met Kees van
Bruggen met wie ze naraÍ Nederlands-
Indië vertrekt. In 1907 keren ze terug.
Uit dit huwelijk keng ze twee kinde-
ren, Kees en Mop. Na haar scheiding
trouwt ze met Aart PiL De man die,
behalve haar echtgenoten, ook een

door
Ruth Lipschits{e Leeuwe
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hele belangrijke rol in haar leven
heeft gespeeld is Frans Coenen.

De belangrijkste onderwerpen die
haar bezighielden - en waar ze dus
ook over schreef - waren:
-haar joodse opvoeding en hoe ze
daar mee verder moest leven als

zelfstandig denkende vïouw, rflaÍs

van dogma's en religie;
-haar wouwelijkheid en het onrecht
dat vrouwen werd aangedaan
-en haar filosofische opvattingen.

Haar jodendom

Haar herinneringen aan haar jmdse

thuis, aan haar ouders, aan de joodse

feestdagen zijn in verschillende boe-
ken weergegeven, o.a. n De Verlate-
ne (1910), een aangrijpende tragedie,
die zich in het gezin van de oude
orthodox-joodse vader Irhren af-
speelt. Hij probeert, tevergeefs, zijn
kinderen te behouden voor hetjoden-
domi Het joodje (l9l4); Het huisje
aan de sloot (192L} waarschijnlijk
haar meest bekende boek over haar
jeugd temidden van het oerjoodse
huishouden, haar dierbaarste herinne-
ringen aan allerlei gebruiken en ritue-
len rond de joodse feestdagen.

'Vrouwenboeken'

Als 'vrouwenboeken' zou ik willen
noemen Heleen (1913), Een coquette
vrouw? (1915), Hedcndaagsch

fetischismc (1912) en Eva (1927).

Eva is haar laaste boek en is een aan-
val op de vooral voor vrouwen benau-
wende heersende seksuele moraal.
Het pÍoces van haar 'bewijding'

wordt zeer associatief beschreven.

Filosofisch werk
ÉIaar belangrijkste filosofische werk
is Prometheus met als ondertitel 'Bij-

drage tot het begrip der ontwikkeling
van het individualisme in de litera-
tuur' (1919).

Het is beslist de moeite waard kennis
te maken met deze unieke schrijfster.
Ik zeg expres niet Joodse schrijfster',
dat etiket of die beperking zou zij ab-
soluut niet gewild hebben.

Uitgeverij Querido heeft in 1979 vijf
romans van haar gebundeld:
Heleen, De verlatene, Een coquctte
vrouv,, Het huisje aan de sloot en
Eva. Bij navraag in de boelfiandel
bleek dat deze gebundelde romans
helaas niet meer te krijgen zijn, anti-
quarisch uiteraard wel. Los te verkrij-
gen zijn Eva (f. 12.50), Het luisje
(utn de sloot (f. 12.50), enkele
'Indische' boeken en Prometltus
(f. 52.50).

CarryvanBruggen
Viif romans

De aerlatene
He leen

Een coqueltc z)rouw
Het hui$e aan de sloot

Eaa

Amsterdam Em. Querido's Uitgeverii n,v. r98o
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Daar ga je!

Lechajjim!
Amsterdam neemt een bijzondere
plaats in wat het gebruik van Jiddi-
sche woorden betreft. Aan Mohun
Ollef (Hebr. maqom; dé plaats waar
joden zich thuis voelden stond num-
mer één, Hebr. alef, in een andere
verklaring als eerste letter van
'Amsterdam' beschouwd) is het te
danken, dat vele, Jiddische woorden
in het Nederlands zijn opgenomen en
in de vorm werden vemederlandst.
Dat geldt heel duidelijk voor le-
clwjjim,letterlijk op het leven!, nog
altijd algemeen in gebruik in plaats
van proost, santjes, prut, en ... daar ga
je! De laatste toastwens is een imita-
tie van het Hebreeuws, vanuit het
stad-Amsterdams in de Nederlandse

Taalhoekje

Amsterdam als bakermat van
het Jiddisch in de Nederlandse
taal. Een toost op tuig van de
richel (le-chajjim le chajjot)

door Wout van Bekkum

taal binnengedrongen.
Op zijn tijd een jajem (Hebr. jajin -

wijn, ook andere alcoholica) houdt
een mens clwjwekajem (Hebr. clnj
we-qajjam - levend en bestaand,
springlevend)!
De mens leeft echter niet van drank
alleen. Hij moet iets doen voor de
kost en schanelt zljn michje (Hebr.

michja - levensonderhoud) bij elkaar.
Brmd op de plank is per slot van

rekening een gÍote mechajje (Hebr.
tnechajjeh - levend maken > plezier,
weugde), al lcan je er behoorlijk
afgepeígerd (Hebr. peger - lijk >
doodop) van raken.
De nuclajje wordt al snel een groÍe

sol (Hebr. letr einde), als je te veel
met gajes (Hebr. clwjjoeÍ - leven >
verband met clnjjot - wilde beesten >

tuig van de richel) te maken krijgt. Je
bent dan je'chajjes nicht sicher'.Uit-
eindelijk ga je geheid pleite (Hebr.
peletah - rest, vlucht).
Wie van al deze rrcchajjedikc
uitdrul*ingen wat heeft opgestoken
zal zeker mechajje-nwssen (Hebr.

mcchajjeh rnetim - herleven van de
doden > opgefrist) zijn!

vervolg Joods Welzijn

'Samen op weg nÍutr een gezonde,

elkaar helpende en elkaar begrijpende
gemeenschap voor joden, levend in
Nederland. Ik hoop dat u dezn
vrijwilligendag met ernst, en luim,
maar vooral ook in deze zin nilt
doorbrengen, zodat u aan het eind van

deze dag zulÍ zeggen: Samen gaan
wij verder!'

En bij deze woorden kan iedereen
zich aansluiten die zich ook zou wil-
len inzetten in haar of zijn omgeving.
V/ie meer wil weten over het
vrijwilligerswerk, kan bellen nÍnr
JMW Samenlevingsopbouw: tel.
(020) 73 06 29 toestel 225.

Am Jisraël Chai
Jom Ha'atsmaoeth wordt in l,eeuwar-
den al een aantal jaren in de vorm van
een koffieconcert gevierd. Tussen
12.00 en 12.30 uur werd op 29 april
jl. het publiek met kofhe en zelfge-
bakken koek en cake ontvangen. Me-
vrouw Troostwijk heette iedereen
welkom, waarna het leeuwarder
Klezmer orkest 'Di Goïm' met Jid-
dische muziek een geweldige sfeer in
de volle voormalige synagoge brachl
Burgemeester J. te Loo onderbrak dit
concert met een korte toespraak over
de opvang van de Russische joden in
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IsraëI, waama hij een toast uitbracht
op de jarige staat. Na het zingen van
de beide volksliederen volgde het
tweede deel van het concert. Het pu-

bliek bedankte 'Di Goïm' met een
staande ovatie. De heer van der I-ey
wees op de collecte bij de uitgang en
bedankte ieder voor zijn/hnr komst.

Wilt u volgend jaar Israëls verjaardag

ook op zo'n feestelijke manier vie-
ren? Wij sturen u een uitnodiging als
u ons u\ry adres laat weten.
Secretariaat mevïouw T. Troosrwijk,
Prinsesseweg 3, 8931 EC Leeuwar-
den.



Italie Jr. leidt proefdienst
Nou vergeet het maar. (Dat ze in
Meppel trots zouden zijn op
oppenabbijn Hillesum en hem op
handen zouden dragen.) Hillesum
schijnt geen gemakkelijk man te zijn
geweest en de machtige Meppeler
parnassijns waren niet van zins voor
hem te wijken. En ook met de oude
oppervooÍzanger I. Italie was zijn
verhouding slecht Diens zoon, ook al
de vijftig gepasseerd, zou misschien
zijn vader opvolgen en leidde daarom
in 1875 als oppervoorzanger-voorle-
zeÍ eon proefdienst in de synagoge.

Joodse gemeente Meppel in rep en
roer
Bij de ToraJezing maakte hij een
fout. De oppenabbijn droeg hem op
het betreffende tekstgedeelte opnieuw
te lezen. Italie Jr. weigerde (volgens
sommigen had de oppenabbijn hem
onmiddellijk na de fout moeten vra-
gen de betreffende woorden te
corrigeren, niet na afloop van het hele
stuk). Toen de oppenabbijn nogmaals
op herhaling aandrong deed Italie Jr.
zijn gebedsmantel af, riep rustver-
stoorder! en verliet de synagoge,
wÍurÍop veel tumult ontstond. Italie Jr.
werd ondanks zijn fout door de

Joden in Drenthe 3

Verschillen de Rabbinale
roerselen in de negentiende

eeuw van die in de twintigste
eeuw.. .?

door C. A. van der Berg

parnassijns benoemd.
Ingezonden stukken en redactionele
commentaren in Nieuw Israëlitisch
Weekblad, Meppeler Courant, Alge-
meen Handelsblad en Nieuwe Rotter-
damsche Courant waren het gevolg.
Het N.I.W. schrijft o.a.: Om een
schandaal als dat te Meppel te nu-
ken, moet men slechts Meppelaar zijn
of de brutaliteit en onbeschaamdheid
van lrct Meppeler kcrkbestuw bezit-
ten. En, God zij dank, de Meppelaars
zullen wel eenig in hun soort zijn.
Vooral het feit dat parnassijns nog
aan de oppenabbijn schreven of hij
bij de installatie van de nieuwe voor-
zutger het woord wilde voeren wekte
verontwaardiging: De eerw. lver H.,
die door fun heer I. openlijk is belee-
digd op een wijze, zooals men dit niet
eens ienand uit de hffi des volks

doet, zal lust gevoelen daarbij een
rede uit te sprel<cn? Neen, zoo onnoo-
zel zijt gij niet, gij hebt als eind van
het werk den grijzen geestelijke rcg-
nutls een trap willen geven.

Waar licht is hoeft geen simche te
zijn!
Het jaar daarop is het helemáál mis.
Terwijl de oppenabbijn in gebed ver-
diept met het gezicht naar de H. Arke
staat - het was de herdenking van de
verwoesting van de Tempel -, geeft
de voozitter aan de koster opdracht
de verlichting van de synagoge te ont-
steken. Hillesum, die dit eerst niet
gemerkt, had, waagt de koster de gas-
lichten vóór de H. Arke uit te laten.
De voorzitter begint dan tegen de op-
penabbijn uit te varen en gelast de
sjammes alle lampen aan te steken.
Hillesum verlaat dan de syrngoge. b
is het goed, jij de sjoel rur, krijgt hij
in het voorbijgaan nog van de
voorzitter te horen. Smeist dcn Raw
der aus, zou men hem van alle kanten
toegeroepen hebben. Ook nu weer
veel commentaar in de pen.
Twaalf jaar later, in 1888, overlijdt
Hillesum. De Gelderse opperrabbijn
Tobias Tal werd nu oppenabbijn ad
interim van Drenthe. De tijd dat Mep-
pel de 'hoofdshd' was van bijna heel
noord- en oost-joods Nederland was
voorbij.
(ontleend aan S.C. Derksen, Opkornst
en ondergang van een toonaangeven-
de joodse gemcente)

naar boven) op een bord. Smeer I eet-
lepel van de vulling in het midden
van het flensje. Rol het flensje op of
maak er een klein pakketje van. Her-
haal dit met alle flensjes.
om te serveren:
Bak de blinzes in een mengsel van
boter en olie, 3 minuten aan iedere
kant.
Serveer met zure room!
Chag same'ach.

Blintzes
voor het beslag:
100 gr. bloem
zout
2 eiercn
100 ml. water
100 ml. melk
2 theelepels olie
Maak een beslag zoals vooÍ
pannekoeken. Laat het beslag 30 mi-
nuten staan.

voor de vulling:
300 gr. kwark
I eetlepel suiker
zouI
2 eetlepels slagroom
Alle ingrediënten goed mengen.
Van het beslag heel dunne flensjes
maken. Bak alleen de onderzijde er-
van (de bovenkant, moet wel droog
zUn).
Keer de flensjes op een bord. Stapel
alle flensjes zo dat. de bruine kant
naar boven komt te liggen.
om de flensjes te vullen:
Plaas één flensje (met de bruine kant

MEN^{EME

door Betty Gruncweld-Oppenhelmcr
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Kruiswoordpuzzel no. 6 samengesteld dmr T. Ellemers-Etzioni

Horizontaal
I joodse jongeman op z'n l3e (ood-
se) verjaardag; 8 U Edele; 9 jong van
een schaap; l0 ammoniakverbinding;
12 lichaamsdeel; 13 buurstad van Jer-
icho in Kanaàn; 14 de telling na Pe-
sach; 15 milliliter; 16 volk en land
van Ezau; l8 berg van de wetgeving;
20 pers. vnw.; 2l voorzetsel; 22
Tangen (meetk.); 25 een rol gelezen
op Sjawoe'ol; 28 vader; 29 Friese
jongensnaam; 31 elekronisch toestel;
33 meisjesnaam; 36 buidelbeeíje; 37
behorend bij een vereniging.
Verticaal
I het brandde ma:[ werd niet, ver-
tenrd;2 het ruien van dieren; 3 kande-
laar; 4 hetzelfde; 5 niet netjes; 6 Wet
Arbeidsongeschikttreidsverzekering; 7
vader van Mozes; ll omgeving; 17 in
orde; 22 aantal geboden; 24
achterkleinkind van Ruth; 26 wetsrol;
27 compleeq 28 platina (aft.); 30
projectieplaatje; 35 reeds.

Door de verkregen letters onder de
nummers Íe zeÍtpn, krijgt u wat de re-
dactie u toewenst.
23 r7 t624 16 32 7 36 l0 34 31 4 16
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Oplossing Kruiswoordpuzzel no. 5
JaGDaF twaalf

Horizontaal
I manisjtana; 10 arm; l1 ta; 12 feest;
14 to; 15 Jozef: 17 to; 18 sn; 19 vier;
2l bk; 23 b; 24 opa; 26 Elia; 27 mo-
hel;29 Exodus; 3l maror; 33 ed:34
Agag; 36 ao; 37 do; 38 languit; 40 pa;
42 Edom; 43 af 44 tros; 45 mq' 46
dito;48 ek;49jool; 50 aas.
Verticaal
I matsa; 2 Aron:3 nm; 4 stom; 5 jaz;

6 afikoman; 7 en 8 ne; 9 ast; 13 Tora;
16 ev;20 rcer;21bloed:22 kiddoesj;
25 plooi; 26 ex; ?3 haggada; 29
Egypte; 30 Salomo; 32 ratio; 35 ga-
mel; 39 Uria;41 ark;47 ts.

Oplossing:
Hasjanah Habba'ah Bieroesjalajiem.

De JNF-boom zal worden geplant op
naam van Mevr. H. van Bekkum-
Sachs te Stadskanaal.
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MACHINEFABRIEK

BOLLEGRAAF

APPINGEDAM BV
produktreprogÍamma
t.b.v. oud-pap€ryeryerkende
induslierin
balenpêr*n
in hoízonlale- en vertrcale urWoeringen
-semr-automaal, mechanBch
-volaulomaal. hydraulisch
veÍpakkingspeÍsn
In hoÍzonlale- en verlicale uitvoeíingen
-hydraulisch en mechanisch
transportbanden (keltinglransporleurs)
o.a. c0nlarnertransporleuÍs
-met zeeÍ zware kellrng
-zwaÍe kettrng
shrcddeB
-dueÍse urtvoenngen
soÍteerinÍichtingen
-srleeÍaldelrngen mel slalen bunkers, en hrew00Í s0íeerbanden
kiepimtallalies

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

al t7 tf soctaAL-

LOYAAL-

BEÍFOUWBAAR-tJ t\ lf
G R O N I N G S E  K R E D T E T B A N K

De Groningse Kredietbank verstrekt kredieten
e n  h y p o t h e k e n .  D a a r n a a s t  v e r l e e n t  z i j
d iensten 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
instel l ing zonder winstoogmerk.
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Uw eigen bureau
voor mens en materieel

WATERSTRAAT6T TeleÍoon 05960 - 11354
9934 AT DELFZIJL Fax 05960 - 17175

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

,ff),n212

A.KERKHOF 9
GRONINGEN

FOTOAT]VIES
CENTRLJM MEER

VISHAN DEL
LUKAS KLAMER VERSTARKT
BORNHOLMSTRAAT 56
GRONINGEN TEL. 146122

KERKLAAN 31
GRONINGEN, TEL. 776177
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Literatuur:
Een zeer interessant boek over het
onderwerp 'Hebben wij wat te veíel-
len?' door Rabbijn Evers is: The path
of the righteous gentile, geschreven
door Chaim Clorfane en Yakov
Rogalsky. Te verkrijgen via boekhan-
del Samech, tel. (020) 42 12 24.
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Opgaven voor de Loeach, en InÍor-
matie: let Schabblng, Mauvestraat

9, 8932 KH Leeuwarden, 058 -
121524

Tot onze spijt is de Loeach voor juni
in het vorige nummer vergeÍen.

juli
3l Tesja Beav
Tempel
augustus

september

(verwoesting van de

l9: 18.35 uur begin jomtov
20: eerste dag Nieuwjaar 5751
2l: tweede dag Rosj Hasjana
28: begin vasten en werkverbod 19.05
uur (Kol NidreD
29: Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
30: einde zomertijd
oktober
3: 18.00 uur begin jomtov
4: eerste dag Loofhuttenfeest
5: tweede dag Soekot
l0: 17.45 uur begin jomtov
ll: Slotfeest (Sjemini Atseret)
12: Vreugde der Wet (Simcha Tora)

Informatie over de sjoeldiensten kunt
u krijgen bij de joodse gemeente Gro-
ningen, tel. (050) 12 95 16 en Leeu-
warden, tel. (058) 88 45 21.

Voor informatie over bijeenkomsten:
Sjelanoe I-eeuwarden (058) 13 05 09
Genootschap Ned.-Israël lreuwarden
(058) 88 21 9l
lunch- en koffiemiddagen (05126)
r&2
joodse ontmoetingsavonden Gronin-
gen (050) 27 25 73
koffieklub Sjalom Groningen (050)
13 29 08

Prettige vakantie gewenst!

Israëlische legerbasis als medische
hulppost voor Zuid-Libanon

Een jongetje van 5 jaar en zijn 12
jarige zusje uit Zuid-Libanon werden
in bewusteloze en levensgevaarlijke
toestand nÍutr een Israëlische legerba-
sis gebracht. De dienstdoende arts
van de legereenheid, dr. Jacques
Stolero, is een orthopedist die in het
ziekenhuis van Nahariya werkt en nu
dienst deed als reservist.
Hij constateerde dat de kinderen wa-
ren vergiftigd met stof die een hoge
concentratie organisch fosfor bevat.
Wanneer deze stof in het bloed wordt
opgenomen veroorzaakt het bewuste-
loosheid en schade aan het gehele ze-
nuwstelsel. De aÍs vermoedde dat de
vergiftiging was veroorzaakt door
parathion, een verdelgingsmiddel te-
gen schadelijke insekten in de land-
bouw. Nadat hij hun een behoorlijke
portie tegengif had gegeven, bleek
dat hij daarmee hun leven had gered.
7,e, zljn voor verdere behandeling naar
het ziekenhuis van Nahariya in
Noord-Israël gebracht.
Uit het verhaal van hun ouders, die in
een christelijk stadje in het centrum
van Zuid-Libanon wonen, bleek dat
ze het haar van hun kinderen met een
verdelgingsmiddel hadden gewassen
om op die manier hoofdluis te bestrij-
den.
Dit geval staat niet op zichzelf. Het
gebeurt herhaaldelijk dat legerbases
in het grensgebied tussen Israël en
Libanon humanitaire hulp bieden aan
de bevolking van Zuid-Libanon. Het
is niet voor niets dat de veiligheidsaf-
rastering langs de gÍens wel het
"Goede Hek' wordt genoemd. Via
een poort in dit hek kunnen Libane-
zen met vergunning Israël binnenko-
men om te werken of medische
behandeling te ondergaan.

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

Ellemers-Etzionl

Israëlisc
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