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REDACTIONEEL

Zoals blijkl uit het colofon hiemaasl, is er op-
nieuw een venchuiving in de samenstelling
van de ledactie van JagdaÍ, Twe€ van onze
medewe*els vanaf hel allereerste begin van
JagdaÍ hebben zich helaas moelen terugtrek-
ken.
Aron de Vries, die tot nog loe vooíziller van de
redactie was en mel zeêr veel enlhousiasme
en loewiiding aan hel opzetten en voortellen
van de kant heeÍt gewerkl en ons juridisch
heefl geadviseerd, zag zich wegens gezond-
heidsredenen genoodzaakt om mel dit werk te
sloppen. Met een woord van dank en de aller-
besle wensen nemen wlj aÍscheid van hem.
Frits Grunewald zal van nu af aan de Íunctie
van voonitter vervullen.
Barry Cohen, die de financiën verzorgde,
shagde er steeds in adverlenties ls veí[,erven
en besleedde veel lijd en energie aan hel lot
stand brengen van een financiële basis die het
voorbeslaan van Jagdaf mogelijk maakt. Hij
was ook degene die een harmonieuze en goe
de werksÍeer wist le scheppen en bijgedragen
heeft aan plezierige en collegiale relaties bin-
nen de redactie. Voor dal alles onze dank
Wegens drukke bezigheden elders, heeÍl hijlot
onzs spijl aÍscheid van ons moelen nêmen.
Het vele werk dat Barry tot nog toe gedaan
heeft, wordt overgenomên door Gijs Vefuui-
sen, jurisl en door Leo Benjamins die het ver-
werven van adverlenlies op zich heeÍl geno-
men.
We venrelkomen Gijs en Leo in ons midden.
Omdat de dubbele laak dis Joziên HoeÍslo in
de redaclie vervulde le veel voor haar werd,
zijn we zeer verheugd dat Slien Rijn$ergen
bereid b om de funclie van penningmeesler op
zich le nemen. We hopen met alle nieuwe ms-
deweilers plezierig samen lê weÍken.
Ten slolle willen we de lezers onze excuses
aanbieden voor hel le laal verschljnen van het
Pesach-nummer. De vertraging ontslond door
lechnische'aansluiproblemen'. Om dergelijke
problemen in de toekomsl te voorkomen en uit
te sluiten is de Vereniging Jagdaf overgegaan
l o l  d e  a a n s c h a Í  v a n  e e n  e i g e n
opmaakprogramma (PageMaker).
We hopen dat alle lezers van Jagdaf het met
de redaclie eens zullen zijn dal ons lijdschriÍt
in onlwikkeling nog sleds vooruil gaat. Dit
nummer verschijnt vlak vool de zomervakan-
tie. We wensen iedereen graag een goede, g+
zonde en prellige tijd loê.

Tlila Ellemers-Etzioni
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DE SYNAGOGE VAN BOURTANGE
Op 3 april 1989 werd in Bourtange
een synagoge-museum geopend in het
gebouwtje, dat in de periode 1842-
1945 dienst had gedaan als sjoel.
Sinds het midden van de jaren zeven-
tig gebeurt het meer en meer, dat
voormalige synagogen op de een of
andere manier in hun oorspronkelijke
bestemming worden teruggebracht.
Dat geeft bij menigeen tegengestelde
gevoelens: aan de ene kant een stukje
gedenken, maaÍ aan de andere kant de
wetenschap, dat iedereen zich kan
vergapen aan deze monumenten van
joods verleden.

Religieuze bijeenkomsten
Sinds het midden van de 18e eeuw
vestigden zich een aantal joodse

families in en rond Bourtange, maar
enig inzicht in hun bestaanswijze is
pas te vinden in correspondentie uit
1813. De 64-juige koopman Hartog
de Beer gaf toen leiding aan religieu-
ze bijeenkomsten, wellicht in eigen
huis. In die tijd woonden er 5 gezin-
nen in het do1p, totaal 21 mensen. Jo-
den uit omliggende dorpen voegden
zich bi j  deze
diensten, die op
een onbekend
moment in een
a f z o n d e r l i j k e
ruimte werden
gehouden.

Inwijding
Rond 1840 col-
lecteerde men in
andere Gronings-
joodse gemeen-

schappen voor
herstel van dit
gebouw, hetgeen
in 1842 leidde

Een bewogen geschiedenis van
een sjoeltje in de provincie

Groningen. Over de inwijding
in 1842 en de herinwijding in
1875, scheiding en hereniging.

door Wout van Bekkum

tot de inwijding van een synagoge. In
die tijd kon de 'bijkerk' Bourtange
profijt trekken van een onderwijzer,
Mozes Cohen, maar zijn daadlaacht
werd overschaduwd door de eigenge-
reide'kerkmeester' Wolf }lardloper.
De exploitatie van de synagoge ver-
liep uiterst moeizaam. De gemeen-
schap was aÍm en bestuurders waren
in 1873 genoodzaakt om subsidie te
wagen voor de reparatie van het al-
weer vervallen gebouw. Dat lukte, en
op24 en 25 september 1875 vond een
herinwijding plaats in aanwezigheid
van rabbijn J.L. Voorzanger uit Veen-
dam, een bijzondere persoonlijkheid
binnen het Groninger jodendom:
'De inwijdingsplechtigheid die des

hb: dwdCad v/h nudm

namiddags 1215 vrcn begon, eindigde
te 4 rh uren, waarna de meeste
gemeenteleden zich naar het huis van
den grijzen heer Frank begaven en
daar in gezelligen kout tot het Sabbat-
uur bleven. Waarlijk wij kunnen wel
zeggen dat hier het Bijbelwoord van
toepassing was. "De Joden was licht
en weugde, blijdschap en eer ten deel
gevallen" (Esther 8, vers 16).'

Concurrentie
De weugde op enkele momenten kon
niet verhinderen, dat er grote proble-
men bleven. Het onderwijs stond op
een laag pitje. Erger nog was de op-
richting van een huissjoel in het nabu-
rige dorp Vlagtwedde in 1894. Velen
vonden de loopafstand naar Bour-
tange te ver en daarom werd besloten
daar in het huis van weduwe Bertha
Braaf-Sachs samen te komen.
ln 1923 kwam aan deze scheiding een
eind. In één traditie zou het eens ge-
beurde zich handhaven: de mannen
uit Vlagtwedde zaten rechts van de
biema, de Bourtangers links...
Met de gemeenschap ging het berg-

afwaarts. Na een
opknapbeurt in
1937 bracht de
oppenabbijn van
G r o n i n g e n  i n
welwillendheid,
maar niet met
grote verwach-
tingen, een be-
z o e k ' a a n  d e
Bourtanger sjoel.
De reparatie ver-
raadt toch nog
i e t s  v a n
verwachtingen

ziê pagina 5
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Mezoeza kan zowel de post van een
deur als van een poort zijn. Over-
drachtelijk heeft het woord 'mezoe-

zah' de betekenis gekregen van het
'teken' dat aan de deurpost van een
joods huis of aan de poort wordt ge-
hecht. Het teken van de mezoezah
vindt zijn oorsprong in het voorschrift
dat twee maal in het Vijfde Boek van
Mozes voorkomt. De eerste keer in
Devariem (Deuteronomium) hoofd-
stuk 6 waar we lezen vanaf vers 4 tot
9:
'Sjema' Isra'el - Hoor Israel, Adonai
is onze God, Adonai is Eén. En U zult
de Eeuwige, Uw God, beminnen met
gcheel Uw hart en gehcel Uw ziel en
geheel Uw vermogen. En deze woor-
den die ik U heden gebied, moeten
zich in Uw hart bevinden. En U zult
ze Uw kinderen inprcnten en ervan
sprcken, wanneer U in Uw huis zit en
wannecr U onderweg bent en wan-
neer U zich nederlegt en wanneer U
opstaat. En U zult ze binden tot een
tcken op Uw hand en ze zullen tot
ccn voorhoofdsband zijn tussen Uw
ogcn. En U zult ze schrijven aan de
dcurposten van Uw huis en aan Uw
poorten'.
De tweede keer lezen wij, ook in De-
variem, in hoofdstuk l1 vers 18 tot 20
letterlijk hetzelfde gebod als hierbo-
ven.

Zichtbaar en opvallend
Hetgeen in de bovengenoemde passa-
ge is geschreven, vertelt ons dat iets
dat heel belangrijk wordt geacht en
wcar voortdurend aan herinnerd moet
wordcn, tot een heiligend teken op
onze deurpos ten  moet  worden
gcschreven. Het moet ook altijd
zichtbaar en opvallend een herinne-
ringsteken blijven.
Maar deze woorden worden niet

V/aar dient een mezoezavooÍ?
Het woord betekent lenerlijk
"deurpost". Dat kan zowel de
post van een deur als van een
poort zijn. Tekst en uitleg van

onze vaste medewerkster.

door T. Ellemers-Etzioni
rechtstreeks op de deurpost geschre-
ven. Volgens de interpretatie van dit
voorschrift worden de passages DL
6:4-9 en de gehele passage uit hoofd-
stuk 11 vanaf vers 13 tot 20, op
perkament in het Hebreeuws geschre-
ven. De schrijfwijze moet geheel
overeenkomen met de schrijfwijze
van een Torah-rol. Het perkament
moet vervÍulÍdigd zijn van de huid
van dieren die volgens de Wet rein
zijn en ook de inkt moet aan verschil-
lende rituele en technische eisen vol-
doen.

Sjaddai
Het beschreven stukje perkament, de
mezwzl'h, wordt nu van links naar
rechts opgerold, zodat men bij het
ontrollen het begin van de tekst direct
kan lezen. Het opgerolde perkament
wordt in een kokertje, een omhulsel
gedaan. Dit omhulsel heeft een ope-
ning, een soort luikje. Men plaatst nu
het rolletje perkament zodanig in het
kokertje, dat het woord 'Sjaddai'(=

Almachtige) dat op de rugzijde van
het rolletje geschreven staat, door het
luikje zichtbaar wordt. Op kokertjas
die geen luikje hebben wordt het
woord 'Sjaddai' op het kokertje zelf
geschreven. Dit en ook enige letters
die aan de bovenkant van de
achterzijde van het perkament ge-

schreven zijn, voorkomt dat de me-
zoezah ondersteboven geplaatst

wordt. De drie
letters die de
naam 'Sjaddai'

vormen,  z i jn
tevens de be-
ginletlers van de
H e b r e e u w s e
woorden'Sjomer
Daltot Jisra'el'
hetgeen betekent
Bewaker van de
deuren van IsraëI.
Het omhulsel, het kokertje, wordt
meestal van metaal of hout gemaakt.
Het is vaak fraai zilverwerk dat ook
als een kunstwerk wordt beschouwd
en een sieraad aan de deurpost is.

Inwijding
Het kokertje met de mezoezah erin -

nu tezamen mezoezah genoemd -

wordt met twee spijkertjes aan de
deurpost bevestigd (tegenwoordig ook
met kleefband). Men plaatst de me-
zoezah niet alleen aan de buitendeur
van huizen en aan de poorten van
joodse

steden en wijken, maar ook aan de
deurposten binnenshuis bij kamers die
tot woonvertrekken dienen. Pakhui-
zen of zolders, maar ook badkamers
en toiletten hebben geen mezoezah.
Het vastslaan van de mezoezah wordt
gedaan nadat het huis berokken is en
gaat gepaard met het uitspreken van
een bijbehorende lofzegging. Het is
zowel een godsdienstige als een
feestelijke aangelegenheid en heeft
tot doel het huis in te wijden en te
heiligen.
Het is opvallend dat de synagoges
geen mezoezah hebben. Dat is zo
omdat de synagoge al een gewijd

Godshuis

lees verder op paglna 7
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Twee beroepen waren in de vorige
eeuw kenmerkend voor de joden op
het platteland: slager en veehande-
laar. Maar niet alleen verschafte het
slagersbedrijf aan velen een besraan,
het was ook een welkome versterking
van de overheidsfinanciën. Sinds
1822 was er een 'belasting op het ge-
slacht'. Eigenlijk was het een soort
weeldebelasting - vlees werd name-
lijk als een luxe beschouwd -, maar
gemakshalve werd die belasting gehe-
ven bij het slachten. Die zou dan - zo
was de redenering - worden doorbere-
kend in de prijs die de consument
moest betalen. Daarom moest voor
het slachten de officiële schatter wor-
den gewaarschuwd die dan de waarde
van het beest vaststelde. Tien procent
van dat bedrag moest door de slachter
als accijns betaald worden.
Bij de grote concurentie was het na-
tuurlijk wel verleidelijk die tien pro-
cent in eigen zak te houden. Maar Jan
Klaassens Bergsma en Tjebbo de
Jonge, kommiezen te Onstwedde, wa-
ren ook niet van gisteren, zoals blijkt
uit het door hen opgemaakte proces-
verbaal van 3 juni 1898:

OP DE BON!
In de negentiende eeuw was

vlees eten een luxe. Er werd be-
lasting op het slachten geheven
en ook toen probeerde men al

de belasting te ontduiken!
Simon Meijer dacht de be-
lasting te slim af te zijn...

door C. A. van der Berg

'Gekomen zijnde op de straatweg ter
hoogte van de smederij van Galtjo
Muntinga zagen zi j  door de
openstaande schuurdeur dat er in de
schuur van Simon Meijer van beroep
slager een kalf werd geslacht op de
daar aanwezige slachtbank. Aan de
houding van Izaák, Salomon en
SamuëI, zoons van Simon Meijer,
dachten zij aan eene frauduleuze
slachting.
Dadelijk begaven zij zich naar de
woning van meergenoemden Simon
Meijer, onderwijl ging een mansper-
soon met het kalf weg.
Toen zij in de schuur kwamen vroe-
gen zij aan Simon Meijer: waar is het
kalf waarmede gij aan het slachten

,'tFArur{rgv{E

door Betty Grunewald.Oppenbelmer

Courgette taart

5 kleine couÍgett€s, deze raspen en laten
uitlekken.
Hieraan toevoegen:
3 klein gesneden uien
300 gram zelfrijzende bloem
150 cc water
150 cc olie
3 eieren
1 eetlepen bouillon
PePeren zout
Dit mengsel in een wunrrste schaal in de
oven doen op l75oC,50 min.

wa rt? En hij antwoordde ons: ga
maar naar de keuken, waarheen zij
hem onmiddellijk volgden.'
Maar geen kalf te zien, net zo min als
in de stookhut, waarheen Meijer hen
vervolgens venv@s.
'Voor de derde maal vroegen zij:
Meijer waar hebt gij het kalf gelaren,
zeghet nu maar, anders zullen wij het
erf afzoeken, \paarop Simon Meijer
riep: kom maar hier Samuël met het
kalf, waarop Samuël met het kalf tus-
schen een hagedoornheg te voorschijn
kwam.
Toen woegen zij aan Simon Meijer:
hebt gij een kwitantis yan fstaalde
accijns, waarop hij ontkennend ant-
woordde. Daarop hebben zij Simon
Meijer proces-verbaal van bekeuring
aangezegd.'

(Overigens: genoemde Simon Meijer
werd stamvader van een gerespecteer-
de familie van SbdskanaalstÊr slagers
en veehandelaren. Fragment van een
publikatie over de joodse gemeen-
schap in Stadskanaal, die door Els
Boon en ondergetekende wordt voor-
bereid.)

vervolg van paglna 3

omfeÍrt €cÍr tockoÍnst, die desondanks ge-
welddadig zou eindigen. Een bittere
geschiedenis volgt, weergegeven in de
woorden van de dichter Saul van Messel:
'toen na de oorlog vol verlangen
ik mij ook hier weerhad vertoond
bleek het mooic sjoeltje van boertange
als woonhuis door een gooi bcwoond'

Tot 1972 zou deze situatie voortbestaan,
toen het gebouw in het kader van de
reconstructie van de vesting Bourtange
v o o r  d e  z o v e e l s t e  k e e r  w e r d
gerestaureerd. En nu is het museum,
mooier dan ooit tevoren, een p,rachtig
sjoeltje, waar mcn één maal pcr jaar een
dienst hoopt te houden. maar waaÍ voor
de andere dagen het feit geldt: sjoel
zonderjoden.

Zolursr
VERSCHENEN

Nieuw woordenboek Israëlisch-
H e b r e e u w s e  o m g a n g s t a a l ,
N e d e r l a n  d s -  H e b r e e u w s /
Hebreeuws-Nederlands. Samenge-
steld door Tlila Ellemers-Etzioni.
Hoe te bestellen?
Bij de Leidse Onderwijsinstelling-
en, Diana Vedder, 071-451330.
rsBN 9067830046.
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DE JONGEN MET HET RODE HAAR
Voordat mevrouw 'lJVallage begon te
vertellen, haalde zij een citaat aan uit
het artikel 'De herinnering' van de
heer C.A. van der Berg. ('... daar er in

de provincie Groningen meer joden

woonden dan in Friesland ...'). Dit
naar aanleiding van het volgende

voorval:
Destijds werd in Leeuwarden een op-
penabijn benoemd. Een opperrabijn
noemt men een Raw (spreek uit:
raav). Hij vertrok al snel naar Gro-
ningen en promoveeÍde kort daarop
naar Rotterdam. Waarop de mensen
zeiden; 'Dat is geen Raw, dat is een
trekvogel.'

Beroepsofficier?
Na deze korte inleiding vertelde me-
vrouw Wal lage één van haar
e r v a r i n g e n  t i j d e n s  h a a r
onderduikperiode.
De heer en mevrouw Wallage waren,
met hun zoon, ondergedoken in
Eernewoude (Friesland). Nadat haar
zus en zwageÍ waren gevlucht uit
Westerbork, kwamen zij ook in
Ecrnewoude bij de familie. Zij moes-
ten zich verstoppen. Haar zwager
mocht absoluut niet te voorschijn
komen vanwege zijn joodse uiterlijk.
'Iedereen meende dat mijn man en ik
uit Apeldoorn kwamen en waÍen on-
dergedoken omdat beroepsofficieren
krijgsgevangen werden gemaakt. Men
dacht namelijk dat mijn man officier
was. Daar hebben we het maar bij ge-

laten.'

Luiers aan de lijn
Haar zus die zwanger was, kreeg een
baby en kort daarop kwamen baby en
moeder te voorschijn. Er hingen im-
mers luiers te drogen aan de lijn.
'Maar mijn zwager bleef in een ande-
re kamer. Wij woonden midden in het

In het kader van onze serie
joods leven in het noorden,

spreekt Jozien Hoefste met Rie
V/allage o.a. over een Raw die
een trekvogel was en over haar

onderduikperiode.

door Jozien HoeÍste

land, voor een groot deel omgeven
door water en er leidde geen weg naaÍ
de boerderij. r$[ij zaten dus wij safe.'
Men moest dwars door de landerijen
heen en over hekken klimmen om bij
de boerderij te komen.

Dat lekkere stukje...
Regelmatig kwam er een bakkers-
knecht brood verkopen. Op een ,lag

kwam er een vreemde bakkersjongen,
met vuurÍood haar. 'Da's een joodse
jongen, dat kun je wel zien', zei me-
vrouw V/allage. 'Hij woeg mij eens:
'Tante Marie, (gedurende de oorlog
was mijn naam veranderd in Marie)
kent u wel dat joodse brood met zo'n
vlecht erover?' 'Nee, dat ken ik niet.'
'Als mijn moeder dat, nam, dan haal-
de ik altijd dat stukje eraf.' 'Dat lijkt
me erg lekker', antwoordde 'Tante

Marie'.
Hij wist dat we onderduikers rpaÍen,
maar niet dat we joden waren

Een ouderwetse wasbeurt
Hij stortte zdn hart altijd bij ons uit
en op een keer zei hij: 'V/eet u wat ik
zo verschikkelijk vind, ik word nooit
helemaal gewassen. Vfilt u mijn rug
misschien wassen?''lvlaar natuurlijk
wil ik dat wel.' En met een ketel
warm water werd hij, boven op zol-
der, gewassen. Natuurlijk had hij
geen schoon goed bij zich. En zo

IN GESPREK MET RIE WALLAGE

kreeg hij ondergoed van mijn man en
zwageÍ aan. Hij genoot zichtbaar,
voelde zich als een prins en was mij
ontzettend dankbaar. Plotseling zag
hij in de vloer van de zolder een gaat-
je. Hij keek en zei: 'Ik heb beneden
iets gezien. Er zit een geloofsgenoot
van mij.' Ja, mijn zus is met een jood

getrouwd. Dat mag je nooit vertellen
hoor, want dat is heel gevaarlijk.'
'Mag ik wel even naar hem toe, ik wil
zo graag met hem praten.'

Geloofsgenoten
'Zo is dat gebleven. Iedere keer als hij
met zijn brood kwam, bracht hij een
bezoek aan mijn zwager.'
Een relatie van de familie Wallage
woonde in Drachten en heeft ervoor
gezorgd dat deze jongen aldaar op het
gymnasium kwam. Daar heeft hij ook
de bewijding beleefd.

Ontknoping
Na de oorlog kwam hij weer eens op
bezoek bij mevrouw V/allage. Zij zeil.
'7al ïkje nu eens mijn meisjesnaam
vertellen, die is Cohen.' 'Bent u dan
joods?' 'Ja, en mijn man ook.'
'Daarom was u altijd zo lief voor
mij.'

Sla.lp KTNDJE Slllp

Een nieuwe Israëlische uitvinding is
een elektronisch apparaat dat vast
gezet lvordt aan een wieg of
ledikantje en gevoelig is voor het
geluid van e€n huilende baby.7-odra
de baby begint te huilen wordt het

apparaat automatisch in werking
gesteld zodat de wieg of het
ledikantje heen en weer begint te

wiegen. Het houdt ook automatisch
op met wiegen op het moment dat de
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vervolg v8n Peglna 4

is en niet het heiligende teken van de
mezoezah behoeft. Wanneer men een huis
of een kamer binnentreedt of vedaat moet
de mezoezah in het oog springen. Daarom
wordt de mezoezah aan de deurpost
rechts als me,n birurenkomt geplaatst op
ooghoogte in schuine richting met de
bovenkant naar binnen gerichr
Joden hebben de gewoonEe de mezoezah
bij het binncntrede,n of verlaten van het
huis te kussen. Meestal doet men dit door
de hand te kussen en deze op de
mezoezah te drul*en. Hierbij kijkt men
naar de naam 'Sjaddai' en gedenlc de
'Bewaker van de deuren van Israël'.

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

9, 8932 KH Leeuwarden, 058 -
121524

NATUURRESERVATEN ZIJN WEEB IN TREK

1234

\s to tl
5 67

12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Wonnr aBoNNEE,
MAAK IEMAND ABONNEE

Als JaGDaF u bevalt, en u bent nog geen
abonnee, dan knipt u deze bon natuurlijk
voor uzelf uit. Maar als u JaGDaF al
onwangt, en u kent iemand die net als u
geihteresseerd is in het joodse leven in
het noorden... Dan geeft u diegene toch
een abnnement. Knip de bon uit en vul
hem in.

Maak twintig gulden over op postgiro 1605432 (tnv
JaGOaF, Leek) en stuur dszo bon, ingwuld, in. U
ontvangt dan met ingang van hel wlgende nummer
een jaar lang JaGDaF.

NMM
ADRES
P.CODE
PLMTS

JaGDaF, p/a
Goningen.

10 augustus Tisja Beaw (venroesling van de
Tempel)
3 september 20 uur joodse onlmoetingsavond
in CaÍé de Parel: Catden de Vdes, opbouw-
weÍksler verlelt ovsr haaÍ weÍk bijJMW
5 september 20 uur Klassiek Café J.S. Bach
Leeuwarden: Shelanoe, vtlor prograÍnma €n
info 05&130509

Nadat andefialf jaar lang het maken van uit
stapj€s naaÍ natuurgebieden in lsraêl als ge-
volg van de inlifada was leruggelopen, was er
lijdens de aÍgelopen Pesach-vakanlie weer
Srake van een duideliJke losname. Gebieden
die het meest in lrek waren zijn de slreek rond
het meer van Galilea, het noordelljk deel van
Galilea, Jeruzalem, de omgeMng van de Dode
Zee, de Negev en Eilal.
Omdat Pesad en voorJaar samsnvallen en
iedereen wij is, lrekken hele gezinnen het land
in. lstaèl is in hel voorjaar op zijn mooist. Na
de natte winlermaanden is het land overdekt
mel gro€n en bloeiende struiken en bloemen.
De temperatuur van lucht en waler is zeer aan-
genaam. Vele lsraólb gaan graag op treklocht-
en om de verschillende mooie plekjes te onl-
dekken en het prachtige landschap, de bossen
of walerualhn te bewonderen. Ze zljn be-
nieuwd naar de Ílora en Íauna van het land en
ze zijn ênthousiasle wandelaars.
De nationale parken en naluunesêrvaten zijn
ook dusdanig ingericht dal ze aanlrekkelijk zijn
voor b€zoekers. Van de 30 nationale parken
zijn 18 voorzien van Íacilileiten voor algemeen
gebruik Er zijn picknicktafels en banken, toe-
slellen voor lichamelijke oefening en grasveld-
en voor balspel, elc.
Hel Genootschap voor Naluuóehoud heeft 16
roulês naaÍ naluurresêrvalen voor het publiek
uilgeslhpeld. De parken zijn erg in lrek, vooral
vooÍ dagrecrealie. Op Sjabbat en Íeestdagen
gaan hele gezinnen op stap, uilgerust met al-
les wat nodig is voor de toebereiding van maal-
tiilen, baóecue, voor sporl en spel.
De kanten in lsraël vermelden dat de mooie
plekjes, vooral de vijÍ gÍole naluurreservalen,
dit voorjaar weer door veel lsraèlis bezocht
zrjn.

"Gelezen In lsraëllsche krantên"
wordt verzorgd door mevrouw T.

Ellemers-Etzloni

ttwe Ebbingestnat 46€, 9712 NM

Zst do letters verkegen in 7, 1, 10,31,26, 27, 39,
verschijnsel in d€ wo€stijn.

Oplossingen inzenden vooÍ 1 auguslus as. naar
Gíoningen.
Ds oersto en enige prijs is een JNF-boom op naam winnaar. In het volgende nummer van Jagdaf zal de

rvoÍdon gemaakt.

Krulowoordpuzrcl speciaal voor Jagdaf gemaald
dmr T. Ellemers-Etzioni.

Yan llÍ*s naff lochts:
1 aans\ad€Í
I Nederlands woordenboek

15 Bijb€l
1 7 ba/ndl zidr op de Sedencholel
19 aldus
22 olant bomen in lsrael
26 goud (sóeikunde)
28 anlwoord op €en zegenspreuk
32 hand
35 Akademisch ziekenhuis
37 inhoud van de Chano€kakruik
41 vochlig
45 w€tsÍol

van boven naar beneden:
1 vooruaderen, Misjnalractaat
2 dochler
3 rabbijn Nalhan
4 ZuidJemen
5 stad in lsrael
6 h€lÍl van dê lsra€lischo luchtvaan-
maatschappij
7 oen teksn aan onze deuren
22 meisjesnaam
26 ongeoorloofde vissooÍl (0nr€in)
E bovennaluurlijke kradl
32 een bijbelboek
40 een van de Nederlandse omroeoen

34, 14, 5, 17, n,40, 13, dan ontstaal er een bijbels

redaclis-adros: Nieuwe Ebbingestraal 46a, 9712 NM

oplossing en de naam van de gelukkige winna(u(es)
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G R O N I N G S E  K R E O I E T B A N K

De Groningse Kredietbank verstrekt kredieten
en hypotheken.  Daarnaast  ver leent  z i j
diensten in het kader van saneringen en
p rob leemop loss ingen .  De  GKB i s  een
instelling zonder winstoogmerk.
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Ookvoor pedicute en steunzolen

onder meer: Spaans, Portugees, Frans

Eigenaar: Jossie Êlbar, Nieuwestad 47, - Leeuwarden - Tel. (058) 155261
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