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ledereen lerug van vakantie. Scholen en werk
weer begonnen.
In dit nummer wordt verslag gedaan van de op
richfing van ljar Groningen, een nieuwe aíd+
ling van de joodse studenlenvereniging in Ne-
derland.
Oo hel momenl dal dit nummer van JaGDaF in
produklie gaal, weten we nog niel hoe de crisb
in het Midden-Oosten zich zal ontwikkelen. Wij
volgen de gebeurtenissen met ingehouden
adem en hopen voor alle betrokkenen dal er
geen oorlog uit zal voorlkomen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u erg
nieuwsgierig benl naar de resultaten van de
enquête. In het volgende nummer zal er een
uilgebreid verslag komen over de resullaien en
over de manier waarop de redac-tie uw bijdrage
zal gaan gebruiken. Zeker is dat u allen op een
zeer positieve en contruclieve manier gerea-
geerd hebl. Daarvoor danken wij u hartelijk!
Resl de redaclie van JaGDaF alle lezers een
zeer goed en zoel 5751 loe ls wensen.
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De maand, waarin de komende feest-
dagen vallen, is getooid met drie na-

men: de zevende maand, de maand
der sterken en Tisjrie.
Onze geleerden hebben gezegd:
'alle zevenden zijn geliefd', dat wil
zeggen dat we op verschillende plaat-

sen kunnen zien dat de zevende in

een reeks een zekere bevoorrechte
positie heefr Ook in het Nederlands
kennen we de uitdrukking dat iemand
in de zevende hemel is.
rily'anneer we kijken naar de eerste ze-
ven generaties met hun leidende per-

soon, dan zien we dat de zevende ge-

neratie door een zeer vroom icmand
werd geleid: 'Adam, Sjet, Enosj, Ké-
nan, MehallaléI, Jered, Chanog, en
over Chanog vertelt de Torah, dat
Chanog bij alles wat hij deed aan G'd
dacht.

Ook Mosjé was de zevende
Kiftende nÍutr onze voorouders zien
we dat de zevende enn zeeÍ belangrij-
ke rol heeft gespeeld in de joodse ge-

schiedenis: Awraham, Jitschak,
Ja'akow, Levie, Kehat, Amram en de
zevende was Mosjé, de man die de
berg Sinaï heeft beklommen en om-
laag is gekomen net de twee stenen
tafelen en de gehele Torah.
Koning David was de zevende zoon
van zijn vader Jisjai. Alle zeven blon-
ken ze uit door hun grote Torah-kcn-
nis en hun goede eigenschappen,
maar David blonk nog meer uit dan
zijn broers. En ook de zevende ko-
ning in de reeks van koningen begin-
nende vanaf koning Sja'oel, was een
bijzondere koining. In Tenach wordt
verteld dat koning Asra sneller dan de
andere koningen verhoord werd, als
hij zich in gebed tot G'd richtte.

What's in a name

Niet voor niets zeggen we: in de
zevende hemel! Mosjé en David

waren zevenden. Tisjrie, de
zevende maand, heeft de meeste

feestdagen!

door rabbijn S. Evers

Zeven en zeven maal zeven
Maar niet alleen in reeksen van perso-
nen zien we dat dc zevende een
bcpaalde voorkeur heeft, ook in tijds-
cenheden zicn we dat de zevende al-
tijd ecn bijzondere positie inneemL
Elk zevcnde jaar wordt een sjemiua-
jaar genoemd, een jaar waarin de boer
het land braak moet laten liggen,
waardoor hij volop tijd heeft voor al
zijn religieuze vcrplichtingen, inclu-
sief het intensief bestuderen van de
Torah. En na zcven sjemita-pioden
komt het vijftigste jaar, het joweel-
jaar, waarin we nogmaals het land
braak laten liggen, waardoor we nog
sterker ons G'dsvertrourrven voor ons-
zelf en voor anderen kunnen
dsmonstreren.

Sjabbat, de zevende dag
De zevende dag van de week is hct
sjabbat, de dag waarop we Íusten van
alle creatieve handelingen en de tijd
en de rust hebben om even tot bezin-
ning te komen van alle drukke
beslommeringen van de rest van de
week. G'd zegcnde de zevende dag,
zeggen we in de kiddoesj (wijding)
van de sjabbat. En tensloile zien we
dat de zevende maand (Tisjrie) geze-
gend is met mecr feestdagen dan alle
andere maanden.
De geleerden zien ook een over@n-
komst tussen het woord sjewa (zeven)

en het woord sowa (verzadigd). Deze
woorden verschillen alleen in hun
punctuatie ftlinkers), maar verder is
de schrijfwijze identiek. Deze znven-
de maand is verzadigd met mitswot:
de sjofar, de verzoening van Jom Kip-
poer, de soekkah, de vier soorten van
de loelaw, etc. Maar liefst elf (en bui-
ten Israël twaalf) ,lagen met een
feestelijk karakter heeft deze maand.

Maand van de krachtigen
In de geschriften van de profetcn
wordt dezp maand genoemd de
maand van de krachtigen, zoals er
staau 'Toen verzamelde het gehclc
joodse volk zich bij koning Sjelomo,
in de maand van de krachtigen op
soekkot, dat is in de zevende maand'.
En onze geleerden leggen uit, dat de
maand zo wordt, genoemd omdat in
deze maand de aartsvaders zijn gebo-
ren en die worden de krachtigen van
deze wereld genoemd.
De naam Tisjrie hebben de joden

meegenomen uit Bawel @abylonië)
toen ze terugkeerden uit de Babyloni-
sche ballingschap. Tisjrie is afgeleid
van het woord sTZri (Aramees) dat
kwijschelden, vergeven betekent
Wij hopen dat in deze maand al onze
schulden die wij tegenover G'd heb-
ben worden kwijtgescholden, en dat
we dit komende jaar weer met een
schonc lei kunnen beginnen.
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Waarom wit op Rosj Hasjana en Jom Kippoer?

De eerste tien dagen van het joodse
jacrr zijn dagen van zelfonderzoek en
inkeer, van boete en vergelding, van
berouw en verzoening. De
onEagwekkende dagen - Nieuwjaar
en Grote Verzoendag - en de tien be-
keringsdagen tussen Rosj Hasjana en
Jom Kippoer, worden voorafgegaan
door een maand lang boetegebeden te
reciteren. In de maand Elloel, de laat-
ste maand van het joodse jaar, wor-
den iedere dag boetegebeden - Seli-
chot - uitgesproken. De essentie van
deze gebeden is: 'Vergeef ons, o Va-
der als wij gezondigd hebben, schcld
ons kwijt" o Koning als wij misdreven
hebben, want Gij zijt een vergevend
en kwijtscheldende God.'

Wij kunnen ons lot gunstig
beinvloeden
De ontzagwekkende dagen, de Ja-
miem Nora'iem, zijn dagen waarin
men zich heel erg bewust is van de
dood. Volgens de joodse traditie lig-
gen vanaf Rosj Hasjana voor God in
de hemel de boeken geopend, waarin
van ieder de naam en zijn daden zijn
opgetekend. En er zijn andere boc-
ken, waarin ieders lot voor het
komende jau zal worden ingeschre-
ven. Bij het uitgaan van Jom Kippoer
is de onherroepelijke beslissing
gevallen en worden de boeken verze-
geld en getekend. Tot dit laatste
ogenblik, kan men zich bekeren en
daarmee zijn eigen lot gunstig bein-
vloeden. Nadenken over ons lot ver-
sterkt het bewusuijn van onze
vergankelijkheid en stemt tot wce-
moed en tot inkecr. Eén van onze
voorvaderen heeft gezegd: 'Bekeer U
één dag voor Uw dood.' Is dat niet te
laat? '... Wect ge dut' - zo is het ant-
woord - 'Welke dag de dag van Uw

Jamiem Nora'iem:
ontzagwekkende dagen. Dagen

waarop men met eerbiedige
schroom te rade gaat bij

zichzelf.

door T. Ellemers-Etzioni

dood is? Dat kan immers icdere dag
zijn. Welnu dan!?'

Ongeacht rang of stand: eenvoudig
wit
In oude tijden werden de rijken, van-
wege hun aanzien, in dure kledij
begraven. Het werd op den duur een
rnaatschappelijke maastaf, maar het
werd ook een zwaÍe economische last
voor velen, totdat Rabbi Gamliël hier
verandering in bracht. Hij sprak de
wens uit om in een eenvoudig linnen
gewaad te worden begraven. Sinds-
dien, vanaf de eerste eeuw van de
gewone jaartelling, is het gebruik ge-
worden om de overledene in een een-
voudig genaaid wit gewaad !e begra-
ven ongcacht rang of stand.

Ontzeggingen
Grote Verzocndag is een vastendag.
Volgens Liviticus 16:31 waar we le-
zen '... en U zult uzelf kwellen ...'
ziin bij traditie ontzeggingen opge-
legd. Deze ontzeggingen houden in,
behalve de onthouding van spijs en
drank, ook de verzorging van het li-
chaam achterwege te laten. Het was-
sen wordt tot het noodzakelijke mini-
mum beperkt en men onthoudt zich
van lichamelijk genot onder andere
het dragen van leren schocisel.
Op Grote Verzoendag en ook op Rosj
Hasjana én in al de tien bekeringsda-
gen, zijn in sjoel de kleden van de

biema en de lessenaar, het voorhang-
sel voor de heilige arke en de mantels
van de Torarollen wit. De voonan-
gers dragen het witte opperkleed, ge-
naamd 'Kittel' en ze lopen op pantof-
fels of andere voetbedekking die niet
van leer is. Ook vele van de aanwezi-
gen in sjoel dragen wit en geen leren
schoeisel.

Wit leidt ook tot inkeer
Voor het gebruik van wiue kledij
worden verschillende redenen gege-
ven: Eén reden is dat witte kledij doet
denken aan het doodsgewaad en deze
gedachte leidt tot inkeer. Een andere
reden zou zijn dat witte kledij wordt
gezien als een teken dat iemand door
de rechter werd vrijgesproken. Dit
gedachtenbeeld is afgeleid van de
woorden van de profeet Jesaja l:18:
'Al waren Uw zonden als schailaken,
zij zullen wit worden als sneeuw; Al
waren ze rood als karmozijn, zij zul-
len worden als witte wol.'
Een volkomen andere reden voor het
dragen van witte kleren op Grote Ver-
zoendag is dat het herinnert aan een
feestdag die in oude tijden werd ge-
vierd.
Zoals in de Misjna wordt verteld,
vierden de dochters van Jeruzalem en
ook jongens dezn dag in geleende
witte kleren om degenen die geen ei-
gen kleren hadden niet in verlegen-
heid te brengen.

Rabbi Israël Meir íHachefets

Chaim' heeft gezegd:

God heeft geen genade met dege-
ne die op zijn hart slaat - als te-
ken van zonde, maar met degene
wiens hart hem 'slaat' en kwelt
wegens door hem begane zonde.

la.êprambc, lrr;grng 3, nurnnrr 1l



Al enige tijd loopt er in het noordcn
een nieuwe opbouwwerkster rond, die
in opdracht van JMW joodse groepen

ondersteunt bij allerlei mogelijke
activiteiten. Haar naam is Nel van der
Meiden, 46 jaar oud en moedcr van

twee volwassen kinderen. Wie is zij
en wat beweegt haar om vanuit haar
woonplaats Amstelveen steeds wecr
helemaal naar het noorden te komen?

'Allereerst is het mijn baan', vertelt
ze 'anders denk ik niet dat ik stecds
in het noordcn zou zitten ... alhoewel
ik heb er wel enige vrienden wonen.'
Maar waarom dan dcze functie bij
JMW? 'Eigenlijk door mijn huidige
man en zijn kinderen, die zijn allen
joods en ik zag wat het betekent om
jood te zijn. Orthodox of niet, of zelfs
niet-religieus, het bepaalt voor een
hecl stuk je leven en het omgaan met
elkaar. Ik heb daar zelf veel van ge-

leerd. Verder werkte ik voorheen al
met groepen, jongeren, vrouwen 9n
ook met ouderen.
Toen ik de advertentre zag was ik
juist in een periode dat ik alleen naar

Joods Welzijn
Rubriek van Joods Maatschappelijk Werk

Nel van der Meiden: sterke
behoefte aan harmonisch

samengaan. Scheidslijnen in
joods Nederland en het of-of
gevoel. Aanspreekbaar in de
drie Noordelijke provincies.

door R. van Ginkel
lcuk en afwisselcnd werk wilde
sollicitercn, na een zware baan in een
verzorgingshuis. En Joods Flankerend
Ouderen Belcid in de mediene lcek
mij hieraan te voldoen. En het is leuk
wcrk, dat heb ik gemerkt.'

Geen scheiding tussen thuis en werk
Als zij vertelt over dc leuke kantcn
lan haar wcrk wordt, zij opcens heel
persoonlijk. 'Kijk, het leuke van het
werk vind ik dat in de vele contacten
dic ik heb de mcnsen mij ook 's a-
vonds opbcllcn.
Ik houd nict zo van eon stÍikte schei-
ding tusscn thuis en wcrk. Van mij
mag dat harmonisch in elkaar
ovcrvlocien. Ik heb bij allcs ecn ster-
ke behocfte aan een harm.onisch
sàrncngaan. Lukt dit nict dan wil ik
daaraan werken. Zo kijk ik ook naar
mijn werk en de vragcn die op mij af
komen. Wat dat berreft heb ik wel-
eens moeite mct dc scheidslijnen die
getrokkcn worden in joods Neder-
land. Al heel snel bctckent dit dat

menscn ergens nict bij kunnen horen,
al bij voorbaat wordcn buitengeslo-
ton. Het geeft zo'n of-of gevocl. Ik
wil eigenlijk zo min mogelijk regel-
tjes. Dc mcnscn zouden eenvoudig-
weg zelf moeten kunnen bepalen wat
zij willen. Daar wil ik hen bij helpen.
Nict dat ik nu zo grcnsoverschrijdend

bezig wil zijn hoor. Ik werk binnen
hct werkverband van JMW en binnen

de joodse gemeenschap. Tussen die
gÍenzen laveer ik en ondersteun ande-
ren daarbij. Een revolutie is van mij
niet t€ verwachten.'
Op de vraag wat zij belangrijk vindt
in dit werk en waaÍ zij aan wil wer-
ken vertelt zij hoe zij haar functie
ziet.
'Mijn functie zie ik als het bij elkaar
houden van de gÍoepen. Samen met
de vrijwilligers zorgen dat activiteiten
door blijven gaan.
Ik help ze bijvoorbeeld aan informa-
tie waar ze moeilijk aan kunnen ko-
men. Ik help ze organiseren en hoe zij
zaken zelf kunnen rcgelen. In het
noorden is het belangrijk dat er plaat-
sen zijn r,f/Íu[ mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Het blijkt dat er toch nog
veel mensen rondlopen met vragen
over hun joodse identiteit of over ge-
mengd gehuwd zijn en dan is het
belangrijk dat zij anderen kunnen ont-
moeten en ervaringen en gevoelens
hierover kunnen uitwisselen. Door zo
in groepen bij elkaar te komen en sa-
men activiteiten te ontwikkelen kan
er toch een gevoel van erbij horcn
ontstaan. Ik merk dat de behoefte
hieraan groot is en die speelt door alle
leeftijdsgroepen heen.

JMW-Samenlevingsopbouw
Wat dat bereft is het een goede zaak
dat het Flankerend Ouderen Beleid en
het werk voor de andere leeftijdscatc-
gorieën nu onder die ene noemer
JMW-Samenlevingsopbouw is geko.
men. Het maakt het mogelijk voor
alle leeftijden te werken.
In het noorden is dit nog een proef,
maar het eerste resultaat is er al.
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Wat is hét centrale adres voor
joden?

In een vorig nummcr van JaGDaF
(aargang 3, nummer 12) schreef ik
waarom ik een onderzoek wilde doen
naar geschiedenis van de joodse ge-

meenschap in Nederland in de naoor-
logse jaren. Nadat ik van mrjn
werkgever, de Rijksuniversiteit
Groningen, daarvoor toestemming en
arbeidstijd had gekregen, moest eerst
een aantal onderzoekproblemen wor-
den opgelost.
Ik hoefde niet te worstelen met de
vraag: 'Wie is jood?'. Voor het
onderzoek was iedereen jood die als
zodanig door de Duitse bezetter was
vervolgd. Het was niet de bedoeling
een onderzoek naar individuele jodcn

te doen, hoewel het best interessant
zou zijn als er wat meer biografieën
van joden zouden worden geschrcven.
Het onderzoek zou zich juist richten
op de joodse gemeenschap in Neder-
land.

Joodse gemeenschap één pot nat?
Bij dat begrip joodse gemeenschap
doet zich een aantal problemen voor.
Voor de vervolger zijn wij, joden, éón
pot nat, vormen de joden één grote
groep. Maar de joden zelf zijn helaas
sterk verdeeld en dan nog wel in
groepen en groepjes die elkaar vaak
onderling bestrijden. Godsdienstige
en niet-godsdienstige joden, ortho-
dox-religieuze en liberaal-religieuze
joden, zionisten en niet-zionisten.
Voor het onderzoek moest een ver-
band of een organisatie worden
gevonden waarbinnen in de jaren di-
rect na de oorlog zoveel mogelijk jo-

den zaten.

De naoorlogse joodse gemeenschap in Nederland

Het NIK niet geschikt als joods
steunpunt voor onderzoek;
zoveel monniken zoveel

kappen...?

door lsaac Lipschits

NIK voor 1940
Het ecrstc waar je dan aan denkt is
het Nederlands Israëlitisch Kerkge-
nootschap met zijn joodse gemeenten
door het gehele land. Hct MK was
zeker vóór 1940 hct centralc adres
van de joden in Nederland. Maar voor
het ondcrzoek was het NIK minder
geschikt. Niet alleen omdat naast het
NIK nog twee andere kerkgenoot-
schappen actief waren of werden (het
Portugeesch-Iraëlitisch Kerkgenoot-
schap cn de Liberale Joden dic ook
een kerkgenootschap gingen vormen)
maar ook omdat in de eerste jaren

direct na de oorlog er nogal watjoden
waren die weigerdcn lid te worden
lzur een joodse geme€nte. Hiermee

wil ik niet beweren dat het MK een
onbelangrijke rol heeft gespeeld bij
de wederopbouw van de naoorlogse
joodse gemeenschap. Integendeel, de
inzet van de leiders van het NIK was
groot, mÍraÍ voor het, onderzoek kon
het NIK niet het 'centrale adres' zijn.

Joodse staat ja, NZB nee
Dat was evenmin het geval met de
Nederlandse Zionisten Bond.
Hoewel wijwel alle joden in Neder-
land direct na de oorlog met geest-
drift de vorming van een joodse staat
steunden, was m:uu een gering deel
van die joden lid van de NZB. Ook
hier geldt weer dat de inzet van de
zionistische leiding groot was, óók
voor de wederopbouw van de joodse
gemeenschap in Nederland, maar dat
te veel joden buiten de zionistische
organisatie stonden.
In een volgende bijdrage hoop ik te
verklaren waarom Joods
Maatschappelijk Werk wèl het
'centrale adres' voor het onderzoek
kan worden.

De maand Tlsjrle
in het wiel van de
dieremiem met het
teken Weegschaal.

De tekens zijn
gekopieerd van de
mozaiekvloer van
de synagoge Bet
Alfa, Israel, 6e
eeuw na Chr.
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' l jar Groningen' is opgericht!

Vereniging voorjoodse
jongeren opgericht!

Niet langer hoeven we met jaloerse

zuchten aan Amsterdam te denken als
aan de stad waar wèl van alles ge-

beurt en georganiseerd wordt voor
joodse jongeren. Want in mei van dit
jaar is ljar Groningen opgericht, een
vereniging voor joodse jongeren van
+ 17 tot 35 jnr, die tot doel heeft het
bevorderen van de joodse cultuur,
versterken van de joodse identitcit,
het met elkaar kennis laten maken
van joodse jongeren maar bovenal ...

een hoop plezier en gezelligheid.

Ijar Groningen is een afdeling van
'Ijar' dat in de rest van Nederland
nog zes afdelingen rijk is. Met elkaar
hebben we zo'n 350 leden. We den-
ken ons doel te bereiken door samen
leuke dingen te gaan doen zoals zci-
len, wadlopen en films kijken maar
natuurlijk ook het gezamenlijk vieren
van de joodse feestdagen, samcn eten
op sjabbatavond, sprekers uitnodigen
of het volgen van joodse les.

Opzet geslaagd
Dat deze opzet geslaagd lijkt te zijn

hebben we de afgelopen maanden al
mogen beleven. We hebben met een
team meegedaan aan de jaarlijkse
'jom ha voetbal' in Amsterdam. He-
laas verloren we alle wedsrijden,

door Eveline Lindenberg

maar dat mocht de pret niet drukken,
zeker niet toen bleek dat we ook nog
een prijs hadden gewonnen ... de
Schlamazzalnofee, om onze pech te
compenseren. Ook hebben we Lag
b'omer gevicrd met een groot feest,
oorspronkelijk gepland aan de Hoom-
se Plas maar in verband met de regen
hebben we toch maar een locatie met
cen stevig dak opgezocht, het was een
goede gelegcnheid elkaar wat beter te
leren kennen. We zijn samen naar
sjoel geweest en hcbben een sjabbat-
maaltijd gehouden met challot en kip-
pesoep en véél viskoekjcs.
Niemand kan nu nog zeggen dat er in
Groningen geen acticve joodse jonge-

ren zijn!

Op het moment hebben we 25 leden
maar hct is de bcdoeling zo veel
rnogelijk jongeren in Groningen en
omgeving te bereikcn. Ijar Groningen

is er voor iedereen, of je nou elke
week naar sjoel gaat of dat je je

eigenlijk maar net bewust bent van je
'joods zijn', iedercen is van harrc
welkom. Heb je zin om mee te doen,
meld je dan aan! Dat kan door middel
van een briefje dat je moet sturen
naar postbus 1550, 7901 BN Gronin-
gen ten name van 'Ijar Groningen'.
Bovendien kan je, als je lid bent ge-
worden (om de contributie hoef je het
niet te laten, die bedraagt + f 30,- per
jaar) meedoen aan activiteiten die
door andere afdelingen van Ijar of
door ljar Nederland worden georgani-

seerd.
Tot ziens brj Ijar Groningen.
namens het bestuur,
Eveline Lindenberg

Abonneer je op JaGDaF
De redactie van JaGDaF heeft be-
sloten om het initiatief van Ijar
Groningen te steunen door alle le-
den van Ijar en andere studenten
een studentenabonnement aan te
bieden voor f 15,- perjaar.
Meld je dus snel aan!

Psalm 107:37
... zij bzaaien
aldcers en planten
wijngaarden, die
vrucht als
opbrengst leveren.
Wijngaarden zijn
door de eeuweÍl
heen een symbool
voor wede en
voorspoed
geweest, de
druiventros een
symbool voor
Gods zegening.
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Mewouw De I-evie ontvangt ons
hartelijk in haar huis in Zuidwolde. Je
voelt je meteen thuis, net of je er al
vaker bent geweest.
Zij komt uit een orthodox gezin, weet
dus ook alles van het orthodoxe le-
ven, maar is zelf niet meer orttrodox.
Haar man is vrijer opgevoed; beidcn
vinden de joodse tradities wel heel
belangrijk en hebben die ook op hun
beurt weer doorgegeven aan hun kin-
deren. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log was zij ondergedoken bij ecn
familie in Hengelo. Van haar eigen
familie is zij als enige overgeblevcn.
Haar man leerde zij kennen tijdens de
jmdse gezelligheidsavonden die in
Hengelo georganiseerd werden. In
1948 trouwden zij en gingen wonen
in Hoogeveen.

Hoogeveen in het kort
Mewouw De l,evie verteh 'Voor de
ooilog woonden er in Hoogeveen 250
joden, in 1948 waren er ongeveer 30
over, deels oudere mensen, deels jon-

gere. In korte tijd kregen we met el-
kaar 14 kinderen!
De joodse school, vlakbij het huis van
de vroegere rabbijn (voor de oorlog
had Hoogeveen een eigen rabbijn)
werd gebruikt als sjoel, onder leiding
van Flip Cohen.
De 14 joodse kinderen kregen joodse

digden.
Echter, de situatie is momenteel zo
dat er nog maar 7 joodse mensen in
Hoogeveen wonen. We zijn nu cultu-
reel verbonden met Groningen, Fries-
land en Drente, waarbij wij ons het
meest richten op Groningen. Als er
WZO-dagen in Groningen zijn dan
helpen wij daar mee samen met de
Drentse vrouwen.

Emmen doet ook mee
Er staat in Emmen ook een sjoel, vol-
ledig ingericht, die onder
Monumentenzorg valt. Soms worden
er rondleidingen gegeven; verder
wordt hij niet veel gebruikt. Een
enkele keer, zoals vorig jaar, vindt er
een choepa (oodse huwelijksvoltrek-
king) plaats. De laatste paar jaar is er
met Chanoeka een feestelijke dienst
geweest met daarna nog een gezellige
avond.'

Tijdens ons gesprek wordt wel duide-
lijk dat mevÍouw De l,evie nog lang
niet genoeg heeft van dit actieve be-
staan. Ze lijkt er 'geknipt' voor,
straalt één en al enthousiasme uil
7n legt uit, dat er vorig jaar in Herz-
lia, IsraëI, een bejaardentehuis voor
Nederlandse bejaarden l0 jaar be-
stond, en dat de bewonen met elkaar
er loen voor gezorgd hebben dat alle
(Israëlische) werknemers van dat te-
huis een reis van l0 'lagen naar Hol-
land konden makein. Bij de familie De
Irvie logeerden er 8, anderen werden
weer elders bij joodse gezinnen in de
omtrek ondergebracht. Alles was pri-
ma georganiseerd, en v@Í het'Drent-
se gedeelte' was mewouw De Levie
uiteraard van de partij. Frn bezoek
aan V/esterbork, lunchen in Grollo,
het bezichtigen van Emmens' Dieren-

In gesprek met mevrouw Truus de Levie-samuel

In Hoogeveen staat een sjoel die
als kerk wordt gebruikt. De

Hoogeveense Joodse Gemeente
heeft daar iets op bedacht.

door Jacqueline Reisel

les van het echtpaar Caneel uit Bus-
sum. De heer K. Caneel was chazzan
(voorzanger) in Bussum en reisde
regelmatig naar Hoogeveen om daar
juldse les te geven, vaak bij de
diverse families thuis maar soms ook
op een gemecnschappelijke plaats.
De sjabbatdicnsten en de hoge feest-

Qagen werden ook in de joodse
school gevierd. De synagoge van
Hoogeveen was namelijk verkocht
aan de Vrijgemaakte Gcreformeerde
Gemeente. Nog steeds wordt, deze
sjoel als kerk gebruikt. Maar in au-
gustus 1990 werd er een monument
onthuld dat aangeeft dat dit vroeger
een synagoge is geweest.
De onthulling geschiedde door de
heer De lrvie als voorziÍ.ter van de
Joodse Gemeente van Hoogeveen.
Tevcns hield rabbijn Jacobs uit
Amersfoort een toespraak. Elders in
Hoogeveen staat ook een monument
ler nagcdachtenis aan de omgekomen
joden.'

Mewouw De Levie is altijd heel ac-
tief geweest in alle mogelijke organi-
saties.
'We organiseerdcn sportwedstrijden,
samen met Herman en Ineke Braaf,
voor dc noordelijke provincies,
inclusief Overijssel. Ook haden we
regelmatig regionale bijeenkomsten
mel een rabbijn; we hielden WIZO-
dagen, waarbij we spreeksters uitno-
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park, e.d. De gasten waren enoÍTn en-
thousiast geweest.

Joodse inzet
'Zo proberen we ons steeds Joods' in
le zelten. Eens per maand hebben we
zogenaamde'huiskamer-bijeenkom-
sten' onder leiding van rabbijn Evers.
Daarbij kunnen zeer uiteenlopende
dingen aan de orde komen. De vorige
keer heeft hij verteld over een
conferentie in Brussel wÍur 100
rabbijnen uit de hele wereld bijeen

waren gekomen.'
Mewouw De Levie vertelt trots dat
hun drie kinderen allen joods ge-
trouwd zijn. In deze tijd is dat wel
ies bijzonders. 'Toen onze oudste
dochter trouwde heeft de oude heer
Caneel de ketoeba (huwelijksacte)
voorgelezen; hij hecft ook de andere
twee kinderen'getrouwd'.'
De heer De Levie is penningmeester
van de Joodse Gemeente Drente en
voorzitter voor Hoogeveen. Tenslotte
zegt mevrouw De Levie nog: 'Vy'e

zijn hier heel blij, dat we verbonden
zijn met Groningen en Friesland. De
Sjoeldiensten worden ook veel be-
zocht door mensen uit Drente.'
Typerend voor het traditiegevoel van
familie De Levie is misschien wel het
oude boompje in hun tuin, dat vroe-
ger in de tuin van de ouden stond; zij
namen het boompje mee en plantten
het in hun tuin in Hoogeveen, en toen
zij nau Zuidwolde verhuisden ging
het boompje mee, het bloeit nog
steeds.

Rashi et son temps
(1040-1990)

Wie deze zomer door de oude stad
van Troyes (Frankrijk) liep, kon een
groot spandoek zien waarop deze
woorden geschreven rÀraren.

Waarom Rashi en wÍutrom in Troyes?

Rashi, afkorting van de naam Rabbi
Salomo Yitschaki, is in 1040 in
Troyes geboren.
Tijdens de elfde eeuw leefden er ver-

schillende geleerden die commenta-
ren op de Talmoed maakten, geen en-
kele was echter zo belangrijk als

Rashi. Zijn commcntaar op bijna de
gehele Talmoed, (een verzamelnaam
voor de Misjna - de Mondelinge Leer
- en de Gemara (de voltooiing hier-
van), dat zo goed als geen enkele
term, gedachte, uitdrukking of opvat-
ting onverklaard laat, is bijna vanaf
het ogenblik van verschijnen een on-
ontbeerlijk hulpmiddel geweest voor
zowel diegenen die de Talmoed
onderwijzen als voor hen die de Tal-
moed bestuderen.
U kunt zich voorstellcn dat de
Europese Organisatie voor Joodse
Studies het een belangrijk jaar vond
om in de gcboorteplaats van Rashi
een congres te organiseren.

Uit vele landen
van Europa en
Amcrika kwamen
w e t e n s c h a p p e r s
bijeen om lezingen
te houden en te
discussiëren over
onderwerpen die
met Rashi te ma-
ken hebben.
Slechts een kleine
greep hieruit om u
een idee te geven.
Mcn kon geduren-

de een week dagelijks kiezen uit een
twintigtal voordrachten in het Frans
en Engels, waarbij het soms zeer
moeilijk kiezen was; bijvoorbeeld
literatuur rond de middeleeuwen of
die van de Grieks/Romeinse tijd;
geschiedenis en denkwijze van de
Spaanse en Italiaanse joden, Piyutiem
(gedichten uit die tijd).
V/ij genoten een korte tijd van dit
geestelijke voer voordat we weer vcr-
der met onze vakantie gingen.

Rashi heeft als rabbijn ook in Worms
gewerkt, waar nu nog in een oude
sjoel een stenen zetel aan hem toebe-
deeld wordt.

Zijn werk werd na zijn dmd voortge-
zet door een school van Talmoedge-
leerden (de Tosafoth wat voortzetters
betekent), ontstaan uit de groep van
zijn leerlingen en drie schoonzoons.
Rashi had drie dochters waarvan er
één naaste helper van haar vader was.

Stelli Menco-Ricardo

links:
Typisch Rashi! Een korte bil'belse tekst,
met daarom heen zijn conrmeÍntarr.
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In de maand september 1990 wordt
een tentoonstelling gehouden in de A-
kerk met als thema 'Geloven in
Groningen'. Eén van de onderdelen
zal bestaan uit een kunstwerk, dat alle
huidige geloofsgemeenschappen in de
stad Groningen weergeeft. Bij dit
kunstwerk wordt een boek gemaakt,

waarin van alle geloofsgemeenschap-
pen een aantal gegevens worden
opgenomen.
Tlila Ellemers heeft voor dit boek de
bijdrage over de Joodse Gemeente in
Groningen gemaakt. Het is een soort,

Jodendom in een notedop'gewordcn;
wij willen dat de JaGDaFlezers niet
onthouden; veel informatie in kort
bestek.

De Joodse Gemeente Groningen
maakt deel uit van het Nederlands Is-
raëlitisch Kerkgenootschap (tIIK).
Het NIK is de grootste gtoepering van

de georganiseerde Joodse gemeentcn

die tot het orthodoxe jodendom beho-
ren. Het Kerkgenootschap wordt lan-
delijk bestuurd door de Centrale
Commissie, een bestuur van leken, en
staat onder leiding van het Opperab-
binaat voor Nederland, gezeteld in
Amsterdam. Verder is er het Interpro-
vinciaal Oppenabbinaat (IPOR) geze-

teld in Utrecht, waaronder de Joodse
Gemeente Groningen valt.

Het jodendom baseert zich op de
Tora, de vijf boeken van Mozes die
ook bekend sLaan als de Pentateuch.
Volgens de joodse overlevering werd
de Tora door God aan Mozcs geopcn-

baard op de berg Sinar. De Tora werd

dus als erfgoed aan het joodse volk
gegeven.
De Tora voÍrnt een onderdeel van de

'Geloven in Groningen'

Tenach, die door christenen het Oude
Testament. wordt genoemd. De naam
Tenach is als een letterwoord (aÍkor-

ting) afgeleid van de beginletter van
de drie hoofddelen: Tora (leer, wet),
Nevi'iem (profeten) en Ketoeviem
(geschriften). Het is een canoniek ge-
schrift, dat vermoedelijk omstreeks
200 v. Chr. werd afgesloten. Joden
geloven dat de Tenach - met de
Schriftelijke Leer - de door God geih-

spireerde, geopenbaarde en overgele-
verde Heilige boeken omvat. De Te-
nach is voor velen een onuitputtelijke
bron van geloof en kennis en voÍmt
het richtsnoer voor de joodse levens-
wijze. De interpretatie, uitleg en toe-
passing van de Tora-geboden en -ver-

boden - de Schriftelijke Leer - is te
vinden in de Mondelinge lrer - de
Misjna (ca. 200 na Chr.) en de Tal-
moed (500-600 na Chr.). De Monde-
linge l-eer is de neerslag van de stu-
die en het ondenicht van wijze
schriftgeleerden gedurende ongeveer
1000 jaar en heeft betrekking op de
toepassing van dc Schriftelijke Leer
op het gchele leven van joden.

Deze gezaghebbcnde geschriften sa-
men mct de uitgebreide rabbijnse lite-
ratuur uit de middeleeuwen en de
joodse mystick ftabbala) hebben de

ontwikkeling van orthodox jodendom

bepaald tot wat het vandaag is.

De Joodse Gemeente heeft principieel
een democratische structuur. Het ge-
kozen bestuur beheert de synagoge en
de algemene zaken van de gemeente.
De voorganger, die bekwaam is om
de diensten in de synagoge te leiden,
is in Groningen een wijwilliger die
dit op verzoek van het bestuur doet.
Het priesterschap, dat op afstamming
berust, heeft na de verwoesting van
de Tweede Tempel (69 na Chr.) geen
speciale functie, maar neemt een spe-
ciale plaats in bij de erediensten in de
synagoge. De rabbijn, die de ge€ste-
lijke leider is van de gemeente en de
hoogst gezaghebbende persoon op het
gebied van joodse wett€n, wordt be-
noemd op grond van zijn persoonlijke
kwaliteiten, zijn opleiding en verkre-
gen bevoegdheid.
De joodse godsdienst is eÊn
monotheistische godsdienst. Het be-
langrijkste grondbeginsel is het ge-
loof dat de Schepper Enig is. Hij al-
leen is God, die was, is en zal zijn, de
eerste is en de laatste zal zijn.

Het jodendom kent, geen officiële
dogma's. De joodse religie is een

Mozes op de berg
Sinai geeft de Wet
aan een van de
Kinderen Israels.

Uit:
Leipzig Mahzor,
Duitsland ca. 1320
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Davld, koning
van fsrael.

h dez.e illustratie
wordt de (oudere)

koning David zit-
tend op de troon
met een scePter
getoond. Het sybo-
liseert zijn rol als
grondlegger van
de eerste Israeli-
sche koninklijke
dynastie.

Uit:
Kennicon Bijbel,
Spanje, 15e eeuw.

godsdienst van de praktijk, van een
levenswijze. Hierbij ligt de nadruk op
het naleven van de geboden. Men
moet er naÍlr stÍeven om te leven vol-
gens de geboden en verboden, zoals
ze in de Tora werden gegeven en later
in de Mondelinge Leer zijn verklaard
en van richtlijnen zijn voorzien in de
rabbijnse literatuur.
Volgens de joodse traditie, was het
joodse volk het enige onder de volke-
ren dat bereid was om de belofte aan
God te doen om te leven volgens zijn
geboden. Het joodse volk was uitver-
koren om deze moeilijke opdÍacht op
zichts nemen en op grond daarvan is
het verbond tussen God en hetjoodse
volk aan de voet van de Berg Sinai

schriften vullen het joodse leven met
riten, symbolen en gezelligheid.
De sleur van het dagelijkse leven
wordt wekelijks onderbroken door de
Sabbat (zaterdag'1 die herinnert aan de
dag waarop God rustte na volooiing
van de schepping. Het is voor joden

een dag wÍxaÍop men rust van arbeid
omdat het een Heilige Dag is. Er zijn
nauwkeurige voorschriften wat als ar-
beid wordt beschouwd. Op deze dag
krijgt de mens de gelegenheid ot
lichamelijke rust en geestÊlijke venij-
king om krachten te kunnen ver;zume-
len voor de komende werkweek.

Het behoud van leven is in het joden-

dom de allerhoogste waarde. Om
mensenlevens t€ redden mag men de
voorschriften overtreden, want de
wetten van de Tora werden gegeven
om er mee te kunnen leven.

gesloten.

Door levenswijzn en geloof heeft het
joodse volk zich afgezonderd van an-
dere volkeren en werd door de eeu-
wen heen vervolgd en onderdrukt.
Het geloof in de Messiah, die een af-
stammeling van koning David zal
zijn, en die het volk zal verlossen van
alle ontberingen en een tijdperk van
vrede en gcrechtigheid zai brengen,
heeft het volk door de eeuwen heen
levcnshoop gegeven.

Joods leven wordt het hele jaar ver-
rijkt door het beleven van de joodse

feestdagen, die een religieus-nationa-
le inhoud hebben. Traditie en voor-

24 slloel, lsrrgrng 3, nummêÍ 14



Olewesjolem
'De levenden zijn er om te sterven, de
doden om tot leven gewekt te wor-
den', zn luidt een kemachtige uit-
spraak van één der clnclwmim (wrj-
zen, rabbijnen). Jodendom is een
levenswijze en geen dodencultus,
maar zoals in elke levensvorm kcnt
het Jodendom regels en gewoontcn

bij sterven en rouw.
Vrijwel alles is te vinden in één bock:
Clnjjim la-Nefesj, 'Leven voor de
ziel'. Is dat geen prachtig eufemisme?
Zn wordt een begraafrlaats Bcis
Clajjim (Hebr: Beit Chajjim) ge-
noemd, 'Huis van het leven', en op
zijn Jiddisch Gutort. In Oosteuropese
gemeenschappen speelde de begraaf-
plaas een grote rol, getuige de keur
aan uitdrukkingen: .Beis Owes (Hebr:
Beit Avot), 'huis der voorouders',
Keiwerowes (Hebr: qever avot, 'graf

der voorouders'), Bers Oulem (Hebr:
beit olam), 'huis der eeuwigheid', of
gewoon Beis Hal<cwores (Hcbr: beit

vervolg van pag.5

De werkgroep Ontmoetingsdagen
Noord Nederland begint na de
ontmoetingsdag van 9 september met
een lezing over de joodse feestdagen
op zondag 16 scptember in Asscn.
Daarna liggen er nog vele plannen in
het verschiet. Ik verwacht veel van
deze nieuwe ontwikkeling. Naast de
bestaande activiteiten voor oudercn in
Heerenveen en Emmen komen er
straks in Groningen ook activiteitcn
voor andere leeftijdsgroepen. Samen
met de activiteiten van de Joodse
Gemeente en de WIZO en natuurlijk
Shelanoe in Leeuwarden en het Gro-
nings café is er een veelzijdig aanbod

Taalhoekje

Sinds lang vervlogen tijden heet
een joodse begraafplaats Beis
Chajjim, of wel huis van het

leven.

door Wout van Bekkum

ha-gevarot),'begraafplaats'. In woe-
gere dagen kwam men er regelmatig
voor Kaddesj (Aramees: Qaddiesj,
herinneringsgebed), maar nu hoog-
stens met loorzeit (Jidd:. Jahrzeit,
Joodse sterfdatum familieleden), laat
sLran dat er een Groninger, Fries of
Drent is of is geweest die aan chib-
boet hakeiwer deed ('slaan op een
gtaf', oude gewoonl.e om boze gees-
ten te verdrijven) ...
De meeste mensen bezoeken een be-
graafplaats enkel vanwege een lewaje
(Hebr: lewaja, begrafenis), vaak ge-
regeld door de cluwre kadiesje (Hebr:
chcwra, Aramees: qaddiesja,'heilige

vereniging' ter verzorging van zieken
en doden). Wie tot een dergelijke vcr-
eniging behoort is een èchtc
cluwreman (iemand in dienst van de
gemeenschap; ook: gezelschaps-
mens). Zo'n kabren (Hebr: qabran,
doodgraver) of kabrente (Jidd:
wouwelijke vorm) was vaak wijwil-
lig bezig, maar het blenf een dooje
clewre (Nederl. Jidd. voor doodgra-
verscollege).
Een owel (Hebr: avel, treurende) en
zijn familie zitten sjiwwe (Hebr:
sjiv'ah, zeven) gedurende de sjiwwe-
woch (Jidd: 7 dagen lang) op de
grond of op een sjiwwestoel (Nederl.
Jidd: laag stoeltje, speciaal voor sjiw-
wezitten). Na één oweljaar wordt de
matseiwe (Hebr: matseva, gedenk-
steen) geplaatst en dan is iemand pas
echt olewesjolem (hebr: alaw ha-sja-
lom, op hem zij de vrede). 7-o gaat
dat sinds olewesjolems tijden (Nederl.
Jidd: sinds lang vervlogen tijden).

in Joods Noord Nederland.'

Suaks in Groningen, wat bedoel je

daar mee?
'In Groningen is al jaren een koffie-
club met de naam Sjaloom. Eén keer
in de maand komen die bij elkaar.
Het is ecn initiaticf van Margriet Odé,
maatschappelijk werkster bij JMW.
Zij heelt daar hecl veel werk voor
verzet. Per I oktobcr a.s. houdt zij op
met werkcn. Vanaf die datum komt
de koffieklub onder de hoede van de
Samenlevingsopbouw en zal ik de
begeleiding doen. Ik ben dan in
Groningen, Friesland en Drente aan-
gpreekbaar. Niet dat ik alles zelf kan
oplossen, veel zal ik doorverwijzen,

Mozes op zijn steríbed, omringd door de
kinderen Israels.
Uiu [.eon Bijbel, Spanje, 1162.

maar in principe kan iedereen met mij
contact opnemen die zich tot de docl-
groep voelt behoren.'
Nel van der Meiden is te bereiken via
telcfoonnummer V20-730629 toestel
225. Yia dit nummer kunt u ook een
afspraak met haar maken.
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Ook vóórdat Hitler aan de macht
kwam was er in Duitsland een sterk
antisemitisme. Soms werden er ook
Nederlandse joden door gerroffen,
zoals blijkt uit onderstaand verzoek-
schrift aan de rechtbank te Winscho-
ten, dat we hier -iets ingekort- zonder
commentaaÍ afdrukken.

Aan dc Arrondissements-Rec htbank te
Winschoten.
Geeft eerbiedig te kennen:
MOreS WOLF, koopnan te Stadsko-
naal, gemeente Onstwedde ;
Dat aan verzoeker bij zijn geboorte is
gegeeen de voornaam Mozes;
Dat verzoeker dezen voornaam gaar-
ne veranderd zou zien in 'Maarten' :
Dat hij zich met dit verlangen tot
Uwe Rechtbank richt, omd,at deze
voornaam zoo duidelijk nngelijk wijst
op verzoekers Joodsche afstamming ;
Dat verzoeker bijna uitsluitend zalccn
in Duitschland doet, aldaar inkoopt
en verkoopt, speciaal aardappelen,
terwijl het zaken doen door Joden in
Duítsland in het algemeen zeer
benneilíjkt en in sommige steken

Een nieuwe voornaam ...

Ook in 1932 wilde Mozes zijn
naam in Maarten veranderen

om beter zaken te kunnen doen
in Duitsland...

door C. A. van der Berg

volstrekt geboycot wordt, voorname-

lijk ten plattenlande;

Dat verzoeker verwacht, dnt wanneer

hij zich voortcan knn aandienen on-
der den voornaam 'Maaríen' in
plaats van 'Mozes' 

, niet veronder-

steld zal worden dat men te doen
heeft met een Joodschen handelaar:

Dat verzoeker uit overweging van het

vorenstaande groot zakelijk belang

heeft bij zoodanige voornaamsyeran-

dering:

Redenen waarom requeslrant eerbie-

dig verzoekt, dat het der Rechtbank

behage hem toestemming te verleenen

om in plaats van de voornaam Mozes

als voornaam te dragen'Maarlen' en

dientengevolge te beslissen, dat de op
ciit verzoek te doene uitspraak door

den Ambtenaar van den Burgelijken
Stand der Getruente Onswedde in de
loopende registers worde ingeschre-
ven.

Winschoten, 6 Juli 1932. 't Welk
doende eru.
( getekend: Ileres Diddens, procweur)

De ambtelijke molens in de molen-
stad V/inschoten draaiden snel: vijf
dagen later willigde de rechtbank het
verzoek in. Twaalf dagen daarna
werd de naamsverandering in het ge-
boortenregister van de gemeente
Onstwedde aan getekend.

(Gegevens ontleend aan de publicatie
over de geschiedenis van de joodse
gemeenschap in Stadskanaal, die Els
Boon en ondergetekende voorberei-
den.)

Rosj Hasjana recept voor
Honingkoek

150 ml koffie
450 ml honing (1 pot)
225 mlolie
200 gr bruine suiker
4 eieren
400 gr zelfrijzend bakmeel
I theel. van elk kaneel, gemberpoe-
der en bakpoeder

Meng de honing, koffie, olie en de
bruine suiker in een grote kom.
Doe de eieren een voor een erbij.
Vocg de andere ingrediënten erbij en
giet dit mengsel in 2 grote cakevor-
men of in I groot vierkant bakblik.
Schuif deze in een voorverwarmde
oven (sund 3 of 170')
B a k t { d l - l  u u r .

gvtENfu@ftv{r

door Bctty Gruncwald-Oppcnhclmcr
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Kruiswoordpuzzel no. 7 samcngesteld door T. Ellemers-Etzioni

Horizontaal
I traditionele spijs op Rosj Hasjana; 6

taalkundig begnp (atk.); 9 voorzetsel

(latijn); l0 tijdelijk woonverblijf; 11

de een of andere persoon; 13 muzick-

stuk geschreven in bepaalde stijl; 14 à

la Aken; 17 paardeslee; 18 warmte-

eenheid; 20 bevestiging;2L en derge-

lijke (aÍk.); 22 hoofdstad van Israel;

26 jongensnaam; 28 verricht

(geb.wrjs); 30 naschrift (aÍk.); 31

zoon van Jozef op zijn Engels; 34 da'

gelijks bestuur (aÍk.).

Verticaal
t havenstad in Israël; 2 geur, reuk

(Fr.); 3 zoon van Sarah; 4

kloosterzuster; 5 vastendag op 3 Tisj-

rie; 6 stuk bouwland; 7 ongevecr
(afk.); 8 joodse uitdrukking voor

genade, gunst; 12 magnesium
(scheik.); 15 buidelbeertje; 16 gcen

enkele persoon; 19 jongensnaam;22

kostbaar gestcente; 23 universitair

onderwijs (ak.); 2a schade, schaduw;

25 verbindingswoordje; 27 nationaal-

socialistische beweging; 29 voorzet-

sel.

Door de verkregen letters onder de

nummers te zetten, krijgt u de oplos-

sing.
2629 t2 15 3 3232221 33
Oplossingen inzenden voor 15 okto'

ber 1990 aan het redactieadres.

De eerste en enige prijs is een JNF-

boom op naam van de winnaar. In

het volgende nummer van JaGDaF

zal de oplossing en de naam van de
gelukkige winnaar bekend worden
gemaakt.

7 3 v T 6 ï 6

I to

tl IL

, r.l rt la

t7 la

aa L' ,1 rt

L' l?

2 ó .t ,c

) l , . ), ,y

Oplossing Kruiswoordpuzzel no. 6

JaGDaF dertien

Horizontaal
I barmitswa; 8 ued; 9 lam; 10 amine;

12 oor; 13 ai; 14 omer; 15 ml; 16

cdom: 18 sinai; 20 ik; 21 te; 22 tg;25
ruth; 28 pa;20 oede; 31 tv; 33 reina;

36 koala; 37 lid.
Verticaal
1 braambos; 2 rui;3 menora; 4 idem;

5 slordig;6 wao;7 amram; ll milieu;

l7 ok;22 tten;24 david;26 Lorai2T

heel; 28 pt; 30 dia; 35 al.

Oplossing:
Goede Vakantie

De JNF-boom zal worden gePlant oP

naam van mevrouw J. de Jonge te

Leeuwarden.
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Hallo, ik ben Emanta, voorzitter van
Shelanoe (dit is Hebreeu,ffs voor: van
ons) en mij is gewaagd ies te schrij-
ven over Shelanoe.

Wat is Shelanoe?
V/ij zijn in Friesland een enthousiaste
groep joodse menscn, mensen met
jmdse voorouders of daar zeer nauw
mee venvant.

Wat doet Shelanoe?
Wij komen in Ireuwarden 1 x per
maand bij elkaar in een gezellig mu-
zíekcafé, praten daar - onder het ge-
not van een kopje koffie/een drankje
en rilat lekkers - met elkaar en/of luis-
teren naar een koíe uiteenzetting
over een door onszelf gekozen ondcr-
werp. \Mij zijn dus zou je kunnen zeg-

Shelanoe

Wie, wat en waaÍom Shelanoe
in Friesland?

door Emanta Koster

gen een joodse sociëteit.
Zo hebben we in de afgelopen tijd
bijvoorbeeld als onderwerpen gehad:
* dejoodse feestdagen
* één van onze leden heeft verteld
over zijn werk als literair vertaler
Hebreeuws
* een spelletjesavond
* een boekbinder heeft over zijn werk
verteld en ons het één en ander laten
zien

* we zijn naar een goud- en zilver-
smid geweest
Andere avonden hadden we geen vast
programma, maar hebben we gewoon
gezelhg Nederlands of Hebreeuws
pratend (al naar gelang een ieders
achtergrond) met elkaar doorge-
bracht.
Als afsluiting van het seizoen hebben
we ook dit jaar weer een barbeque.
Als je na het lezen van dit stukje ook
enthousiast bent geworden of eens
wilt komen kijken of gewoon alleen
maar informeren, kun je bellen: 058-
882r91.

namens het bestuur van Shelanoe,
Tineke Danino, Guus de la Bije en
Emanta Koster.

19 november 1990 in Leeuwarden,
Theater Finish
30 oktober 1990 in Groningen, het
Kruithuis (tel. 050- 125645)

Nagelaten Werk
gaspeeld door het Werkteater uit
Amsterdam
in opdracht van JMW voor het naoor-
logse generatieproject

In het stuk wordt een familie met
twep kinderen uitgebeeld waarvan de
ouders oorlogsslachtoffers zijn. In een
snelle opeenvolging van scènes ko-
men allerlei spanningen in het gezin
tot uiting die terug te voeren zijn tot
de oorlog. Daarin blijkt de jongste

van de twee naoorlogse kinderen ern
groot identiteitsprobleem te hebben.

Vooraankondiging

Het probleem wordt vooral veroor-
zaakt doordal de ouders hun eigen
verleden niet hebben verwerkt en er
ook niet met hun kinderen over kun-
nen praten. In de opgevoerde.scènes
zijn ervaringen van diverse kinderen
uit soortgelijke gezinnen verwerkt.

Het stuk laat daardoor op indringende
wijze ies zien van het soort proble-
men waarin kinderen van de
naoorlogse generatie terecht kunnen
komen. Het probleem van ouders die
zeer lang blijven zwijgen over
ervaringen opgedaan in de oorlog en
de gevolgen die dit heeft voor kinde-
ren staan in dit stuk centraal.

Daarnaast is het ontkennen van de
joodse identiteit door de ouders een
deel van de problematiek van de kin-
deren. In een emotionele slotsêne

vinden de kinderen een mogelijkheid
tot joodse identificatie via religieuze
traditie.

Hoewel het stuk in eerste instantie
bedoeld is voor volwassenen van de
naoorlogse generatie zullen ook oude-
ren die de mrlog zelf hebben meege-
maakt veel kunnen herkennen in dit
stuk.

Gezien de emoties die dit stuk kan
oproepen wordt na afloop een gesprek
gevoerd onder leiding van de loneel-
spelers.

Nel van der Meiden
d. 420-73M29, toestel 2W 225
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Opgaven voor de Loeach, en InÍor-
matle: let Schabblng, Mauvestraat

9, 8932 KH Leeuwarden, 058 -
121524

september
2 tlm 30:. A-kerk Groningen, Íentoon-
stelling 'Geloven'. di ím za vaÍr
10.00 tot 17.00 uur. Zo van 13.00 tot
17.00 uur.
9: ontmoetingsdag voor jong en oud

uit Groningen, Friesland en Drente.
17: 20.00 uur Gen. Nederland IsraëI,
Oranje hotel t.o. station Leeuwarden.
De heer De Haan met een lezing en
dia's over 'Israëls geologische wor-
ding.'
18: 14.00 uur koffieklub Sjalom,
W.A. Scholtenstr. 2 Groningen.
De heer E.J. Hazekamp vertelt n.a.v.
Groningen 950 jaat over de
geschiedenis van deze stad.
19: 18.35 uur begin jomov

20: eerste dag Nieuwjaar 5751
21: tweede dag Rosj Hasjana
25: 12.00 uur Flankerend Ouderen
Beleid in Drenthe, lunchbijeenkomst
in Rest. Ten Cate, Noordbargerstraat
44 Emmen, met video's over Rosj
Hasjana en Jom Kippoer.
28: 19.05 uur begin vasten en
werkverbod
29: Jom Kippoer (Grote Verzocndag)
30: einde zomertijd

oktober
3: 18.00 uur begin jomov

4: eersLe dag LooÍhuuenfeest
5: tweede dag Soekot
7: 1930 uur Modie-ien in Forum,

Oude BoteringesE. 26 Groningen. De
heer WJ. van Bekkum vertelt n.a.v.

de tenloonstelling 'Geloven' in de A-
kerk over de geschiedenis van de jo-

den in Groningen.
7: Shelanoe joodse sociëteit Voor

info (058) 88 21 91 of(05109) 3220.
10: 17.45 uur begin jomtov

I l: Slotfeest (Sjemini Atsereth)
12: Simcha Tora (Vreugde der WeQ
16: 14.00 uur Koffieklub Sjalom,
W.A. Scholtenstr. 2 Groningen, met
goochelaar Monsieur Guillaume Ami.
17: 14.00 uur Flankerend Ouderen
Beleid in Friesland, bijeenkomst in
Tropenfauna, Heerenveen.
30: 14.00 uur Flankerend Ouderen
Beleid in Drente, ResL Ten Cate,
NoordbargerstÍ. 44 Emmen, Prof. Dr.
I. Lipschits over 'De joodse gemeen-

schap in de naoorlogse jaren. De
envaringen van joden in Nederland in
de eerste jaren na de Shoa.'

november
4: 19.30 uur Modie-ien in Forum,

Oude Boteringestr. 26 Groningen.
Discussie-forum met, Annet Bleich
(Volkskrant) en Thomas Simon (Cidi)

o.l.v. Prof. Dr. I. Lipschits over 'De

huidige politieke situatie in Israël'.
6: Shelanoe joodse sociël.eit. Voor

info (058) 88 21 9l of(05109) 3220.
6 en 7: WIZO-bazau in de synagoge,

Folkingestraat Groningen.
I l: Expositie tekcningen, schilderijen
en grafiek van l-eo Pinkhof (broer
van Clara Asscher-Pinkhof). Tot 2
december in de Synagoge, Folkinge-
straat Groningen.
13 en 14: W%O-bazaar in de synago-
ge, Slotmakersstr. 16 l.eeuwarden
19: 19.30 uur Gen. Nederland IsraëI,
Oranje hotel t.o. station Leeuwarden.
De heer Creveld over 'Het joodse lied
door de eeuwen h@n'.
20: 14.00 uur Koffieklub Sjalom,

W.A. Scholtenstr. 2 Groningen. De
heer H. van de Ende, inleiding en
dia's over 'Hoe komt de weersver-
wachting tot stand'.
2l: 12.00 uur Flankerend Ouderen
Beleid in Friesland, lunchbijeenkomst
in Tropenfauna, Heerenveen.

Informatie over de sjoeldiensten kunt
u krijgen bij de Joodse Gemeente
Groningen, tel. (050) 12 95 16 en
lpeuwarden, tel. (058) 88 45 21.

a a a a o o a a a a a o a a a a a o a
a a
. Rabbiin en mewouw Jacobs .

a
o woÍlSoÍl allen binnen en .
! buiten her IPOR (Inter :
! Provinciaal Oppenabbinaat) |
o een goed en voorspoedig .
o - a
.5751 .  .
a o
a a a a a a a a a a o a a o a a a a a

Het volgende nummer van JaGDaF
verschijnt op 7 december 1990
(Chanoeka). De uiterste datum van
inzending van bijdragen en reacties
is 7 november 1990 bij het
secretariaat Mauvestraat 9, 8932
KH Leeuwarden.
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Gelezen

Jí$
hranten

In deze dagen van bczinning cn in-
keer leek ons het schilderij van Bcn
Shahn ('Idcntiteit', 1958) met het ci-

Hillel haja omer:
Im eejn anie lie mic lie
oechesje'anie le'atsmie ma anie
we'im lo achsjaw ecjmatai
(Misjna, tractaat Avot 1:13)

Hillel placht te zeggen:
Als ik niet voor mijzelf opkom wie

doet dat dan voor mij
En als ik alléén voor mijzelf opkom
wat stel ik dan voor
En als ik nu niets onderneem wannccr

dan wel

taat, van Hillcl zecr toepasselijk.

Het ciraat bovcnin hct schildcrij luidt:

:ïlP'lN itl,l )bn
..,? 'D r) 'ltÍ ï'!! Dl{
.'l{ n? 'Dïy? ïtlv?t
.'n?'!! ]E?I xï ory]

N.B.
Het eerste woord op het schilderij is froa;
àoe bctekent /rf en mct àg wordt Hillel
bedocld.
Hillel hceft gelecfd rond het bcgin van de
gewone jaartelling.

Is het voortbestaan van Israël
aÍbankelijk van het water?

Israëls natuurlijke watervoorraad is
voornamelijk aÍkomstig uit drie bron-
nen: de Jordaan met zijn stroomge-
bied en twee belangrijke ondergrond-
se waterdÍagende lagen van geologi-
sche structuur aquifers genaamd: in
het bergketen (= Yarkon - taninim) cn
in het kustgebied. Deze bronnen vor-
men onder de oppervlakte resenvoirs
die ongeveer 60 Vo van de watervoor-
raad omvatt€n. De hoeveelheid en dc
kwaliteit van het wat€r in deze reser-
voirs hangt direct of indirect samen
met de menselijke en ecologische
activiteiten in Judea en Samaria. Hct
overdadig oppompen van het \ilater of
slecht beheerde riool- en afvallozing
in Judea en Samaria, kunnen allerlei
problemen en vervuiling in de aqui-
fers veroorzaken.
Vy'anneer Judea en Samaria niet meer
onder beheer van Israël zouden zijn,
kan het nationale wa[er-
bevoonadingssysteem bepaald wor-
dcn door activiteiten van welke
Arabische instantie dan ook die dit
gebied zal behercn. Er hoeft niet eens
sprake te zijn van kwade opzet, maar
door slecht beheer, verkeerde plan-
ning, onvoldoende kennis van zaken
of verwaarlozing kan onherstelbare
schade worden ocgebracht nn dezs
belangrijke bronnen. Met een nu al
veel te schaarse hoeveelheid water,
zijn deze reservoirs van vitaal belang
voor Israëls bestaan. Het is daarom
essentieel dat bij oekomstige politie-
ke afspraken met de Palestijnen, Is-
raël toezicht blijft houden over de
watervoorzieningen, hct
rioleringssolsel en de infrastructuur
die daarbij hoort.

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

Ellamers-Etzlonl
24 ellel, lurgrng 3, nummêÍ í4
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,ilr'r'rp0rtanÈo u o l
Postbus 9215,9703 LE Groningen

TeleÍoon 050 - 412311

iinnpronlla u"ll lltnt voor a, uw:

exclusieve kwaliteitswijnen

einde jaarspakketten

(bedrukte) promotieartikelen/
relatiegeschenken

Íeesten/recepties geheel
verzorgd en naar uw eigen
wensen
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Oosterstraat 3

MACHINEFABRIEK

BOLLEGRAAF

APPINGEDAM BV
pÍoduklieprogramma
t.b v. oud-oaoierueruerkende
induslneên
balgnoeÍ3€n
rn horizonlale- en venimle uitvoelingen
-semi'aulomaat, mshanFch
'volaulomaat, hydÍaulisch
veÍpakkingspersên
In hoízonlale- en veírcale urtvoenngen
-hydraulisch en mtrhanisch
tÍansportbsndên (ketlingtransporleuls)
0.a conlarnertransponeurs
-met zeer ilare ketling
-zwaíe kettrng
shEddeB
-diverse uitvoering€n
sodeeÍinrichlingen
-sorteeraldelingen mel slalen bunkels, en hierymr $íleóanden.
kiêpiNlallaties

lndustrieweg II no.l
9902 AM APPINGEDAM
TEL. 0s9ó0 - 25200


