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Verklarende woordenlijst 

dasjisroeil) - orthodox-reli
gieuze (anti-zionistische) groepering 
Ahawath - liefde (voor Israel) 
alija - (lett. 'opgaan') emigratie naar Israel 
ulijn beth - illegale emigratie naar Israel 
Bâchai - verbond van religieuze pioniers 
Baderech - (lett.: 'onderweg'; 'op weg') 
officieel orgaan van de nzso 
bar mitswa - (lett.: 'zoon van het gebod') 
intrede van een dertienjarige jongen tot 
de gemeenschap van volwassen belijdende 
joden 
beracha - zegenspreuk 
beriet miela - besnijdenis 
chaloetsiem - (Palestina-)pioniers 
chaloetsioet - pioniersschap 
Chanoeka - Lichtfeest, ter herinnering aan 
de herinwijding van de Tempel 
chazzan - voorzanger in de synagoge 
Cheroetenoe - (lett. 'onze vrijheid') maand
blad van de Nederlandsche Zionistische 
Studenten Organisatie (nzso) 
chezvre - godsdienstig genootschap 
chilloel hasjeem - opzettelijke ontwijding van 
de godsnaam 
choepa - huwelijksbaldakijn; huwelijk
splechtigheid 
Dawar Hechaloetsiem — (lett.: 'Woord der 
pioniers') orgaan van de Palestina-pio-
niers in Nederland 
Erets Jisrael - Land van Israel; 'het beloof
de land' - niet de staat Israel, maar heel 
Palestina: 'het land van het volk Israel' 
felaben - (Arabisch fallahien) Arabische 
landarbeiders 
galoet - ballingschap 
gola - diaspora 
Haboniem - (lett.: 'de bouwers') socialis-
tisch-zionistische jongerengroep 
hachsjara - voorbereiding en landbouw-
training van toekomstige Palestina-pio-
niers 
Hagana — ondergrondse joods verdedi
gingsleger in Palestina 
Hechaket (mv. hechaloetsiem) - (lett. 'pio
nier) verbond van de Palestfna-pioniers 
Hatikwa - (lett.: 'De hoop') het Israelisch 
volkslied 

Histadroet - vakbond 
jerida - (lett.: 'daling') emigratie uit Israel 
Jiddisjkait - (Jiddisch) joodse levenswijze; 
hang naar traditie 
jisjoev - joodse gemeenschap in Palestina 
Jom Kippoer - Grote Verzoendag 
kasjroet - joodse spijswetten 
kehilla - joodse gemeente 
kibboets galoejot - 'het verzamelen der bal
lingen' 
kille - zie kehilla 
killewerk - (zionistisch) werk binnen de 
Kerkeraad 
Keren Hajesod - Palestina Opbouwfonds 
Koemie Orie - (lett.: 'óp naar het licht' 
Jes. 60:1 ) maandblad van het Joodsch 
Socialistisch Verbond (Poale Zion) 
k'woetsah - voorloper van de kibboets 
lewaje - begrafenis 
Maoz Tsoer- (lett.: 'Machtige Rots') cha-
noeka-lied 
Mapai - zusterpartij van de Nederlandse 
Poale Zion 
matanoth - geschenken 
mizrachim - (van mizrach, 'het oosten') 'zij 
die op het oosten gericht zijn'; 
oleh (mv. olehiem) - immigrant 
onegsjabbat - (lett.: 'sjabbatsgenoegen') 
culturele, huiselijke bijeenkomst op sjab
bat 
Poale Zion - (lett.: 'Arbeiders van Zion') 
joods socialistisch verbond 
Poeriem - Lotenfeest; carnavalesk bevrij
dingsfeest 
rachmones - (Jiddisch; Hebreeuws rachma-
noet) barmhartigheid 
Rosj Hasjana - joods nieuwjaar 
sjlichiem - gezanten; i.h.b. die van de jood
se gemeenschap in Palestina die in het 
buitenland geld inzamelen voor joodse 
instellingen in het 'Heilige Land' 
sjiwwe - (Jiddisch; Hebreeuws sjiewa) 
rouw; rouwperiode van zeven dagen waar
in de nabestaanden van een overleden 
familielid zich onthouden van hun gebrui
kelijke verplichtingen, in huis blijven en 
bidden 
Sjoelchan Aroech - (lett.: 'gedekte tafel') 
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werk van rabbi Josef Karo (i6e eeuw); tarboet - (lett.: 'cultuur') culturele scholing 
beknopt en systematisch overzicht van de van pioniers 
joodse wetscodex tsedaka - rechtvaardigheid 
sjnorrer - (Jiddisch) bedelaar -wattikiem - veteranen 
Sochnoet - immigratiedienst yekke - scheldwoord in Israel voor Duitse 
Talmoed Tora - Tora-onderwijs jood 
talliet (mv. tallitiem) - gebedsmantel 
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