79e Jaargang No 35

—

8 Aw 5708

—

13 Augustus 1948

NIEUW ISRAELIETISCH Weekblad
UITGAVE: JOACHIMSTHAL'S BOEKHANDEL, UITGEVERS- EN

DRUKKERIJBEDRIJF

N.V.

- PRINSENGRACHT 346 - TEL. 35584 - AMSTERDAM-C.

volken, dat wapens niet in staat zijn overwinnaars
en overwonnenen te maken — al is de schijn er ook
sterk voor. Dat waardoor wij eens als overwinnaars
de ballingschap ingingen — de zekerheid voorbestemd
le zijn tot een grootse toekomst en dragers te zijn
„En in een vuurzuil des nachts".
Dit schrijven wij op Tisja beaw van dit „eerste van idealen die de mensen en daardoor de wereld
jaar onzer bevrijding."
zouden veranderen
die als een vuurzuil lichtende
DOEN WIJ bij voorkeur op Tisja beaw
Nu ons volk van onder de boog opmarcheert naar overtuiging, moet ons ook nu leiden.
de uittocht uit Egypte vergelijken met de uit- een nieuwe vrijheid. Wel heeft ook nu Jeruzalem
Wanneer wij daar naar blijven streven zal het in
tocht uit het eigen land. Het begin van de gebrand
maar het gold niet meer het afscheid en vuur herbouwde Jeruzalem worden: het begin van
vrijheid met het begin van de slavernij.
de tocht naar de golah
het gold de worsteling om een nieuwe wereld. En de door de wapens overwonnen
En naar het voorbeeld van de oude pajtaniem koos de vrijheid en het begin van de thuiskomst. Na tweetegenstanders van vandaag
de vrienden en medeik dit citaat. Want in het licht van de vuurzuil trokduizend jaar zegeviert ons volk
het behaalt over- bouwers van morgen.
ken zij de vrijheid tegemoet. En in het vlammenschijnwinningen op zijn vijanden. De vijanden zijn ook nu
sel van de brandende Tempel werden de slaven naar talrijker, maar niet langer machtiger.
En pas als er in Romeinse zin geen overwinning
de ballingschap gevoerd.
Een „Titusboog" richten wij niet op. Hoezeer de meer zal zijn en geen nederlaag, is de Joodse, is Gods
Zij wisten bij hun vrijheidstocht waarheen het licht overwinningen ons verheugen omdat zij ons land overwinning, een stralende zekerheid. Dan
komen
welk een lot hen wachtte. Zij verlichting schenken en veiligheid
*
hen voeren zou
wij
is
samen
de
feestdag
op
het niet deze
van de negende Aw. Dan
wij zijn vrij
vrij. overwinning alleen waarop wij in eeuwenlange hunkenden maar één gedachte
eindigt de vergelijking met de uittocht uit Egypte
De slaven van Rome wisten maar al te goed wat kering hebben gewacht.
„want de gedachte aan de tweede verlossing zal die
daar achter hun rug aan het verbranden was. Zij
Wij hebben geleerd, beter en grondiger dan andere aan de eerste doen verdwijnen."
J.S.
wisten dat daar alles verloren ging wat waarde had
gehad voor het leven van hun volk. Daarom namen
zij het verdriet om die vuurzuil mee in hun hart.
Zij begrepen (wat is het dat ons volk het instinct voor
;\v_>n
zijn doel zo heeft ingeprent) dat de vuurzuil slechts
naar de vrijheid kon voeren.
'
De brand van de Tempel werd het symbool van de
de nederlaag tegen de
zekerheid der terugkeer
werkelijkheid
Romeinen werd in
een overwinning.
Zolang de Tempel stond, kon hij verwoest worden,
toen hij in vlammen opging kon hij slechts een onverwoestbaar symbool worden. Zou Titus dat begrepen hebben toen hij ze onder zijn triomfboog liet
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voeren? Zou hij geweten hebben dat die voor hem
onzichtbare vuurzuil hen liet zien dat zijn Boog en al
de marmeren pracht rondom de zekerheid betekende
van Rome's ondergang
van de nederlaag der Romeinen?
Want het feit van het voortbestaan van ons volk,
kan alleen bevestiging zijn van zijn overwinning op
de-Romeinen. De bedoeling van Rome was niet alleen
de zegetocht van zijn legers en de bezetting van een
groot deel-van de wereld. De bedoeling was de leer
het recht van de heerschappij van het
van Rome
geweld aan anderen op te leggen.
De triomfboog was een duidelijk beeld van de
afstand tussen de overwinnaars ( die gelijk hadden
omdat ze hadden overwonnen) en de overwonnenen.
Dat de Joden onder de triomfboog deze stelling niet
accepteerden zoals andere volken dat wel hadden gedaan, en met nauw verholen minachting voor Edom
er onder door gingen, maakte de Romeinse overwinning illusoir.
De overwinning van Edom was het begin van het
het grote galoeth. De houding tegenover
tweede
Edom bleef ongewijzigd. Uiterlijk waren de anderen
heer en meester, ontketenden zij vervolgingen en
vernietigden zij delen van het volk. Innerlijk wisten
de Joden zich superieur omdat zij de macht gegrond
op het geweld alleen en niet op het recht, niet accepteerden. De vuurzuil week nimmer uit hun gedachmaar ook de Titusboog niet.
ten.
De vuurzuil was verleden en toekomst.
De Titusboog, heden.
De anderen waren zich dit verschil tussen uiterlijk
en innerlijk, vaag bewust. Zij reageerden met versteviging van de boog. Waardoor de brandende vlam in
het Joodse hart nog feller ging branden.
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OVERZICHT.

DE MOEILIJKE OVERGANG
De staat Israël is ontstaan uit twee componenten: de Jisjoev en de Zionistische beweging. Beiden hebben hun stempel gezet
op de vorming van het zelfstandige staatswezen, dat als een wonder verschenen is

en zich even wonderbaarlijk handhaaft.
Over de kracht van de staat verwondert
men zich des te meer, wanneer men kennis
neemt van de spanningen, die er in de Israëlische gemeenschap zelf bestaan. Veel
was daarover reeds vroeger bekend, veel
stamt uit de periode van ontwikkeling van
de Joods-nationale gedachte. Maar in de
nieuwe omstandigheden hebben oude conflicten een nieuw aanzien gekregen. Sommige moeilijkheden zijn verdwenen, maar

er meer bijgekomen.
Nu is het wel zo, dat de oorlogstoestand,
waarin Israël sinds zijn bestaan verkeert
het uiten van velerlei conflicten onmogelijk
heeft gemaakt. Dat neemt echter niet weg,
dat er nog genoeg over blijven om onze
aandacht aan te besteden.
Bij conflicten denkt men in de eerste
plaats aan de Irgoen Zwai Leoemie en de
revisionisten, die hen steunen (ofschoon ze
niet volkomen men hen geïdentificeerd
kunnen worden). De geschiedenis met de
Altalena ligt nog vers in het geheugen.
Heeft deze organisatie, die toen een openlijke opstand geforceerd heeft, zich ondanks zijn nederlaag kunnen handhaven?
Want een nederlaag was Het. In de eerste
plaats militair, omdat de leden van de Irgoen in korte tijd gedwongen waren zich
over te geven. Maar ook moreel. De Irgoen had waarschijnlijk op veel grotere
steun van de bevolking gerekend, dan deze
gegeven heeft. Alleen bij een deel van de
Mizrachie, die verblind was door de galoeth-mentaliteit, dat Joden nimmer tegen
andere Joden 'gewapenderhand mogen optreden, vond de Irgoen zo geen sympathie
dan toch meer begrip dan hij verdiende.
Toch moest ook de Mizrachie terugkrabbelen en zelfs de morrende Rav Fischman
nam zijn ministerzetel weer in, waarvan
hij als in de goede dagen van de Zionistische organisatie uit protest was weggelopen.
De reden waarom de Irgoen faalde was
duidelijk .Nu zij niet meer tegen de vreemde overheerser met zijn anti-Joodse bepalingen en maatregelen optraden, konden
zij niet meer rekenen op de medewerking
van de Joodse bevolking, die hen vroeger
ongeacht het feit, dat zij hun handelwijzen
ten sterkste had afgekeurd, toch niet verraden had. Op het moment, dat zij tegen
de eigen autoriteit in opstand kwamen,
stuitten zij op het resolute verzet van de
meerderheid van de bevolking en moesten
buigen.
Wat deed de Irgoen. Binnen het Joodse
gebied als zelfstandige eenheid voortbestaan ging niet. En daarom raadde Beigin,
de commandant, zijn volgelingen aan om
naar Jeruzalem te trekken, dat immers
niet binnen het Joodse gebied lag en daar
de strijd voort te zetten.
Dus strijdt de Irgoen in Jeruzalem voor
de inlijving van Jeruzalem in de Joodse
staat. Dat is, zoals steeds meer blijkt, ook
het doel van de regering in Tel-Aviv, maar
de Irgoen doet het op zijn manier: door een
luidruchtig optreden in de straten van de
stad. De grootste demonstratie vond plaats
ter gelegenheid van de jaartijddag van
Jabotinsky, toen Menahem Beigin, die een
groot en dramatisch redenaar is, voor het
eerst in het openbaar optrad en door een
mensenmenigte op het Zionsplein werd
aangehoord. Tevens is de Irgoen bezig met
een petitie onder de inwoners van Jeruzalem, waarvoor zij eerst verschillende
er

zijn

kopstukken van de Jeruzalemse gemeente
had weten te winnen o.a. Prof. Klausner,
die zich echter na het verzet van de regering terugtrok.
De revisionisten zijn des te meer verbitterd omdat de regering hen uit alle belangrijke posten houdt. Dat is na hun verdediging van de opstand zeer voor de hand liggend. Maar aan de andere kant zet het
veel kwaad bloed en dat wordt er niet minder op, doordat de klachten over de benoemingen algemeen zijn. De juistheid van
deze klachten is natuurlijk steeds moeilijk
na te gaan. Ernstig is wel, dat de klacht
geuit wordt over partijprotectie: dat iedere minister vooral mensen uit zijn eigen
partij aanstelt. Dat is des te gevaarlijker
omdat de partijleiding, de ministerpost
gaat zien als een middel om de vooraanstaande partijgenoten in het zadel te helpen, waardoor voor latei- onaangename
consequenties het gevoïg kunnen zijn.
Op de acie van de revisionisten en de
Irgoen heeft de regering gereageerd door
de benoeming van een militaire gouverneur
voor Jeruzalem. Dat was een mes, dat aan
twee kanten sneed. In de eerste plaats
bleek daaruit, dat ook de regering niet van
plan was Jeruzalem op te geven. En ten
tweede werd door de benoeming van Dr
Bernard Joseph. oud-lid van de Zionistische
Executieve voor de Mapai, een vertrouwd
man de gelegenheid gegeven een oog in het
zeil te houden.
Zo hoopte men tegemoet te komen aan
de ontstemming van de inwoners van Jeruzalem, die het wegtrekken van zovele
ambtenaren met lede ogen hadden aangezien. Jeruzalem voelt zich nog altijd de
hoofdstad van het land en kon het niet

verkroppen
en vond het terecht gevaarlijk — dat alle regeringsinstituten naar
Tel-Aviv verdwenen. Deze maatregel was
echter onvermijdelijk. Het was onmogelijk het regeringsapparaat op te bouwen
op een plaats die zo gevaarlijk lag en die
vrijwel geen communicatie met de buit
wereld had. Men moet echter aannemen,
dat de regering in Tel-Aviv voor het belang van Jeruzalem niet blind is en de wijze waarop aan de lijn Tel-Aviv-Jeruzalem
gewerkt wordt, bewijst dat voldoende.
Maar ook voor anderen dan de revisionisten is het nieuwe staatsverband nog
niet duidelijk. De Mapam (Verenigde Arbeiderspartij), die zolang in de oppositie
geweest is kan de regeringsverantwoordelijkheid nog niet ten volle beseffen. Hoe
is het anders te verklaren, dat het officiële
blad van de partij verboden moest worden
door de leger censuur (wegens het voortijdig publiceren van de namen der commandanten) en na enige tijd onder andere

naam weer mocht uitkomen?
Nog in een ander opzicht bestaat er
neiging tot het behoud van oude partijvormen bij deze groepering. De Palmach
werd door de Mapam altijd beschouwd als
hun strijdorganisatie en bij de oprichting
van het leger werd er dan ook naar gestreefd om (evenals dat trouwens voor de
Irgoen het geval is) voor de Palmach een
bijz mdere plaats te reserveren. Nu dat
niei.
of maar in geringe mate gebeurt
bestaat er ontevredenheid in de gelederen
van de part*].
Ondanks ai deze verschillen blijkt de
Joodse eenheid s'.erk genoeg om steeds
nieuwe successen te behalen. Indien het
nodig Ui strijden Palmach en Irgoen naast
elkaar en vinden cle verschillende rivali-
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serende partijen een gemeenschappelijke
taal. Laten v/e hopen, dat de scherpe kanten der interne conflicten, resten van moeilijke iarer.. ook weldra zullen verdwijnen.
J. M.

DEAeVHInOtmRrvWiTweZsagrlots conoom;
door Ruth Gruber (NVHT).

TEL-AVIV,
„Onze economische middelen zijn in deze
oorlog op de proef gesteld, maar ze zijn
zo gezond en intact als je maar van een
oorlogvoerend land mag verwachten", deelde David Horowitz, Israëls meest competente econoom en ondersecretaris van het
ministerie van financiën mij mede.
Hij vertelde:
„Wanneer U in aanmerking neemt, dat
we in 2 maanden een staat hebben opgericht, tegen 7 Arabische staten die de
steun van Engeland achter zich hebben,
hebben gevochten — 700.000 tegen 35 millioen!
terwijl Engeland zijn uiterste
best heeft gedaan om ons met een economische blokkade en door het afsnijden van
de olietoevoer tegen te werken en als je
dan tevens bedenkt dat we desondanks ons
immigratie-programma hebben doorgezet
en dat op een ongeëvenaarde schaal
dan geloof ik dat
25.000 in 9 weken!
U het met me eens moet zijn dat dit de
eerste keer in de geschiedenis is, dat een
nMuwe staat onder dermate ongunstige
omstandigheden is ontstaan én blijven bestaan."
We zaten in Horowitz' groot, zonnig
kantoor te praten, dat in een huis is ingericht waar zich momenteel, het ministerie van financiën bevindt. De witgekalkte
muren en de rolluiken vormden een be-

—

—

—

scheiden achtergrond voor deze 49-jarige

econoom, wiens smal gezicht ingespannen

en ernstig leek en wiens blauwe ogen samengeknepen, blijk gaven van serieus overdenken van de door mij gestelde vragen.

In antwoord op mijn vraag, hoe Israël
zijn oorlog financieert, zei hij:
„Oorlog kan slechts op drie wijzen betaald
worden: leningen, belastingen, buitenlandse
giften. Van alle drie manieren wordt door
ons gebruik gemaakt. Belastingen leveren
geld op, dat niet hoeft te worden geretourneerd; leningen moeten terugbetaald
worden, maar zijn zeer doeltreffend. Onze
eerste staatslening van 5 millioen pond is
meer dan vollekend. Wij hebben ook een
dollarle.iing aangegaan teneinde ons volk
tegen devaluatie van het Britse pond veilig te stellen. Door belastingen en eigen
leningen hebben we een zeer groot aandeel
van de oorlogskosten zelf gedragen. Buitenlandse gelden zijn aangewend voor wederopbouw en immigratie, huisvesting, ondersteuning van armen en voor ondersteuning van gezinnen van militairen.
Het hoge industriële peil van de staat
Israël bleek een buitengewoon voordeel
voor het winnen van de oorlog. Textiel en
metaalfabrieken zijn alle omgeschakeld om
in oorlogsbehoeften te voorzien. De Joden
toonden een bekwaamheid bij de productie
en in de economie, welke ze in staat heeft
gesteld de oorlog voort te zetten."
„Het is nogal lastig", verontschuldigt hij
zich, om in details te gaan zonder op militair terrein te komen. Cijfers en statistieken moeten veiligheidshalve achterwege
blijven. Maar over het algemeen moet toch
worden vastgesteld, dat onze economische
situatie zo stevig en gezond in elkaar zit,
als maar mogelijk is, wanneer men bedenkt dat we van vredes- op oorlogsproductie moesten overschakelen."
Hij ontkende ten stelligste dat er een
voedselcrisis in Israël was; hij vertelde
dat er voldoende van de voornaamste voevoor
dingsmiddelen aanwezig waren
maanden. Er is een tekort aan vlees, omdat het grootste gedeelte hiervan vroeger
uit de omliggende landen werd geïmporteerd en de Joden voorlopig nog bezig wa-

—

ren de buitenlandse markten te verkennen.
„Wij hebben onze voedsel-adviseur naar
Europa en Amerika gestuurd om voedsel te
kopen; voornamelijk natuurlijk eiwithou-

dende proviandstoffen: vlees, kaas, vis en
ingeblikte artikelen. We hébben genoeg
meel, suiker en spijsoliën. Sigaretten zijn
schaars, omdat het leger nu méér sigaretten krijgt, en bovendien zijn ze duurder
omdat we een tabaksbelasting hebben ingesteld in verband met de oorlogvoering. De
belastingen zijn gedifferentieerd voor de
verschillende soorten, zodat de duurdere
kwaliteiten ook een extra belasting hebben
Amerikaanse sigaretten kosten zowat

’

2.25 per pakje van twintig stuks, inheemse sigaretten ongeveer twee dubbeltjes

In het midden Dr. Bernard Joseph de militaire gouverneur van Jeruzalem by een
eerste steenlegging.
#

per pakje van twintig stuks.
Gedurende het laatste jaar zijn de algemene kosten van het levensonderhoud, in
verband met de oorlogstoestand, met ca.
25°/0 gestegen, vertelt de ondersecretaris.
„Wij controleren het Inflatie-gevaar door

het vaststellen van maximumprijzen voor
voedsel, huren en lonen en een scherpere

controle dan de thans bestaande is in
voorbereiding. Met ingang van 1 Augustus
was het al verboden benzine voor pleziertochten te gebruiken, zodat we benzine uitsparen voor vervoermiddelen in dienst van
de oorlogvoering; daartoe behoren in de
eerste plaats Rode Kruis wagens en dienstvervoer. We overwegen ook meer levensmiddelen te rantsoeneren."
De voornaamste redenen van het momenteel voedseltekort zijn, volgens de heer Horowitz, de ladings- en scheepsverzekeringen. Engeland vooral had het moeilijk voor
reders gemaakt, vrachtverzekering voor
ladingen naar Israël te verkrijgen. Elk
schip moest apart worden onderzocht.
Lloyd's heeft nu eindelijk, na de tweede
getekend,
wapenstilstand weer
zonder bijzondere moeilijkheden te maken.
Dan waren er natuurlijk deviezenmoeilijkheden:
„We moeten een beetje spaarzaam omgaan met onze geldmiddelen, omdat we,
zoals vele landen, een dollartekort hebben;
en dan ziten we met het feit, dat de
mannen van weerbare leeftijd dienst moeten doen in de strijdkrachten en dat vele
boerderijen aan het front liggen, met alle
gevolgen van dien. Een gedeelte van onze
veestapel is,verloren gegaan en onze zuivelpositie heeft daardoor natuurlijk gele-

den."

Behalve zijn post van onder-secretaris
bij het ministerie van financiën heeft de
heer Horowitz ook het beheer van het ministerie van economische zaken. Dat is een
kolfje naar zijn hand, daar hij jarenlang
— van 1935 af — directeur was geweest
van de economische afdeling van het Joods
Agentschap.
Ik vroeg David Horowitz wat het nieuwe staatsbestuur had gedaan om de economische oorlog, die door Engeland tegen
Israël was gevoerd door middel van bevriezing van sterlingsaldi," te neutraliseren.
Hij legde me uit, dat de schade die hierdoor was aangericht de burgerbevolking
meer trof dan de oorlogvoering zelve.
„Door het bevriezen der sterlingtegoeden
heeft Engeland het voor ons moeilijker gemaakt importen te regelen, maar daar de
oorlogsinspanning door het land bekostigd
werd, heeft Engeland's economische blokkade het leger zelf niet geraakt. Wij hebben de riem wat nauwer aangehaald en
gingen over tot de orde van de dag.
Verder hebben wij op de Engelse economische oorlog" geantwoord met controle
op buitenlandse valuta, waardoor wij deviezen spaarden, door een zekere rantsoenering en prijzencontrole waardoor wij inflatie konden voorkomen en door belastingen die geld opbrachten.
Met onze buitenlandse valuta konden wij
nu ook aankopen doen in landen buiten

het sterlingblok.
Een van Israel's grootste vraagstukken
is het tekort aan werkkrachten; dit tekort
is dermate nijpend dat immigratie op een
zeer veel grotere schaal moet plaats hebben. Maar immigratie heeft zijn keerzijde:
men heeft immigranten nodig als arbei-

ders in de fabrieken en op het land. Maar
de meeste immigranten moeten gekleed
en verzorgd worden en de nationale fondsen zijn beperkt door de oorlog.
De verhouding tussen boerderijen, industrie, banken en de Nationale Fondsen is
niet meer evenredig aan de voor-oorlogse
status. Investeringen uit het buitenland en
leningen van de Export- en Importbank
zullen hier moeten helpen.
In antwoord op mijn vraag of Israël
buitenlandse beleggingen in Israël zelf
aanmoedigde, zei de heer Horowitz:
„De wederopbouw zal niet alleen parti-

culiere investeringen eisen en donaties uit
het buitenland van alle Joden in de wereld, maar ook internationale credieten,
welke we in staat zullen zijn terug te betalen. Onze verwachting, een gezonde financiële basis te kunnen scheppen is meer
dan gerechtvaardigd door onze ervaringen
uit het verleden. Zo heeft het Joods Agentschap geld van Lloyd's Bank geleend en
alles op tijd met interest terugbetaald. Enkele jaren geleden heeft het stadsbestuur
van Tel-Aviv geld in Amerika geleend en
eveneens alles met rente terugbetaald."
„We zijn van plan", besloot de heer Horowitz, „belegging van Joods kapitaal
in Israël, in alle landen waar zich Joden
bevinden, aan te moedigen, maar we verwachten de grootste stroom investeringen
pas na de oorlog. Beleggers kunnen de
grootste mogelijke faciliteiten verwachten.
Maatregelen die te dien aanzien zullen
worden genomen, zijn nog in het stadium
van voorbereiding, maar zijn een integraal deel van de wederopbouw na de
oorlog."
Voor zover het nieuwe industrieën betreft, waar investeerders interesse voor
zouden kunnen hebben, zijn er, volgens de
onder-secretaris, de chemische industrie, bij
de Dode Zee, waarvan een ruimere exploitatie nog in het verschiet ligt, de verwerking van citrus-afvalproducten en olie-derivaten als grondstoffen. David Horowitz
stelde het wetenschappelijk intellect en'
scholing boven de aanwezigheid van grondstoffen.
(ontleend

aan New-York Herald

Tribune)
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Redactie: E. van Amerongen,, J. Melkman,
J. Soetendorp.

Tel-Aviv, 1 Augustus 1948.

Ik zeg niet: „op weg naar de overwin-

Verkiezingspropaganda
De president van de Verenigde Staten
heeft het congres in buitengewone

zitting bijeengeroepen ter behandeling
van een aantal in zijn ogen urgente
kwesties. Tot deze behoorde ook, gelijk hij op de vergadering van de democratische partij, waar hij tot candidaat voor de a.s. presidentsverkiezingen werd verklaard, uiteenzette, de
nieuwe immigratiewet, die zo zeide
hij: antisemietisch, antikatholiek en
antidemocratisch was.
Reeds de plaats, waarop de zitting
van het congres werd aangekondigd
en de manier waarop president Truman zijn voorstellen aan de gedelegeerden voorlegde, liet geen twijfel
bestaan over zijn bedoelingen. Hij
heeft gepoogd het congres te misbruiken voor zijn partijpropaganda. Het
schijnt dat deze intrigue volledig is
mislukt en van Joodse zijde is er allerminst reden om daarover te treuren.
Ook niet met betrekking tot de immigratiewet.
Goedgelovige lieden zouden kunnen
menen, dat de poging van president
Truman in ernst bedoeld was. Zij mogen voor ogen houden dat de Verenigde Staten het eerste land geweest is,
dat met beperkingen begonnen is, die
in hun uitwerking, zo niet in hun opzet een anti-Joodse strekking hadden.
Twee quotawetten, de een in 1921 en
de ander in 1924 sneden de voordien
zo grote stroom van Joodse immigranten in de V.S. vrijwel geheel af.
De eerste wet, doordat daarbij slechts
3"/nvan het bevolkingsaantal in 1910
van het land van herkomst werd toegelaten, de tweede, omdat in die wet
als uitgangspunt het jaar 1890 werd
bepaald. Het ergste bij deze wetten
was, dat hiermee gepoogd werd immigranten uit de Angelsaksische landen aan te trekken en uit. de OostEuropese landen te weren; de laatste
waren vrijwel allen Joden.
Daarbij komt nog, dat dit hele stelsel destijds niet verdedigd kon worden
door de slechte economische toestand.
Het was juist een tijd van economische vooruitgang en dat deed het
discriminerende karakter nog meer
naar voren komen.
Welke gevolgen deze beperkingen
voor de Joden hebben gehad, behoeft
hier niet te worden uiteengezet. Het
droeve lot van de massa's, die niet
konden ontkomen, van de vele, die nu
nog wachten, omdat zij geen affidavit
hebben, of wel hebben maar toch niet
kunnen gaan, is in Joodse kringen
bekend genoeg. Indien president Truman daaraan iets had willen veranderen dan heeft hem waarlijk daarvoor
gedurende zijn ambtsperiode noch de
tijd noch de meerderheid in het congres ontbroken. De toelating van de
tweehonderdduizend immigranten, die
overigens van de niet gebruikte oorlogsquota afgaan is maar 'n druppel
op de hete plaat en een snellere actie
vlak na de bevrijding had nog enige
zin gehad.
Nu kan zijn campagne er slechts
toe dienen om dat restje van vertrouwen, dat de Joden nog hadden in de
mogelijkheid om massaal te emigreren
naar landen, die hen welkom zullen
heten, voorgoed de kop in te drukken.
Het demonstreert tevens, dat Truman
en de zijnen de stemmen van de Joden
wel, maar henzelf niet willen.

ning." De overwinning: de bezetting van
ons gehele land, is voorlopig geblokkeerd

—

door het besluit van de Veiligheidsraad
genomen toen onze zegevierende opmars in
volle gang was
om de toestand te „bevriezen". Dat neemt niet weg, dat de Joodse regering, met een élan dat ook de bewondering van haar scherpste tegenstanders wegdraagt, bezig is, uit de verbetering
van onze militaire positie het maximum
aan voordeel te trekken. Dag in dag uit
laat de Regeringspersdienst ons kennisnemen van nieuwe stappen en nieuwe resultaten op het gebied van het politieke offensief
Daar moet direct bij gezegd worden, dat
de Regeringspersdienst zelve in dit offensief een belangrijk aandeel heeft. Niets
wordt nagelaten om de buitenlandse pers
een zo snel, volledig en sprekend mogelijke
informatie te verschaffen en haar werk zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Ministers
komen ons toespreken, excursies worden
georganiseerd naar de frontlinies, naar Nazareth, naar de vijf van spionnage verdachte Engelsen, naar de olieraffinaderijen
in Haifa. De censoren hebben hun zetel in
onze werkzaal, en practisch is elk bericht
een uur nadat het is voorgelegd door de
molen reeds gecensureerd. Waar de heren
bijna geen van allen Hollands verstaan, geniet Uw correspondent de faciliteit, dat hij
zijn artikelen in het Hebreeuws mag voorlezen en daarbij mag hij dan wel eens een
paar zinnen overslaan. Wat niet wegneemt,
dat ik vorige week het verhaal van een
zeer grootse en indrukwekkende prestatie,
een „story" eerste klas, van a tot z heb
moeten schrappen.
Wellicht zal de toestand veroorloven, de
zaak na mijn terugkeer in Nederland te

—

Met de luchtvaart was het niet anders.
Op 15 Mei waren alle luchtlijnen op Palestina verdwenen, met uitzondering slechts
van de Tsjechische maatschappij, die ook
nadien zonder een dag onderbreking de
dienst heeft voortgezet. De K.L.M. vloog
de route reeds niet meer sedert de vernietiging van de verkeersinstallaties te Lydda,
doch hervatte tijdens de eerste wapenstilstand de vluchten met Dakota's, die ook
in Haifa kunnen landen. Wanneer de maatschappij erop bedacht blijft, ook thans de
capaciteit van de lijn op te voeren, kan zij

in de harten der Palestijnse Joden de belangrijke plaats behouden die zij tot nu toe
had. Maar ook alleen dan. Want de Air
France en de Pan African Aair Lines ztiten
ook op het vinkentouw en „Buitenlandse
Zaken" zal er goed aan doen, ten deze het
initiatief en de activiteit van Plesman en
de zijnen niet aan banden te leggen.
Alle politieke successen vallen echter,
wat hun omvang en consequentie betreft in
het niet bij de victorie op het gebied der
olie.
Als men op het vliegveld te Haifa aankomt, ziet men diep het land in, langs de
weg naar de Emek, reeds de machtige
koeltorens staan van de petrolemraffinaderij der „Consolidated Oil Refineries", een
maatschappij die weer verstrengeld is met
de Irak Petroleum Company (de eigenares
der pijpleiding uit Irak) en andere olierusts en wel op een manier dat, naar een
minister mij mededeelde, de Engelse regering er zelf niet uit wijs kon. Het is een
der grootste raffinagebedrijven ter wereld
en verwerkt tweemaal zoveel olie als de
pijpleiding uit Irak aanvoeren kan.
Op 26 April nu sloot de maatschappij het
bedrijf en de Engelse technische leiders gingen rustig op Cyprus zitten wachten,

—

publiceren.

Doch deze lof voor de technische service
slechts terzijde. Een -lange reeks feiten
heeft ons de laatste week aangetoond, dat
wij ook in de koude oorlog tegen Engeland het initiatief in handen hebben geno-

men.
Om te beginnen met een eenvoudig ding:
de post. Toen Engeland 15 Mei het land
uitliep, was er geen enkele regeling getroffen voor het internationale postverkeer. De
Staat Israël was nog geen lid der Wereldpostvereniging, werd zelfs door de meeste
staten niet eens erkend. En er is bijna geen
middel waarmede men een land zo kan
treffen als met het afsnijden der postverbindingen, want daarmede is het overgeleverd aan de heerschappij van het gerucht
en van de kwaadwillige berichtgeving.
Het is opgevallen dat in de meest kritieke periode de Minister van Verkeer, David Remez, voor zes weken het land verliet.
Wij weten thans, van welk een vitaal
belang zijn reis is geweest. Want op het
ogenblik, 2\' maand na de stichting van
de Joodse Staat, is er postverbinding met
35, zegge vuf en dertig landen. Waar het
lidmaatschap deze Wereldpostvereniging
moet aangevraagd worden door bemiddeling van een te Bern geaccrediteerde diplomatieke vertegenwoordiger (en Zwitserland
brandt zich natuurlijk niet aan koud water
door een erkenning van de Joodse Staat)
heeft de gezant van Uruguay de aanvraag

rugkerende

motief is dit: hoe kan men ons
nog langer gebonden achten aan een besluit, dat door geen der andere partijen

is uitgevoerd? Dat zeide Shertok 29 dezer
in de Staatsraad, de „Moëtseth Hamedinah", dat zeide Ben Gurion bij de historische parade in het Stadion op de sterfdag
van Herzl, vanaf nu de „Jom Hamedinah"
genoemd. Ook deze parade was trouwens
een onderdeel in het programma der regering Voor de verbaasde ogen der U.N.0.-waarnémers defileerden, in aanwezigheid
van een ongekende mensenmenigte in volle
wapenrusting 2000 man van alle denkbare
onderdelen onzer weermacht, die 3 maanden
geleden nog niets was dan een troep partisanen. Wij zagen
zonder dat een enkele frontsector ervoor werd ontbloot
zware houwitsers, tanks, pantserwagens, jeepcommando's, seiners, muilezelsecties met
zware mitrailleurs en nog veel, veel meer.
En toen de jongens en meisjes van de
stoottroepen, de sten over de schouder, het
woord „Palmach" op de helmen, langs het
Kabinet en de Chef Staf defileerden, terwijl
het muziekkorps het aangrijpende „Lied der
Palmach" speelde, toen bleef op het enorme veld geen oog meer droog.
Doch dit was niet het enige ogenblik.
Want het ene historische moment volgt
het andere op en velen wijkt het „Shehechejanu" niet van de lippen.

—
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10.000 Immigranten per maand
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voor ons ingediend.
Een verder resultaat der reis van de Heer
Remez is de aansluiting van de Staat Israël bij de Internationale Telegraaf- en Telefoonconventie.
En Engeland... Sedert vorige week zendt
Z.M.'s Postdienst weer zakken naar Haifa,
met een label: „Palestine-Jewish"!!!
Voorts hebben wij het kapittel van de
scheepvaart. Terstond na 15 Mei vluchtten
alle buitenlandse schepen van Haifa en TelAviv. Lloyd's wilde de cargo's en de vrachtten niet meer verzekeren. De redersconventie, waarin Engeland een' leidende rol
speelde, besloot, geen vracht voor de Palestijnse havens meer aan te nemen.
Dat was een buitengewoon ernstige zaak.
Palestina is op practisch geen enkel gebied self-supporting. De maatregel van reders en assuradeuren betekende in wezen
een uiterst scherpe blokkade van Israël
over de zeven wereldzeeën. Thans mag ik
wel schrijven, met hoeveel bezorgdheid ik
enkele weken geleden elke morgen nog naar
de haven van Haifa ging kijken of er een
vreemd schip was aangekomen.
Ook deze blokkade is doorbroken, dank
zij de intelligenste onzer agenten. Engeland
beheerst de wereldzeeën niet meer. Er
kwamen, eerst schuchter en haastig, weer
enkele Turkse, .Italiaanse of Amerikaanse
schepen onze reden opzoeken. In Haifa
bleven ze eerst buiten de pieren liggen of
zelfs in volle zee. Langzamerhand toen bleek
dat de Arabische bombardementen, relatief gesproken, niets om het lijf hadden,
keerde de courage weer terug.
En Engeland... hervat 15 Augustus de
vrachtvaart op de havens van Israël.

tagekaarten uit de hand geslagen: de Joodse regering kan nu drie concurrerende
grootmachten tegen elkaar uitspelen.
De consequenties van dit alles zijn nog in
de verste verte niet te overzien
De eerste Engelse reactie was er ene van
volkomen verbouwereerdheid. De Engelse
„consul" te Haifa zond een „protest" waarbij hij echter geen enkele rechtsgrond aan\-oerde, doch alleen wees op het gevaar van
een vertroebeling der Engels-Joodse betrekkingen!! Het stuk heeft overigens de
Joodse regering niet bereikt, want het was
gericht tot „de Joodse autoriteiten" te Haifa en dat zijn er een heleboel: van de havenmeester af tot de brandweercommandant toe...
De tweede reactie was: er met je neus
weer bij zijn. De technische leiders der raffinaderij maakten zich op, van Cyprus weer
naar Haifa te vliegen, doch Bernstein ventileerde de opmerking, dat zij daarvoor...
een certificaat nodig hebben. Er is reeds
een bericht dat deze directies Bevin ernstig
hebben attent gemaakt op het gevaar, dat
ze er nu „uit zouden liggen".
Is het een wonder dat na dit alles het
zelfvertrouwen der Joodse regeerders sterk
is gestegen?
Men behoeft geen scherp opmerker te
zijn om te zien dat zij thans begonnen zijn
met een zeer verstrekkende „operatie":
zich los te maken van het delingsbesluit
der U.N.O. Rechtvaardiging is er daarvoor
links en rechts te vinden en men laat haar
heus niet ongebruikt. Het steeds weer te-

Minister Bernstein

met een hele troep regeringsambtenaren

— totdat,

zoals de Hoge Commissaris het

uitdrukte, „Joden en Arabieren ons samen
nog eens zullen terugroepen". Op 15 Mei
sloot Irak natuurlijk de kraan van de pijp-

leiding af en slechts 40.000 ton ruwe olie
bleef in de tanks der Irak Petroleum Company achter.
In wezen was dit de toepassing van de
oliesanctie, die de wereld tegen Mussolini in
1935 niet heeft durven aanwenden. Bevin
hoopte op deze wijze, samen met de afbinding van het scheep- en luchtvaartverkeer,
binnen kortere of langere tijd de Joodse
Staat op de knieën te zullen krijgen.
Weliswaar was deze maatregel een tweesnijdend zwaard. Er is in de gehele wereld een schreeuwend gebrek, niet zozeer
aan ruwe petroleum, doch aan raffinagecapaciteit, maar Bevin wilde niet inzien,
dat hij op deze wijze de olievoorziening van
zijn eigen land in ernstige moeilijkheden
bracht.
Evenwel: ook dit tweesnijdend zwaard is
hem uit de hand geslagen. Want op 10 Juli
vaardigde de Minister van Handel, de Rotterdamse koffiehandelaar Bernstein, een
lastgeving uit, gebaseerd op een van kracht
gebleven Engelse verordening, waarbij de
exploitatie van gesloten bedrijven kon worden bevolen. Hierbij werd de I.P.C. gelast,
de ruwe olie uit haar tanks naar de raffinaderij te pompen en de C.0.R., tot raffinage van deze olie over te gaan. Daarnaast
deed de regering een aanbod tot raffinage
aan twee groepen: aan een concern met
Amerikaanse belangen, hetwelk bronnen
exploiteert aan de Perzische Golf en daarnaast aan interessenten „van de andere zijde..."
Daarmede was met één slag de hele politieke constellatie in het Nabije Oosten gewijzigd.

Van triest object der oliepolitiek was het
Joodse Volk opeens subject dezer politiek
geworden. Daarmede is niet alleen de Arabische landen een goed stuk hunner chan-

DSrch.plannen
wJaontsztewphr
1 Augustus is het nieuwe immigratieprogram in werking getreden, waarbij Israël maandeiyks 10.000 immigranten zal
opnemen. In het afgelopen jaar zijn er
reeds 50.000 geïmmigreerd, waarvan 30.000
sinds het einde van het mandaat. Voor de
nieuwe immigranten worden allerlei behuizingen gerequireerd. Verlaten Britse kampen en Arabische dorpen en steden, waarvan de inwoners gevlucht zjjn. In Jaffa
worden verschillende wijken bewoonbaar
gemaakt en reeds zijn de aan Tel-Aviv
grenzende straten geheel bewoond door immigranten.
De immigratie geschiedt openlijk ondanks
de Arabische dreigementen dat het schieten
weer zal beginnen bij de aankomst van
nieuwe boten. De boten komen toch en
brengen ieder van 100 tot 2000 nieuwe bewoners van Israël.
Het plan om gedurende de eerste twee
jaar 10.000 per maand toe te laten is door
de regering opgesteld in overleg met Dr.
Joseph Schwartz, de Europese directeur van
de Joint. Tot aan de grenzen van Israël
zullen de immigranten verzorgd worden
door de Zionistische organisatie en de kosten zullen vrijwel, geheel gedragen worden
door de Joint.
Volgens Dr. Schwartz kunnen op deze
wijze in twee jaren de kampen in Duitsland, Oostenrijk en Italië geliquideerd worden. En aan het einde van twee jaar zal
Israël in staat zfln tweemaal zovee! immigranten op te nemen.
Dr. Schwartz schat, dat er in totaal
600.000 tot 750.000 Joden uit Europa willen
emigreren. Het economisch probleem is van
een enorme omvang zo zeide hy, omdat de
meesten geen geld voor de overtocht hebben
en zij die wel geld bezitten, dit niet kunnen
exporteren door de rigoureuze valutabepalingen in alle Europese landen.
Prioriteit zal verleend worden aan de geinterneerden op Cyprus, de bewoners der
kampen en de Joden in de Arabische landen indien die in staat zullen zijn te emigreren.
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socialisme,
het
wetenschappelijk
„'s Avonds had ik het eerste deel uit".
Even denk ik aan Sjemarja Levin, die in
Berlijn op dergelijke wijze de handboeken

van

W7Soal0fmde jaar

doorvloog.

Laatste

der Marxistische Rabboniem

Het moet voor de lezers van dit blad zeker
verrassend zijn, dat het Uw verslaggever
niet slechts mogelijk is schriftelijk met Sam
de Wolff te „vechten", doch ook mondeling
met hem op vriendschappelijke wijze te discussiëren. Zulks nu geschiedde dezer dagen,
naar aanleiding van de Wolff's zeventigste
verjaardag. En in het hiervolgende interview moge dan vóór alles grote waardering
naar voren worden gebracht, tegenover deze pionier der Socialistisch-Zionistische gedachte, wiens leven blijvend gekoppeld is
aan de geestelijke ontwikkeling van het Nederlandsche Jodendom in de laatste halve
eeuw.

Vroege Jeugd.
13 Augustus (14 Menachem) van het
jaar 1878 werd Sam de Wolff te Sneek ge-

boren, als zoon van Abraham Lifman de

Wolff en diens vrouw Golde de Vries.
De vader, van beroep grossier in manufacturen, kwam oorspronkelijk uit Doetlnchem. Nog vroeger was deze familie woonachtig geweest in het Bijmand. Dat geestelijk grondgebied, waar eens Heine, Börne en
ook Marx hun inspiratie vonden.
De moederszijde kwam uit Bolsward.
Doch De Vriezen stamden eigenlijk uit Amsterdam, waar zij gelieerd waren aan De
Vries van Buuren en aan nakomelingen
van Raw Izak Graanboom.
Omstreeks 1878 was Sneek een grote kehilla. Op Jom Kippoer kwamen er meer
dan 100 mensen in de kleine sjoel. De vader van Sam,
een welgestelde medielag uiteraard gedurig overhoop
nejid
met een zwager, die (hoe kan het ook anders) in dezelfde branche werkzaam was.
Voorts beschikte de kille over een vijftal
„Katsowiem", wat veehouders, handelaars
in lompen en ijzer en een paar arme „misj-

—
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pooges". Het gewone sociaal-economische

beeld, gelijk wij het kennen uit de romans
van Carry van Bruggen en Sam Goudsmit,

De verhouding tot de niet-Joodse omgeving was goed, doch op een grote gevoelsafstand. Bij Sam's vader kwamen alle notabelen... in de winkel. Nooit was er sprake
van vriendschap. Zelfs op het gymnasium,
waar in de vijfde en zesde klas twee leerlingen zaten, bleef die afstand bewaard. Als
het huiswerk voor de Joodse gymnasiast,
die op Sjabbath en Feestdagen de school
niet bezocht, thuis werd gebracht, kwam
men niet veel verder dan de stoep.
Actieve „risjes" kwam niet voor. Men
accepteerde de Jood, doch liet hem bewust
binnen de eigen grenzen. De vader, die
zeer geacht was bij zijn clientèle op het
Friese platteland en die dikwijls met zijn
gereformeerde klanten over de bijbel sprak,
ondervond ditzelfde. Men kan dan ook vaststellen, dat de latere De Wolff zich nooit
als Fries heeft gevoeld. De distantie bepaalde reeds vroeg de drang naar de eigen
Joodse groep.

in

Nederland

in de gymnasiast, die de problemen van
het tijdsgewricht tracht te doorgronden.
En niet alleen het Joodse vraagstuk
wordt gesteld. In dezelfde jaren is Friesland het centrum van de opkomende ar-

beiders-beweging. Gore armoede overheerst
het platteland, rondom Sneek.
Bij Sam's vader komt een paar maal per
week het bericht, dat er weer een klein
winkeltje is failliet gegaan. Langzaam sijpelt het bewustzijn in de toekomstige student door, dat er een maatschappelijk onrecht bestaat. En hij wil zich daarin verdiepen. Amsterdam, waarheen hij in 1897
vertrekt, zal hem daartoe volop de gelegenheid schenken.

De jonge Joodse Socialist.
In 1898 stichten zes jonge Socialisten de
afdeling Sneek der S.D.A.P. Aanvankelijk
moet Sam van deze afdeling lid blijven,
aangezien het aantal leden anders te klein
is. Eerst in 1899 geeft hij zich bij Monnetje
op als lid van Amsterdam.

In de Misjpoge van afdeling 111 krijgt
hij contact met Japie van der Wijk, zoon

—
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Het is een zoekende studiosus, die Oct.
1897 kamers betrekt bij Mevrouw WeeningContent, een nicht van Rebbe Jokef. in de
Mauritsstraat. De aanstaande medicus

komt in aanraking met. ae massa der Joodse proletariers. Wat in Sneek droom was,
bleek hier tastbare werkelijkheid. Er waren Joden, die men kon leiüen naar het beloofde land, door de Rode Zee.

PZion.
oale
Korte tijd daarna werd mede onder zijn
bezielende leiding de Poale Zion hier te
dat
lande opgericht. Van haar orgaan
was
hij zelf de naam Koemie Oerie gaf

——

hij redacteur.
Fel polemisch van aard
uitermate opdoch geladen met
vliegend emotioneel
een diepe liefde voor het Jodendom en toegerust met een grote gefundeerde kennis

Aandacht voor de studie verslapt. De
snijkamer kan hij niet verdragen. Een theoretisch vak acht de vader uit den boze.
„Daar kan men geen parnoose mee verdienen". Bovendien is een neef uit Sneek ook
dokter, „dan zal jij dat ook worden". Het
conflict loopt uit op een scheiding.

In die dagen, rondom het jaar 1900, ontmoet Sam een juwelier, die hem vraagt of
Inj zijn dochter wat les in boekhouden kan
geven. De geschochte gesjeesde student accepteert het. Maar het angstzweet breekt
hem uit als de vader bij de eerste les aanwezig is. Met algemene beschouwingen
over rekenkunde redt de wanhopige leraar
deze laatste kans op een toekomst.
In de Oudemanhuispoort koopt hij een
handboek van Kreukniet bij zijn latere uitgever Joepie Emmering. Het begin van de
Wolff's theoretische arbeid op het gebied

Belangrijke historische artikelen over de
tachtigjarige oorlog verschenen van zijn
hand. Hij paste, als een der zeer weinigen,
het historisch materialisme orthodox, doch
oorspronkelijk, toe, op nieuwe, onontgonveel later
nen gebieden. Hetgeen hij
eveneens zou doen op onderwerpen der
Joodse historie. Merkwaardig is daarbij, dat
naast de vrijheidsstrijd der Nederlanden,
de Maccabeeën-oorlogen zijn voornaamste
aandacht vroegen.
met Wijnkoop c.s.
In 1909 trad hij
uit de S.D.A.P. Het eerste partijprogram
der S.D.A.P. is voornamelijk van de handen
van Saks en de Wolff.
Eerst in 1913 kwam hjj (door toedoen
van Wibaut) in de Partij terug. Als redacteur der Socialistische Gids heeft hij
lange jaren voortreffelijk werk gedaan. In
1930 werd luj privaat-docent in het Marxisme aan de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam, nadat een jaar eerder zijn „Het
Economisch Getij" verschenen was.

De student.

Sam gaat naar Londen, waar hij honger
lijdt en in het Hyde-park slaapt. Hij ontmoet er de opera-zanger Bruske, die hem
vraagt of hij een Frans liedje in het Engels kan vertalen. Aldus geschiedt. Nog citeert de Wolff zijn schoon product. Het
eerste waarvoor hij ooit betaald kreeg:
„In my heart the old flame yet burns,
Though as old man, she me spurns".
De hongerige jongen blijft nog een paar
maanden in het grote Londen en keert dan
weer naar Mokum terug. Henri Polak, die
hij daar leert kennen, laat hem wat geld
verdienen, als bibliotheek-hulpje en als verslaggever by de congressen der A.N.D.B.
„Waarachtig jongen, als ik kon, zou ik wat
extra-congressen laten houden, maar dat
gaat niet".

Socialistisch theoreticus.
Inmiddels ontwikkelde Sam de Wolff zich
tot een theoreticus van formaat. Hij werkt
mede aan de Kroniek van P. L. Tak en
aan De Nieuwe Tijd. Het is J. Saks (P.
Wiedijk) die hem in het laatste orgaan introduceert.

— —

der problemen, propageerde hij de Socialistisch-Joodse gedachte binnen de Bond.
Een der weinigen, bij wie Socialisme en Zionisme in synthetisch verbana zrjn samenge-

groeid tot een harmonische levensbeschou-

wing.

van „een rebbe met sociaal gevoel", wonende aan de 's Gravenzandestraat. Beiden
geven zich op als lid van de N.Z.B, en conflicteren er al spoedig met de „burgelijken".
Ook David Wijnkoop behoort tot dit
groepje. Evenals Michel van Campen. ledere Sjabbath verschijnt Sam bij de Dajan
Jozef David aan de Nieuwe Prinsengracht.
„Je vriend heeft Joodse belangstelling",
aldus de Rabbijn. „Hij is een echte Marxrebbe", schampert de zoon.
Op de Seideravonden vertelt Sam oude
Joodse midrosjiem. De Rabbijn wijst met
een brede glimlach op de „pesjat" der bijbelteksten. De Wolff acht hem nogal rationalistisch in zijn opvattingen. Wat koel filologisch, doch superieur in zijn aristocra-

De oorlog bracht hem naar de kampen.
In Westerbork, waar schrijver dezes dagelijks van zijn lessen mocht genieten, handhaafde hij zijn geestelijke persoonlijkheid
op voorbeeldige wijze. Ongeschokt overleefde hij voorts Belsen, waar het kampleven de oude, lichamelijk zwakke man, voor
nog moeilijker problemen stelde. Het
transport naar Palestina redde hem van
een wisse dood.
Na de oorlog kwam Sam de Wolff wederom naar Nederland. Gepijnigd door het
zwaarste leed, dat een oude vader kan treffen. Doch in diepste wezen vol van het
oude Joodse vuur, dat hem nooit verlaten
heeft en ook niet verlaten zal.

legenheid de „Centrale" betreffende. Nehemia de Lieme keert zich fel tegen Wijnkoop
de andere Joodse socialisten. Buiten, doch
ook binnen de N.Z.B. Van een Poale Zion
kan in de eerste decenniën geen sprake zijn.

Wegbereider van het Socialistische Zionisme in Nederland ook nu. Uitziende naar
de dag van uiteindelijke verlossing voor het
Joodse Volk, in een Messiaanse wereld, die
de Profeten eens voorspelden. En waarvan
wijzelf met huivering en geestdrift de eerste schuchtere stralen zien, die een belofte
inhouden van diezelfde vrijheid, waarvoor
Sam de Wolff een goed deel zijner jaren
heeft gevochten.
JAAP MEIJER.

gen Dawid Adom en terug met

café's zonder één onbezet tafeltje, tien-

tische

levenshouding.

Dit leventje duurt tot 1905. In afdeling
III ontstaat het beruchte conflict tussen
Wijnkoop en Hugenholtz, over een aange-

Zeker hebben enige leraren aan het gym-

nasium de jonge Joodse leerling beinvloed.
Vol bewondering spreekt Sam over de
wiskundeleraar Dr. v d Veen. ~het tvoe
van de wetenschappelijke emancipatieman", die hem Unns u.ii.v.ug. Over ue .Duitse leeraar, die de blijvende liefde wekte
voor Heine. De Rector Beuzemaker, die
vaak half dronken was, doch niettemin zo
fraai Terentius vertaalde.
Doch enthousiast eerst wordt de grijze
Socialist als hij spreekt over de oude rebbe
S. Schaap, thans te Rotterdam. Verbazend
goed Joods onderwijs werd door deze gegeven. ledere dag van 5 —7, Woensdags van
2—4, Zondags van 9 —12 en van 2—4.
In het eerste jaar leerde men de Thora,
naar het systeem van Mulders More Derech.
Was men 11 jaar, dan kende men de vijf
boeken. Een jaar later volgde de geloofsleer. Op 13-jarige leeftijd begon men met
Rasjie en Misjna met Bartinora.
Eenmaal ontving Sam de ereprijs uit
handen van Opperrabbijn Wagenaar. Een
soort Olympische Mediene Medaille.
Vage legenden herinnert hij zich nog omtrent de mysticus Dusnus, de beroemde

Leeuwarder Raw.

Toch was het niet slechts dit Joodse onderwijs, dat in de gevoelige kn3ap een
Joods sentiment wakker riep. In de tachtiger jaren werd het Noorden van Nederland
overstroomd door Oost-Joodse vluchtelingen. Des Vrijdagsavonds stonden ze aan de
uitgang der sjoel.
Diep schokte hem het beruchte kindermoord-proces van Kanten. Op straat werden de Joodse kinderen in Sneek door Katholieke jongens nagejouwd: Christenmoordenaars, Christenmoordenaars. Een Messiaans hunkeren naar vrijheid rijpt gestadig

BRIEuFitJeruzalem
We leven thans in de tweede hafoega (wapeiisuuii-aiLu;. o.ize siemnmig is,

wa.u je

in

Holland het best aanduidt met het adjectief: melig. Na dé ongelofelijke militaire
successen van de week 10—17 Juli kwam
dit van buiten opgelegd bestand en liet een

belangrijke operaties (anderhalve
kilometer straatweg bij Latroen; de Oude
Stad) ten halve volbracht. Geen wonder,
dat het leger daarover ontevreden is. En
wij: melig. Maar ons vertrouwen in de wijsheid van onze regering is volkomen.
Jeruzalem is weer opgeleefd: er is ruim
aantal

verlofganDeze
die
Burma-weg,
Palmach.
zijn horloge een ernstige ziekte bezorgde,
gers van

is een ontroerend document van Joodse wils_
kracht. „Derech lo derech", zeker, maar de
redding van Jeruzalem. En naast deze weg
de buizen van de alternatieve waterlei-

—

ding!

Tel-Aviv in oorlogstijd vertoont hetzelfde
pulserende leven als in vredestijd. Overvolle
straten, stapeldruk verkeer, boulevard-

tallen ochtend-, middag, en

van meer en minder betrouwbare krantjes.
De verschrikking der luchtbombardementen
veegt voor een moment de straten schoon,
maar met de all-clear-sirene hervat alles
weer zijn bedrijvigheid. En onderwijl wordt
in Qiria de staatsmachine in elkaar geschroefd.
Beit Hakerem, 26 Juli 1948.
M. J. PREMSELA

voedsel, er is electrische stroom, er is een,

zij het smalle, corridor naar de kustvlakte:
de z.g. Burma-weg. Maar er is nog geen
stromend water, ondanks het feit dat de
bron en de pomp-installaties van Rosh haAyin (Ras el-Am) in onze handen zijn.
Dus moeten we nog steeüs emmers water
aanslepen uit de cisternen. Maar zolang er
geen granaten door de lucht vliegen, is dat
niet zo erg.
lets anders is erg voor Jeruzalem: de
overbrenging van het gehele regerings-apparaat van de hoofdstad naar Qiria (het
vroegere Sarona) bij Tel-Aviv Alle hogere
en lagere ambtenaren van Waad Leoemie,
Sochnoeth, mandaatsregering, mèt hun gezinnen, zijn uit Jeruzalem verdwenen. Daarmee is een goed deel van de bovenste laag
(wat betreft cultuur en wat betreft koopkracht) van de bevolking afgeroomd. Na de
directe oorlogsschade een harde klap voor

het zakenleven.
Uw briefschrijver bezocht dezer dagen,
tijdens de afsluiting van de hoofdweg, TelAviv en omstreken. Natuurlijk over de Bur.
ma-weg. Héén met een ambulance van Ma-

Burmaweg

—

derech lo derech (Weg, die geen weg is)
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FRITZ LANG
contract zijn.
Van Calrk Gable, met en zonder snor, heb_
ben zij duizend en een foto's beschikbaar
voor de liefhebbers; van Lana Turner de
meest indiscrete details betreffende haar
privé-ieven voor boulevard- en schandaalbladen: over Paulette GoddarcH Paula Levy)
de piKante bijzonderheid, dat" een gedeelte
van haar salaris (van een in ENGELAND
gedraaide film!!) voor de Haganah beschikbaar is gesteld, dat Edward Robinson nooit
op Sabbath filmt en de mooie blonde Betty
Grab'e dochter is van een fruitkoopman uit

.

het New-Yorkse Ghetto.
" en we igenüjk van de mensen,
die de film maken, de regisseurs, die nog
belangrijker

zij

dan de

Men

kent de namen van een Ernst Lubitsch, een
Frank Capra en niet te vergeten een Char-

lie Chaplin.
Een der merkwaardigste figuren is Fritz
Lang, Duits emigrant, die reeds voor de
Nazi-overheersing, in Duitsland en daarbuieen grote vermaardheid verwierf.
Zoon van een Joodse moeder en half-Joodse
vader aanschouwde hij in -rf9o te Weenen
het levenslicht. Na een avontuurlijke jeugd,
waarin hij architectuur bestudeerde, Joodse
philosophie doceerde, de wereld als reporter
bereisde kwam hij met den groten Erich
Pommer in aanraking, die hem scenario's
liet schrijven, waarvan „Das Indische Grabmal" de meest geslaagde was. Na enige
films zelf gemaakt te hebben, die een „flop"
(zo heet een mislukte film) waren, nam hij
dienst in het leger als officier en werd in
1917 zwaar gewond. Na de oorlog, toen toneel en film in Duitsland een voorname rol
in het culturele leven gingen spelen, had hn'
meer succes. In 1920 werkte hij samen met
Dr. Ludwig Meyer (productie-leider van talloze Hollandse films). In contact gekomen
met Thea von Harbou, maakte hij de eerste
Dr. Mabuse film, die geheel beantwoordde
aan de ontwrichte en gedegenereerde naoorlogse ziekelijke gedachtengang van de
ontspoorde Duitsers en andere volken, die
oorlog hadden gevoerd. Thea von Harbou
werd Mevrouw Lang en uit dit huwelijk
volgde een langdurige en steeds succesvollere filmarbeid.
In 1924 en 1925 maakte Lang naam met
de Nibelungen, een filmfantasie, die zijn
roem tot over de grenzen bracht. In 1926
ontdekte hij Brigitte Helm en gaf haar de
hoofdrol in zijn utopisch denkbeeld „Metropolis", volgens velen een meesterwerk, volgens anderen een grandioze mislukking.
In 1930 volgde „Het testament van Dr.
Mabuse" met Otto Wernicke en Rudolf
Klein-Rogge; een emotioneel werk van ongekende spanning, vervaardigd met aanwending van de meest geraffineerde filmmiddelen. Toen omstreeks die tijd Duitsland
werd door de Düsseldorfse
kindermoordenaar, inspireerde dit feit de
cominaue Lang-van Harbou tot het schrijven van ~M" (Moordenaar). Op een avond
bezocht het echtpaar een troepje rondtrekkende artisten, waarvan een luguber uitziend manneke hun aandacht trok. Deze
persoon, een Jiddisj-Hongaars acteurtje,
PETER LORRE, liet Fritz Lang de rol van
den kindermoordenaar spelen, bijgestaan
door Gustaf Gründgens, Paul Kemp, Theo
Lingen, en Otto Wernicke in zijn glansrol
van Commissaris Lohmann. Hoewel deze
moordenaarstragedie met een meesterlijk
vakmanschap voor de lens werd gebracht,
kon de fameuze Fritz Lang, de ziekelijke
sensatie van dit geval niet vermijden.
B; j de première in het Berlijnse UfaPalast, wachtte een ziekelijk individu Peter
Lo re op en wilde de acteur vermoorden,
hetgeen door tijdig ingrijpen van de politie
niet lukte. De film werd artistiek gesproken
een overweldigend succes. Zelfs de Nazipers, die in opkomst was, prees dit werk
unaniem. Was dit te wijten aan het feit,
dat over Lang vreemde geruchten gingen
in de Berlijnse kunstenaarskringen? Was hy
bevriend met vooraanstaande Nazi's ? Bouw',
de hij mee de Nationaal-Socialistische cellen, die in 1933 de machtsovername moesten
vergemakkelijken ? Zou Hitler hem tot EreAriër verklaren?? Niemand weet er het
juiste van. Of deze geruchten volkomen gelogen zijn, ofwel, dat Lang met Göbbels
onenigheid heeft gehad, is tot op heden
nooit duidelijk geworden, want vier maanden na de machtsovername vluchtte Lang,
met niet meer dan een koffertje lijfgoed,
uit het land, waar hij door uitzonderlijke
rolprenten, de deviezenkas gestijfd had.
Theo von Harbou liet hij in de steek (of
zij hem!) en ergens in een eenzaam kamertje in het Quartier Latin maakte hij met
zijn lotgenoot Robert Liebmann nieuwe
plannen. De Franse filmindustrie ontving
hem met open armen en onder productieleiding van een anderen emigrant, Erich

Pornmer, maakte hij „LILIOM" van Molnar

met de vrijwel onbekende Charles Boyer. De
film werd een teleurstelling, niet in het
minst voor den regisseur zelve, die gehandicapt was in de taal.
In 1935 ging hij naar Amerika, waar inmiddels Peter Lorre, na succesvol optreden
in Engelse films van Alfred Hitchcock, ook
gearriveerd was. Voor FOX werd een griezelig geval gedraaid „Mad Love" dat wegens de ziekelijke tendenz, die er aan ten
grondslag lag, verboden werd door het Hays

filmcensuurbureau.

Betekende dit het einde van een groot
kunstenaar, die ondanks zijn voorkeur voor
het verfilmen Van pathologische onderwerpen en een vaak sadistische spelleiding tegenover zijn artisten, niettemin een zeer
uitzonderlijk cineast is geweest?
Geenszins! Want met een slag keerde de
roem terug met „FURY"

de meesterlijk

filmische aanklacht tegen het lynchen, die
onder de titel „Massa-justitie" ook in ons
land bekend werd. Dank zij de beheerste lei_
ding van Lang leverden Sylvia Sydney en
Spencer Tracy hier een van hun beste creaties.
Daarna volgden „You only live once" en

„You and me", waarin Sylvia Sydney excelleerde onder leiding van deze grootmeester der filmkunst, die als weinig anderen
het uitbeelden van angst en spanning weet
te monteren in bewogen filmtaal. De laatste
films waren minder ziekelijk van inhoud dan
Lang's Duitse rolprenten en hadden alle
min of meer een sociaal onderwerp tot inhoud. „De camera", aldus Lang, „is het oog
van den toeschouwer. Het moet de handeling overal en in elke stand kunnen volgen,
in tegenstelling tot het toneel, dat ons
slechts een beperkt deel der handeling laat
zien."
Tijdens de oorlog ging Lang onverdroten
verder met fiimen en tijdens het realiseren
van een emotionele scène met Silvia Sydney (dochter van een Oost-Joodse rabbijn),
die inmiddels Lang's ega was geworden,
heeft deze bezeten cineast genoemde actrice zo hardhandig behandeld en zo hardnekkig behandeld en zo „rücksichtlos" geregisseerd, dat zij enige tijd zenuwziek is
geweest, waardoor een scheiding ntauurlijk
niet uitblijven kon.
In 1942 wordt Heydrich, de beul van

BESNOEITNG VAN HET IMMIGRATIEPROGRAMV

WAARSCHIJNLIJK.

ORDEV.STAN

De grote filmmaatschappijen in Amerika
en Engeland, respectievelijk hun Hollandse
vertegenwoordigers sparen kosten noch
moeiten om alle mogelijke publiciteit te
geven aan de sterren, welke bij hen onder

In verband met het feit, dat het bedrag,
dat voor de uitvoering van de pas aangenomen D.P.-wet was aangevraagd, slechts
gedeeltelijk is toegewezen, zal het niet mogelijk zijn meer dan 4.0.000 D.P.s gedurende het eerste jaar naar de V.S. te brengen.
Dit verklaarde Ugo Carusi, de commissaris voor ontheemden op 4 Aug. te NewVork. Het oorspronkelijk aangevraagde bedrag was 35 millioen dollar; toegewezen
was slechts 3 millioen door de Senaat. Het
Huis van Afgevaardigden heeft dit bedrag
nog eens verlaagd tot 2 millioen.
President Truman heeft nu verzocht nog
2 millioen dollar voor het lopende jaar toe
te staan. De wet op de Displaced Persons
1948 voorziet in de toelating van 205.000
personen in de eerste twee jaren. Het voorstel van President Truman zal weldra door
de sub-commissie voor immigratie onderzocht worden. Hierbij komt ook in behandeling Trumans voorstel om het totaal,
aantal toe te laten personen op 400.000 te
sellen voor de volgende vier jaren; ook bepaalde anti-Joodse bepalingen zouden dan
komen te vervallen.
Stephen Wise heeft een brief gericht
tot Truman, waarin hij hem voor de voorgestelde wijzigingen dankt. Daarbij ver-

WIJ VERZORGEN
het zeewaardig verpakken van Uw
eigendommen en het verschepen naar
Overzee.

Tevens alle uitvoerformaliteiten (uitvoermachtiging,
douane-papieren,
enz.) Ook Uw bagage bezorgen wij
aan de boot. Verzekering kan door
ons worden gedekt. Voor grotere
zendingen ook liftvans beschikbaar.
Inl. worden gaarne verstrekt.

Neumann & Vettin
Intern,

expediteurs

en emballeurs

Vrachtagenten K.L.M.
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Links naar rechts: Fritz Lang

—

Praag geëxecuteerd en het is Lang, die naar
aanleiding van een verhaal van Bert Brecht
en hemzelf een meestelijke „verzets-thriller" maakt met het puikje der Europese
emigranten. Reinhold Schuenzel (regisseuracteur van beroemde Duitse operetterifilms),
Hans von Twardowski (een fascinerende
Heydrich en Alexander von Granach als
de sinistere S.D. spion Gruber leveren in dit
weergaloos knap gemaakt product, dat sedert enige tijd in ons land rouleert onder
de titel „Voor beulen geen genade" (Hangmen also die) zeer realistische prestaties.
Daarna volgen „Vrouw in het venster"
met Edward G. Robinson en Joan Bennet
en ,Man hunt" met Walter Pidgeon, waarvan de laatste film het ontroerende relaos
laat zien van een „vluchteling" onder het
Hitlerbewind.
De bijna zestig-jarige onvermoeide filmbezeten spelleider kent nog lang geen rust.

zocht hij tevens de mogelijkheid voor immigratie opten te stellen voor de
in
Shanghai. en n aantal van 5.000 personen,
die sir>ds 1930 daar leven en wegem het
overschrijden van de quota door de landen
van hun herkomst niet voor immigratie in
aanmerking zouden komen.
Op 8 Augustus is echter bekend geworden
dat de sub-commissie geen enkele wijziging
wenst aan te brengen ondanks het dringende beroep van 21 organisaties.
In de senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn amendementen ingediend, waardoor ook personen, die na 22 December 19*5
in de D.P.-ksmpen zijn opgenomen in aanmerking voor emigratie zo-aden komen. Deze wijziging zou immigratiemogplijkheid
openen voor 100.00Q Poolse Joden Ofschoon
een groep van 51 Republikeinse senatoren
de ziak besproken heeft is nog geen beslissing over de houding van de Republikeinen
bekend.
De Amerikaanse militaire gouverneur
voor Duitsland, Lucius Clay. heeft in een

brief aan de directeur voor Duitsl?nd van
de Joint, deze organisatie geprezen voor
„het schitterende werk. dat door d°"-> o"".nisatie wordt verricht" en hij beloofde zijn
medewerking om de Joden in Duitsand een
toekomst te bereiden, die hun vrijheid en
vrede zou brengen.
KAIRO.
PROGIMNS
De geheime dienst van Israël heeft een
rapport uitgegeven over de onlusten in

Kairo. Wij ontlenen daaraan het volgende.
Op 20 Juli werden door een grote georganiseerde troep Egyptenar°n mens-m van de
trams geleurd in de Malika- en
straat. Alle Europeanen werden beroofd en
personen, die er van verdacht werd-n, dat
zij Joden waren werden met grote wreedheid aangevallen. Verschillanden werden
vermoord, anderen met me-sen gestoken.
De politie kwam niet tussenbeide ofschoon
het gebeurde plaats vond in het centrum
van de stad. De volgentle dag werden drie
rabbijnen vermoord. Naar schatting z! jn
150 Joden vermoord of „verdwenen". Honderden werden bij de aanvallen gewond.
Minstens 120 zijn naar het Joodse ziekenhuis gebracht en een onbekend aantal naar
regeringshospitalen.
Op 26 Juli werd alle Joden, die in de
buurt van het koninklijk paleis of de regeringsgebouwen wonen, bevolen hun huizen binnen 48 uur te verlaten. Op 27 Juli
werden-Joden bij het verlaten van de ElNasr bioscoop aangevallen.
Vanaf het begin der onlusten is het

Joan Bennet

—

Mlch. Redgrave,

Hij is met Walter Wanger (Walter v/interstein) en diens vrouw Joan Bennet een der

voornaamste directeuren van de Universal

International

Pictures, waarvoor hij reeds
twee films maakte. Thans werkt dit fenomeen aan een „moderne Western", terwijl
binnen afzienbare tijd zal volgen „Men without country", die volgens Lang zelve de
meest realistische verfilming belooft te
worden van het lijden en strijden der mensen zonder land, de statenloze Joden. Reeds
in 1940 was hij met dit onderwerp bezig,
maar de onduidelijke situatie in Palestina,
noopte Lang de scenario-bewerking enige
jaren uit te stellen. Welke visie deze man
ook over dit probleem moge hebben — dat
hij tenslotte in 1933 aan den lijve ondervonden heeft — het zal ongetwijfeld een goede
rolprent woraen, want deze meester-cineast
kan nu eenmaal geen slechte films maken.
SIMON VAIN COLLEM.

kleinste voorwendsel voldoende om Joden
mee te nemen naar het politiebureau waar
zij dan gewoonlijk aangeklaagd worden van
majesteitsschennis. Meestal zit de gearresteerde dan drie dagen in de gevangenis
voor hij de gelegenheid heeft e-n verklarin gaf te leggsn. Grote aantallen Joden
werden naar concentratiekampen gevoerd.
Joodse huizen worden doorzocht en indien Hebreeuwse
literatuur
gevonden
wordt, worden de inwoners gearresteerd.
Alleen indien de boeken van religieuze
aard zijn, kan vrijlating worden verkregen.
Een uitreisvergunning wordt aan ge:n Jood
verstrekt. De grote ontploffing op 28 Juli,
die grote schade aan Joodse eigendommen
aanbracht, werd niet door andere gevolgd.
Men schrijft dit toe aan preventieve maatregelen na de interventie door de Amerikaanse ambassadeur.
EGYPTISCHE JODEN VLUCHTEN.
Onlangs zijn een aantal Egyptische Joden
in Rome aangekomen. Zij waren gevlucht
om~at zij de vervolgingen en de opsluiting
in concentratiekampen vreesden, welke op
het ogenlik in verband met de anti-Zionistische actie van de Egyptische regering
plaats vinden.

GOLDA NAAR MOSKOU
Golda Meyerson is de Israrl'srhe
ambassadrice voor Moskou. Op het
ogenblik bevindt zij zich in L,reis
Jisrael ter voorbereiding van haar
reis. En ook om te zorgen voor de
inrichting van de Israëlische legatie.
Daar komt heel wat bij kijken.
Want aan de deurpost van de legatie zullen Mezuzot worden geslagen. En verder zal er een kosjere
keuken worden ingericht.
Bovendien heeft Golda gezegd,
dat zij en haar staf de diensten
van de Moskouse sjoel iedere Sjabbath zal bijwonen. Dit alles heef'
Rabbi Meyer Berlin, de President
van de Wereld-Mizrachie verteld,
toen hij een club. voor religieuze
soldaten in Tel Aviv opende.
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Joden onder Arabisch bestuur

TISJ'A

De terugslag die het groeiende Arabische
nationalisme heeft op de toestand van de
Joden in Vemen is vreselijk. De Arabische
nationale beweging stuurt haar boden naar
Vemen die er heftige acties voeren tegen de
Joden met noodlottige gevolgen. De beroe-

Wij zijn de vertegenwoordigers van de Joden in Ycmen die hun
bittere ballingschap hebben verlaten en terugkeerden naar het
Beloofde Land, waar wij het huis onzer historie opbouwen tezamen
met alle Joden, die terug zijn gekeerd van alle hoeken van de
aardbol. Dit is ons getuigenis waardoor wij U bekend willen maken
Zuid-Arabië en waarin wij beschrijven
met het lot van de
de onverbrekelijke banden die de Joden van Vemen met Palestina
verbinden.

pen die de Joden nog konden uitvoeren
(zü waren metaalbewerkers, goudsmeden,
kleermakers, schoenmakers enz.) mogen
zij niet meer uitoefenen. Zo verzinken zij
in een steeds diepere ellende.

De jacht naar de vrijheid.
De Joden in Vemen zijn zich bewust van
een naderende catastrophe. De talrijke
zoons van de Imam die met elkaar overhoop liggen zijn door hun opvoeding in
Europa beinvloed met een sterk antisimi-

tisme.

Geschiedenis der Yemenitische Joden.
De omstandigheden waaronder de voorouders van de gemeenschap der Yemenitische Joden Palestina verlieten en Vemen
bereikten, zijn in de nevelen der geschiedenis gehuld. Legenden verhalen dat dit
plaats vond gedurende Koning Salomo's re-

gering of tijdens de Tweede Tempel. Opgravingen leggen getuigenis af van Joodse
nederzettingen in de derde eeuw. Er ontstond in de vijfde en zesde eeuw een Joods
Koninkrijk in Himyar dat verbindingen onderhield met de Joden van Tiberias. Joodse
stammen waren door het gehele land verspreid.
De opkomst van de Islam.
De eerste politieke daad van de Islam
was de vernietiging van rijke en machtige
Joodse stammen. De onderdrukking van
de Joden breidde zich uit tot Vemen. Er
zijn oude documenten die aan Mohammed
worden toegeschreven bekend als: „Het

boek van het Verbond van de Profeet",
waaruit blijkt aan welke vernederingen de
Joden van Vemen onderhevig waren. De
vervolgingen gingen voort, maar de Joden
in Vemen bleven de band met het oude
land der Vaderen bewaren. Tussen de zevende en zestiende eeuw scheen de Joodse
gemeenschap in Vemen uit de wereld verdwenen te zijn. Oude manuscripten maken
duidelijk dat zij te lijden hadden van vernederende wetten, verdrijving, honger en

epidemieën.
Zo lezen wij van de verdrijving der Joden
uit de hoofdstad naar Muza' (1679) een
afgelegen en eenzame plaats. Men hoopte
dat de Joden onderweg zouden omkomen.
Na deze verdrijving volgde het gedwongen
ghetto, het verbod van Joden om op een
ezel te rijden, de verplichting dat zij slechts

links van Mohammedanen mochten lopen,
de weigering van Joodse getuigen bij de
rechtspraak enz. Er volgden nog meer beperkende bepalingen.
Nu en dan werden de Joden uit hun ellende opgewekt door de verschijning van
een zogenaamde Messias, hun optreden
leidde immer tot een grote teleurstelling.
Zo groot was de wrede onderdrukking der
Yemenitische Joden dat zij als het ware

uit de geschiedenis verdwenen.
„Zonen van de dood", zo noemden hen

Het getuigenis der Joden uit Vemen.
Op het ogenblik is de wereld vol
van de klacht der Arabische vluchtelingen die hun huis verheten toen
het oorlogsgeweld in Palestine heviger werd, die de vlucht verkozen boven de aanhankelijkheid aan de geboortegrond. De regering van Israël
heeft verklaard, dat hun terugkeer
pas mogelijk zal zijn wanneer een regeling in Palestina is tot stand gekomen. Daar zonder zou door hun
terugkeer de veiligheid te zeer in gevaar worden gebracht. Van Arabische zijde werd herhaaldelijk beweerd
(en de Engelsen hebben alles gedaan
om deze bewering te verbreiden), dat
de Joden onder Arabisch bestuur hun
volledige vrijheid zouden behouden en
als vol-gerechtigde burgers konden
leven. Inmiddels hebben de pogroms
in Egypte wel een ander geluid doen
horen. Wat echter voor Joden het
leven onder een Arabisch bestuur betekent wordt door niets beter gedemonstreerd dan door de verklaring
'die de Joden uit Vemen voor de Palestina Commissie der UNO hebben
afgelegd. (1947). Daarom publiceren
wij hier deze verklaring (iets bekort)
ook als een van de vele verhalen die
getuigenis afleggen van het leven in
het galoeth waaraan w§ op Tisj'a

Beaw denken.

hun Mohammedaanse Heren. Zij betekenden
niets en werden diep veracht. Omdat men
meende dat zij toch tot ondergang waren
gedoemd kwam men er niet toe hen uit
te roeien.

Zo begon de massavlucht van de Joden
uit Vemen, gehele dorpen werden verlaten.

In 1858 werd 'hun leed onthuld door de
geleerde Jaakow Sapir Halevi. Toen pas
vernamen de Joden van het bestaan hunner ongelukkige broeders. Nu en dan waren wel Joden ontkomen die in het Heilige
Land hun laatste dagen doorbrachten, ook
waren er vanuit het land der vaderen boden
gekomen die de hoop op verlossing levendig
hielden (negentien boden kwamen er naar

men

aanneemt)

Zij probeerden naar Palestina te komen,
maar men neemt aan, dat nog altijd tussen
40 en 50.000 Joden in Vemen wonen.
Het lijden der Yemenitische

vluchtelingen.

Duizenden Joden stroomden naar Aden,
omdat zij hoopten zo vlugger naar Palestina te komen. Zij moesten daarvoor de
woestijn doortrekken (een reis van soms
zes weken). Velen kwamen onderweg om
het leven en een grote nieuwe Joodse begraafplaats in Qataba, aan de grens van
het protectoraat van Aden vormt een levend getuigenis van het lijden van de Joden
van Vemen bij hun worsteling naar de bevrijding.
Men kan zich geen voorstelling maken

tsionvertroosting

maar pas door het bezoek

van Sapir werd hun lot in een duidelijk
licht gesteld. Er leefden toen 80.000 Joden

Jesaja

in Vemen

De terugkeer.
Vanaf het midden van de negentiende
eeuw nam de gedachte aan de terugkeer
naar het land van Israël een vastere vorm
aan onder de Joden in Jeruzalem. In 1882
werd het al een massale uittocht. De emigratie-golf duurde tot 1890. In 1907 ontstond er opnieuw een krachtige beweging
om terug te gaan, die zijn toppunt bereikte
in 1911.
Palestina was toen grotendeels een verlaten land, maar toch werd de harde maar
gevaarlijke reis gemaakt door hele families,

Iv deze profetie bereikt de vereenzelviging van den
Knecht des Heren met het lijdende Israël haar hoogtepunt. Een visionnaire inspiratie van den profeet heeft
aan deze verbeelding van den Lijdenden Godsknecht,
den zondebok ener heilloze en harbaarse wereld, de gestalte gegeven van een gigantische schuldbelijdenis van
de volken der aarde en der eeuwen en hun zaligspreking
van Israëls ten laatste begrepen Goddelijke opdracht.
Deze zondenbelijdenis (53:1-10) wordt ingeleid en besloten door de Godsstern die de tot inzicht gekomen
volken verzoenend toespreekt. (52:13-15 en 53:11, 12)
Aldus geïnterpreteerd, wordt deze „samenspraak"' van
God en mensheid een der meest aangrijpende en overweldigende vergezichten der profetische prediking..

waaronder oude mensen, vrouwen en kinderen, die bereid waren de moeilijke voorwaarden te aanvaarden waaronder zij
moesten leven. In 1923 waren al vele duizenden Joden uit Vemen naar Palestina gegaan. Tussen '23 en '34 kwamen er 11.976
tot het eind van de tweede wereldoorlog

kwamen er 6000.

.

De nieuwe regering en haar houding,
tegenover de Joden.

De geestelijke herleving van de Joden in
Vemen liep parallel met een verandering
in de regering. De eerste wereldoorlog die
eindigde met het uiteenvallen van het
Turkse Keizerrijk was voorafgegaan door
een opstand van de Arabieren in Vemen
tegen de Turkse heerschappij. De Imam
Yahja,

de tegenwoordige heerser

greep

naar de macht en herstelde in Vemen een

theocratische Mohammedaanse staat. De
voorrechten die de Joden genoten hadden
onder het Turks bestuur werden afgeschaft.
Kort nadat de Imam zijn troon had beklom-

men in de residentie Sana begon hij de
Joodse zaken te regelen Opnieuw werden
zn" onderworpen aan het oude „Verbond van
de Profeet". Door dit „verbond" wordt het
leven van de Joden ook nu nog geregeld,
zo moeten de Joden een lijfbelasting betalen ter waarde van een tiende van hun
bezit. Joden mogen niet bijeen komen in
het bijzijn van Mohammedanen, zij mogen
hun huizen niet hoger bouwen dan die van
Mohammedanen, over Mohammedanen mogen zij niet spreken. Zjj mogen niet
op hun dieren zitten, zij moeten blijven
binnen hun eigen woonwijken, zij moeten
de Mohammedanen met ontzag bejegenen

enz.
Behalve deze wettelijke beperkingen bestaan er nog andere, die geen rechtvaardiging vinden in de landswetten. Joodse wezen worden weggebracht en gedwongen tot
de Islam over te gaan, ja, er bestaan zelfs
gevallen van Joodse bruidjes, die weggevoerd werden gedurende de huwelijksceremonie. Joden mogen niet naast Mohammedanen lopen, zij mogen niet als getuigen
optreden voor het gerecht en zij moeten
nog andere vernederingen ondergaan.
In overeenstemming met de tijd werden
er bepaalde nieuwe maatregelen ingevoerd.
Zo wordt het eigendom van Joden die naar
Palestina willen gaan in beslag genomen.
Het wordt Joden die trachten willen naar
Palestina te ontkomen moeilijk gemaakt
om het land te verlaten. Vaak worden zij
op weg vermoord. Aan het openbare leven
van het land mogen Joden in geen enkele
vorm deel nemen.

13 Zie, mijn dienaar zal gelukkig zijn,
verheven wordt hij, hoog en heerlijk,
boven alles uit!
14 Gelijk velen ontzet waren over hem,
zoo verwrongen was zijn gelaat,
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6 Wij allen,
gingen iede* j
en de Heer v
7 Mishandeld,
en opende °\
-Is een hun "T
als een scha«L

--

--

opende hij

8 Weggesleept i

zullen koningen om hem:
het nooit-verhaalde schouwen zij,
het ongehoorde worden zij gewaar.
verstommen

wle

Ult

J

Z, D

*vb

Want hij wf,yi
om de

schuld .

9 Bij
toch rijk »**
omtlat B een

--

1 Wie geloofde wat ons is voorspeld?
de macht van den Heer, wien werd zij openbaar?
,,
„ „..
-..
Z Hij schoot op als een njs voor _yn aangezicht,
als ,een, wortel
, , grond,'j
. in dorren

...

.

.

.

7-i u
hn had gestalte noch heerlijkheid,

.

dat wij hem merkten,

geen aanzien dat hij begeerlijk scheen.
_i
o \t
l
& Veracht
en van mensen verlaten,
een man der smarten, met lijden vertrouwd,
een die zijn aangezicht voor ons verbergen moest;
veracht, en wij telden hem niet.
4 En toch: ons lijden heeft hij gedragen
_.
en onze smarten nam hij op stich;
en wij: wij achtten hem een geplaagde,
van God geslagen en vernederd.
5 En hij: doorboord om onze zonden,
verbrijzeld om onze schuld,
kastijding can ons welzijn was zijn deel
en door zijn striemen gewerd ons genezing.

*

-

en

e ro %

10 Doch 't

J|*

'g/
J

beb»'F

$*.
r>
~«bij"; "ili
Doordat
.$

.. .
2al hl.. het
>

en, wa

e._ y

.

zal <l°or P
ZI

A

Door de p r <"

door

Zlm

<$,

*J

ve,en recbl

en ara B eu

J/pi

12 Daarom de* J
en macht'gf yj
omdat hij *» J
en bij de

«o?J

En hij, hij J
en voor de *^

7

NIEUW ISRABIJETISCH WEEKBLAD

hulp om goede betrekkingen tussen Joden

BAV5708
van het bestaan van de Joodse vluchtelingen in Aden, zij „leven" er dag en nacht in
donkere kelders of onder de open lucht als
dieren, voor het oog van de bevolking. Er
zijn 6000 Joden in Aden die wachten om
naar Palestina te gaan. "
De Yemenitische Joden in het leven
van Joods Palestina.

Wat wordt er van deze wrakken wanneer

zij in Palestina aankomen?
Dan blijken zij uitstekend mensenmateriaal
te zijn voor de bouw van het Nationaal Tehuis. Zij vinden er spoedig hun plaats en
nemen deel aan de ontwikkeling van het
land. Plaatselijke Arabieren waarderen ze
en kunnen goed met ze opschieten. Er is
geen twijfel aan of zij zijn een krachtige

en Arabieren tot stand te brengen.

""*

Zo luidde het getuigenis van de Yemenitische Joden voor de U.N.S.C.O.P. Er wordt
het leed in getekend van een der Joodse
gemeenschappen onder Arabisch bestuur,
vervolgd om zijn geloof, vervolgd om zijn
trouw aan de zaak van zijn volk, rechtelozen, slaven. Wanneer men dit getuigenis
vergelijkt met de loyale toezegging die de
regering van Israël de goedwillende Arabieren gedaan heeft, blijkt het dat het klagen
over het leed der Arabieren wel in schrille tegenstelling staat met het zwijgen over
het leed der Joden en welk een verschil
er bestaan zal tussen Arabieren onder
Joods bestuur en Joden onder Arabisch be-

stuur.

Tisja Beaw, de herdenking van het verlies onzer nationale zelfstandigheid wijst
ons de weg, de enig mogelijke om dit
leed voor goed onmogelijk te maken
door de bevestiging en versterking van onze gezonde nationale staat. Wanneer het
geweten van de wereld — de Westerse en
Arabische — zo zuiver is als ons geweten
jegens de Arabieren, dan gaat de wereld
een gelukkige tijd tegemoet.
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Hoe kan ik alleen dragen Uw
zorgen
lasten en twist

—

—

(Dewariem 1-12).

Gebruiken zijn er, die aan uiterlijkheden
het ontstaan danken en die soms tot een
beter begrijpen van zin en samenhang bijdragen dan door veel woorden mogelijk zou
zijn. Daar is het gebruik (wellicht nog
slechts, in kleine kring bekend) om bovenaangehaald vers uit de sidra van de Sjabbath voor Tisja be'aw voor te dragen met

'i

k

de melodie van de klaagliederen van Jere-

mia.
Waarschijnlijk heeft het gebruik zijn ontstaan te danken aan het
waarrON
mee immers vele dezer klaagzangen beginnen. De uitroep van diepe verslagenheid die
een gevolg is van vergelijken van een gelukkig verleden met een vreselijk neden.
Hier, in het vers van de Thora is er niet
een dergelijke vergelijking.
De uitroep betekent de samenvatting van
de ervaring van een groot man
een groot
leider
de smart geldt het inzicht dat hij
niet alleen de lasten van het volk kan dragen.
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Laat ons even stilstaan bij wat Mosje'
wil. Niet alleen met deze eerste redevoering
— maar met alles wat hij ons in dit laatste
"boek van de Thora zegt.
Laat ons dit boek lezen met de gedachte
dat Mosje' hier een overzicht geeft van alles
wat hij ervaren en geleerd heeft.
Wij weten dat er geleerde en verstandige
mannen zijn, die zeggen dat Mosje' dit niet
geleerd heeft, dat het een bijbelboek is uit
een andere tijd. Wij echter, die in deze stuk.
jes „ter overdenking", gepoogd hebben het
menselijke te zien in al wat de Thora verhaalt
wij begrijpen niets zo goed als
deze reeks afscheidswoorden van Mosje'.
Hij heeft het volk tot hier gebracht. Zij
zullen onder leiding van een ander verder
gaan. En als een vader kijkt hij ze na en
denkt: „Hebben ze wel alles wat ze nodig
hebben voor de nieuwe tocht ? Voor de eerste jaren van de reis en voor later?
Hebben zy mij begrepen — als ik kwaad
was of ongeduldig, begrepen ze dat ik ze
veranderen wilde en begrepen ze dat ik teveel wilde ineens? Begrepen ze dat ik wel
eens een ogenblik heb gedacht dat ik hun
geschiedenis maken moest en vergat
ik
zelf vergat
dat hun lot en het mnne gescheiden kan worden door Wie het eens
verbonden heeft?
Mosje' overdenkt zijn enorme verantwoordelijkheid en verhaalt dan zijn eerste grote
teleurstelling. Hoe kan ik jullie zorgen
de zorg om jullie
alleen dragen. Mosjé's
grootheid is het weten dat hij het niet al-'
leen kan.... en het daarom met anderen
samen moet doen.
Er waren andere methoden denkbaar geweest: Niet alle zorgen ernstig behandelen
met geweld aan twist een eind maken.
Hij wil dit volk echter zo helpen, dat het
volk en niet hij zelf gediend wordt.
Hjj meende, dat ztin autoriteit groot geals hij ziet, dat dit niet
noeg zou zijn
het geval is, treedt hh' terug.
Maar nu ■— op deze plaats bij de Jordaan
geeft hg uiting aan z<jn bitterheid. Want
daardoor heeft immers de tocht zo lang

—

—

—

—

—

—

—

Deze plaat stelt voor op welke wjjze Tisj'a be-Av wordt doorgebracht. Boven: de dienst
in sjoel, waar zittend op de grond de treurliederen worden voorgedragen. Onder links:
De laatste maaltijd voor Tisj'a be-Av (seoeda mafseket: afscheidsmaal). Onder rechts:
De nacht wordt slapende op de grond doorgebracht.

moeten duren — daardoor zijn Mosjé's
idealen niet vervuld — door de moeite
de last en de twist die het volk steeds weer
veroorzaakte.

— Een Kindergedichtje.

Dat is de overeenkomst tussen het "O'JC
van Mosjé en dat van Jirmejahoe. Deze ellende
het lot van ons volk en van zijn
leider — is het niet slechts een gevolg van
de last die het volk zelf veroorzaakt
de
twist, die het nimmer tot rust laat komen.
Mosjé denkt met huivering terug aan
de tocht door de woestijn — aan alles wat
hij zei en aan alles wat zij deden. En Jirmejahoe ziet nog eens de verschrikking van
gisteren voor zich
en de
de vlammen
afgrijselijke tonelen die de ondergang be-

—

—

—

—■

geleidden.

Zij hebben beiden van dit volk gehouden
alle tekortkomingen die de een
deden uitroepen. „Zij stenigen mij haast"
en die de ander in de gevangenis brachten.
Zij kenden het volk en het doel van het
volk. En juist omdat zij wisten dat het volk
het doel waartoe het voorbestemd was niet
kende, zijn zij in opstand gekomen tegen
Gods leiding met het volk, werden zij, die de
meeste reden hadden om het volk aan te
klagen en in gebreke te stellen — znn pleitbezorgers.
In Israëls geschiedenis stonden zij in hoge
eenzaamheid boven het volk
en droegen
de last en twist van het volk alléén. Zou
ons volk er gekomen zijn zonder de liefde
van de leiders — die alles te geven had en
niets vroeg?

— ondanks

—

—

Op Sjabbat Dewariem
Sjabat Chazon
„de zwarte Sjabbat" — staan wij opnieuw

voor de poort van het land.
En bladerend door de dagboeken van de
leiders van gisteren en vandaag klinkt ér
dezelfde toon — van eenzaamheid en liefde.
Ik kan er niets aan doen, dat ik deze
Sjabbat minder dan vroeger aan de rouw
en meer aan de toekomst denk.
Mogen onze leiders ook in de toekomst
de liefde van Mosjé en Jeremia hebben.
met zijn lasten en
En moge ons volk
zorgen en moeilijkheden
twisten
zich
eindelijk het doel bewust worden.
Opdat het leed werkelijk in vreugde verkere.

—

rui-joa.

—

___«r

—

reren

!J. S.

DE WESTELIJKE MUUR.
Muur,

muur.

Westelijke muur!
Wanneer meldt lüj
Elijah de profeet?

Wanneer komt

De gezalfde koning

En brengt hh' met zich
Hulp voor de Joden?
Zie daar rijdt
Eljjah op de wolk
Zijn paarden: vuur
En vuur zijn karos.
En de gezalfde koning
Zie hij komt brj ons.

Wanneer?

wanneer?'

Weldra, in onze dagen!
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BINNENLANDS NIEUWS
JOODSE GEMEENTE
AMSTERDAM

CONTACT COMMISSIE
„PLAN ZUID”

De kantoren van de Joodse Gemeente zijn
a.s. Zondag gesloten.
Diensten op Tisjngo Beaw 5708.
Zaterdagavond Hafsokas Agielo Oesjesio
(ophouden met eten en drinken) te 8.25 uur.
Aanvang van de avonddienst te drie minuten voor negen.
Zondagochtend aanvang van de dienst ter

Synagoge Lekstraat te kwart over zeven
en ter Synagoge Jacob Obrechtplein te acht

Bijzondere Dienst 9 Aw.
De Contact-Commissie „Plan-Zuid" wekt
de buurtgenoten op tot bijwoning van de
bijzondere dienst, die gehouden zal worden
op Zondag 15 Aug./lO Aw a.s. ter grote
syn. Lekstraat, ter gelegenheid van Tisj'a
Be-aw (de nationale Joodse rouwdag). De
dienst zal aanvangen Zondagavond te half
acht, en zal ca. één uur duren. De Heer A.
Prins zal een toespraak houden.

uur.

De middagdienst op Tisjngo Beaw zal dit
jaar weder een bijzonder karakter dragen.
De dienst vangt aan te half acht.
Ter Synagoge Gerard Doustraat zal Opperrabbijn J. Tal een predikatie houden,
ter Synagoge J. Obrechtplein Rabbijn A.
Schuster en ter Synagoge Lekstraat Rabbijn A. Prins.
Zondagavond uitgang van de vastendag
te vijf minuten voor negen. Voor het ontbijt verplicht hawdolo te zeggen (waarbij
geen gebruik wordt gemaakt van specerijen

en licht).

Bedevaart naar begraafplaats Diemen.
De bedevaart naar de begraafplaats te
Diemen, welke door onvoorziene omstangeen doorgang kon
digheden j.l.
vinden, zal a.s. Zondag worden gehouden
(10 Aw = 15 Agustus) des middags te

kwart over twee.
De autobus vertrekt op de oorspronkelijk
aangegeven tijden van de vertrekpunten J.
Obrechtplein, Lekstraat en PI. Parklaan.

Regeringsjublileum van H.M. Koningin
Wilhelmina en inhuldiging van H.M.
Koningin Julinan.
Ter gelegenheid van het a.s. Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en
van de inhuldiging van H.K H. Prinses Julinana tot Koningin der Nederlanden, zal
op Zondag 5 Sept. a.s. des nam. te kwart
over zeven een extra dienst worden gehouden ter Synagoge Jacob Obrechtplein. Opperrabbijn J. Tal zal de gelegenheidsrede
uitspreken.

Portugees-Israéhetische Gemeente
De dienst op Tisjnga beAb zal aanvangen 's morgens (Zondagmorgen) om 8 uur,
's middags om 7 uur. Zaterdagavond met

nacht.

Rosj Pina
Woensdag 18 Augustus begint de nieuwe

cursus met een leerlingenaantal, dat de verwachtingen verre overtreft. Voor het eerste
leerjaar werden meer dan veertig leerlingen

ingeschreven. Het totaal leerlingenaantal
der school maakt het splitsen van klassen
noodzakelijk. De school dankt deze grote
toeloop van leerlingen aan haar uitnemend
maatschappelijk en Joods onderwijs.
Vermeldenswaard is, dat onze vier mannelijke leerkrachten, die belast zijn met het
onderwijs in de hogere leerjaren, allen in
het bezit zijn van de hoofdakte. Slechts
ingewijden weten, dat dit voor de Amster-

damse scholen een unicum is. Het onder-

wijs in de lagere klassen is in handen van
door en door geroutineerde onderwijzeressen, die volkomen zijn ingesteld op het moderne vernieuwingsonderwijs.
Onze leerlingen voelen zich in de Joodse
sfeer te midden van hun vriendjes en vriendinnetjes volkomen op hun plaats. Het
Joods Bijzonder Onderwijs is voor het Joodse kind het enige onderwijs, dat psychologisch verantwoord is. Het Is nu een zeer
gunstige tijd om Uw kind te laten inschrij-

ven.

burg". Er werden in de omgeving uitgestrekte tochten gemaakt.
De groep padvinders zowel als de andere
kinderen vermaakten zich uren lang met
verschillende terreinspelen, terwijl ze op de
sportdag zich uitsloofden om één van de
vele prijzen in de wacht te slepen. Tevens
werd er een tocht gemaakt naar het strand
bij Wijk a. Zee.
Nadat iedere avond een verhaal werd ver.
teld gingen de kinderen moe, maar tevreden
naar bed.
De keuken zorgde ervoor dat de 140 hongerige magen drie keer per dag gestild worden Wat daarvoor nodig was kunt U zich
misschien voorstellen als U weet dat iedere
dag tachtig broden schoon opgingen.
Het was een week Jodendom in practijk,
die zn hoogtepunt vond in de „nesjef" op
de laatste avond van het kamp. Vele groepjes kinderen en leiders hadden gedurende de
afgelopen week korte schetsjes voorbereid,
die nu ten tonele werden gebracht.
Aan het einde van de avond nad het hernieuwde Tikwatenoe-koor weer voor het
eerst op bij een groot kampvuur, dat nog
versterkt werd door vuurwerk.
Een spannend verhaal gevolgd door een
dankwoord van de voorzitter aan de Kampvader en het zingen van „Hatikwa" besloten
deze nesjef.
OpperrabDijn Tal, die een onverwacht bezoek aan het kamp bracht, drukte zijn grote
waardering uit voor het belangrijke werk,
dat hier verricht werd
Het was een hoogtepunt, maar niet het
hoogste punt, want Tikwatenoe heeft plannen in voorbereiding ter intensivering van
haar activiteit in het volgende seizoen, zoals

le hoofdstukken uit de geschiedenis van
Jozef, nl. Gen 40, 42, 43, 44 en 45. Het

ligt in de bedoeling ook dergelijke vertalingen te vervaardigen van hoofdstukken
uit de Eerste Profeten. Men kan deze hoofdstukken, tegen vergoeding van' onkosten
(’ 0.15 per hoofdstuk) bestellen bij de afd.
Onderwijs der Joodse Gemeente, Plantage
Parklaan 9, tel. 51620.

Het nieuwe schooljaar.
De afd. Onderwijs heeft zich in het afge-

lopen schooljaar op verschillend gebied bezig gehouden. Zij gaf een aantal schriftelijke lessen uit, die zich in een grote belangstelling mochten verheugen; zij propageerde met veel resultaat de opleiding tot
de Barmitswah,- schiep de mogelijkheid tot
het verstrekken van onderwijs aan zieke
kinderen, organiseerde 5 cursussen voor de
rypere jeugd, die zeer goed bezocht werden,
voorts een cursus voor volwassenen, die
eveneens grote belangstelling had, gaf adviezen op het gebied van onderwijs en Joodse opvoeding in de ruimste zin van het
woord aan particulieren en verenigingen.
Verder werd begonnen met een Thora-vertaling met grammaticale aantekeningen
(~'Aloe Lathora") volgens moderne methode, nl. het leren van de grammatica met
als uitgangspunt de tekst en niet de taalregels (0.1.v. de Heren A. Prins en I.
Mundsztuk). Tenslotte werd in alle wijken
van Amsterdam pastoraal werk verricht bij
ouders en verzorgers van Joodse kinderen
in alle milieus, met het resultaat, dat bijna
150 nieuwe leerlingen werden ingeschreven.
Ook in het komende jaar zal de afd. Onderwijs de strijd tegen de 'Amratsoeth
onwetendheid — voortzetten, en in het bijzonder het werk ten behoeve van de Joodse
jeugd, onder het devies: „Elk Joods Kind

—

Joodse les".

Dezer dagen begint het nieuwe schooljaar en zal een groot aantal cursussen,
verspreid over de gehele stad, een aanvang
nemen. Berichten hieromtrent zullen wij in
het N.I.W. publiceren.

Cursus Oost.
Voor jongens en meisjes van 6—14 jaar
in Amsterdam-Oost zal v.a. Woensdag 25
Augustus a.s. weer les gegeven worden in
3 cursussen in de W. v. Oudshoornschool,
W. Beukelszstr. Aanvang half 2. Inlichtingen en inschrijving bij de afd. Onderwijs der
Joodse Gemeente, Plantage Parklaan 9, tel.
51620.

VernigTikwutenoe.
Kroningsfeesten.
Alleen zij van onze leden, die een persoonlijke oproep daartoe ontvangen, kunnen
deelnemen aan het défilé voor de koninklijke familie Aanvragen hiervoor zijn doelloos en worden niet beantwoord.
Andere Joodse Jeugdorganisaties die een
delegatie willen zenden, kunnen hiervan een
kennisgeving sturen aan het bestuur der
Joodse Jeugdcommissie tot uiterlijk 16
Augustus. Tevens vermelden of een vlag of
vaandel meegedragen wordt, alsmede de
naam van de drager.

Misjmar Tikwatenoe
Padvindstersgroep Deworah.
Onze bijeenkomsten beginnen weer op
Sjabbath 28 Augustus om 2 uur in de Lekstraatsynagoge, Synagoge Jacob Obrechtplein en het gebouw Plantage Parklaan 9.
Verenigingsexamen.
Het exnmen staat voor de deur. Datum,

plaats en tijd worden op de bijeenkomsten
bekend gemaakt. Ingaande 28 Augustus beginnen wij met de laatste voorbereidingen.
De eisen zijn:
a. Vlot Hebreeuws kunnen lezen (Sephar.
dieth of Asjkenasieth);
b. Joodse Geschiedenis: Schepping tot
Mosje;

c. Kennen der belangrijkste berachoth;

d. Voornaamste gebruiken van Sjabbath
en Feestdagen.
Zij, die hiervoor slagen ontvangen een
fraai diploma.

Jeugdlanddag.
Tot uiterlijk 17 Augustus kunnen bij ons
nog kaarten worden aangevraagd voor de
jeugdlanddag die op 29 Augustus zal worden gehouden. Prijs: één gulden. Bij financiële bezwaren is in overleg met ons een
andere regeling mogelijk. Zie verder circulaire.
TIKWAENO-ZM5
RKAP 706.
De vereniging Tikwatenoe heeft haar seizoen beëindigd met een groots opgezet zomerkamp in de jeugdherberg „Assumburg"

het hele land.
Het zomerkamp mag in één woord geslaagd heten. Dank zy de grondige voorbereiding liep alles vlot van stapel.
De „Alkmaar Packet" zorgde voor het
vervoer van Amsterdam naar Velsen, vandaar ging het per autobus naar de „Assum-
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_________ °

Maandag

11

*

DiDSda9

12

Woensdag

lg

21

~i7

vn

3!

16

_

9

ptn anai roe'

Zondig

15

17

8

Donderdag

14

Vrijdag Begin 7.45 u
ttj?
Einde 8.4 i u.
'j

p-ia

'ionj

neon

'pnnNi rvv

16

Misjna Jomith
AUGUSTUS

pan?
Vrijuag

Aug.
13

aw

rmro

8

1

ia"!

p-a

a^naa
14

9
10
11

Sjabbath
Zondag
Maandag

15
16

Dinsdag

17

De Vereniging van de Vrienden der Universiteit van Jeruzalem en de Afd. Amsterdam van de N.Z.B, hebben het voorrecht
in deze vacantiemaand een spreker uit Israël te gast te hebben. Het is Prof. Dr.
A. H. Fraenkel, hoogleraar aan de Hebr.
Universiteit van Jeruzalem, die hier zal
spreken over De Hebreeuwse Universiteit
en de oorlog, op Woensdag 18 Aug. a.s. te
8.30 uur in het American Hotel, ingang

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Sjabbath

18

12
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19
20
21

14
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16

JOODSE JEUGDFEDERATIE

lang inzien, dat deze Jesjiewa op de steun,
die zij ook uit Nederland verwacht, kan

Prof. Fraenkel

in

Nederland

Marnixstraat.

Het zomerprogramma

draait

op

volle

toeren en vraagt de krachten van alle be-

schiKbare niaurichiem. Tot nu toe is alles
uitstekend verlopen; we hebben het vooral met het weer goed getroffen. De goede
stemming, die het Oogsthulpkamp in Schagen reeds in de eerste dagen kjnmerkte,
is tot het einde toe blijven bestaan. Er is
gewerkt, dat de stukken er af vlogan; ondanks dat was er nog voldoende fut voor
handbal en horrah.
Het algeme_n seminarium in Bunnik verenigde een groot deel van onze madrichiem. Er waj e_n programma, dat intensief werken vereiste en waarin de deelnemers ruimschoots de gelegenheid kregen
hun eigen kunnen te ontwikkelen en te
tonen. Er heerst een prima gewrahstemming. De verantwoordelijkheid, die een
jeugdleider op zich neemt, werd algemeen
beseft.
Het mooie weer kwam tegelijk met de
deelnemers in het eerste Bnei Akiwahkamp

in Ermelo aan. Vooral het tweede kamp
was voor de leiding erg zwaar, door het
grote aantal deelnemers. Maar stemming
was er! Opgetogen trok ieder naar huis.
De Bnei Akiwahmadrichiem echter, begonnen direct daarna hun seminarium, eveneens in Bunnik. De opzet van het programma is ongeveer als die van het algemeen
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Keren Hatora
Keren Hatora heeft besloten om op 10
Aw een actie te houden ten behoeve van
de Jesjiewat Chafeets Chajiem in Gedera.
Deze Jesjiewa is bestemd voor jongens van
de Kibboetsiem, die daar enige jaren Tora
en Moessar leren. ledereen zal wel het be-

rekenen.
Daarom verzoekt het Keren Hatoracomité iedereen om op de Vastendag 2.—
voor deze Jesjiewa af te zonderen. Dit bedrag van twee gulden is de minimumwaarde van de maaltijden, die wij op de Vasten-

’

dag overslaan.
U wordt verzocht dit bedrag (eventueel
vermeerderd met het geld van Uw huisgenoten) aan onze plaatselijke commissaris af
te dragen. Ook kunt U Uw bijdrage aan de
leraar Uwer gemeente afgeven, die dan de
gezamelijke opbrengst van Uw Kehilla Keren Hatora zal opsturen.
De verkoop van alle insignes en vlaggen
is in handen van het J.N.F. Zonder schriftelyke toestemming van de landdagleiding
mag niets te koop aangeboden worden.

Oproeping!
Inlichtingen worden gevraagd over de gedragingen in de bezettingsjaren van Mevr.
Gosschalk-de Jonge. Zij heeft in 1943 samengewerkt in de groep van Ans van Dijk
en was in het V.-huis Jekerstraat Amsterdam,waar zy samenwerkte met Mies de

Recht.

seminarium.

Inlichtingen te zenden aan het Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van
Ex-politieke Gevangenen uit de bezettings-

Verklaring inzake de kampen te Hulshorst.

versum

Om eventuele misverstanden te voorkoJ.J.F, het volgende bekend: In de door haar te Hulshorst van 3 tot 10 Aug. georganiseerde
kampen J.K. I en S.K. I hebben zich enige
gevallen van lichte acute enteritis voorgedaan. Ondanks alle, terstond op medisch
advies genomen maatregelen, meent het
Federatie Bestuur, zich bewust van haar
verantwoordelijkheid, dat het wenselijk is
de kampen J.K. II en S.K. H elders, n.I.
te Ermelo te houden. In verband hiermee
hebben de tijden enige wijziging ondergaan,

men maakt het bestuur der

waarvan alle deelnemers bericht is gestuurd. Het adres te Ermelo is: p.a. Loedeman, Oude Nijkerkerweg.

by Uitgeest.

Dit eerbiedwaardige slot herbergde van
16 tot 23 Juli 120 kinderen en 20 leiders uit

H

3X

Vrijdag Begin
7.45 u.
b

13

nog nooit een Joodse Jeugdvereniging in Nederland dat gedaan heeft.

Afd. Onderwijs.
Thora-vertalen, schriftelijke cursus.
De afd. Onderwijs der N.I.H.S. houdt zich
o.m. bezig met het vervaardigen van woordvoor-woord-vertalingen van hoofdstukken
van de Thora ten gebruike op cursussen en
voor zelfstudie. Verschenen zijn reeds enke-

Kalender

Aug.

BIJZONDERE LANDDAG 1948.
Allen die per fiets, motorrijtuig of auto
naar de Bijzondere landdag 1948 komen,
wordt aangeraden een blauwwitte vlag of
wimpel te voeren. Zij kunnen dan gebruik
maken van de gidsen, die op het terrein
zijn opgesteld.

tijd.

District Hilversum,

Laarderweg 75, Hil-

AMSTERDAMS JOODS MANNENKOOR.
Woensdag 18 Augustus wordt de laatste
repetitie gehouden vóór ons optreden op de
landdag van de N.Z.B. Begin: zeven uur
precies; plaats: Bovenlokaal der Lekstraat
Synagoge. Ook zy die op 8 Augustus nog
uitstedig waren, worden verwacht.

Van het Joods
Nationaal Fonds
Vliegveld Akir door J.N.F, aangekocht.
Voordat de Britse troepen Erets Jisraeel
verlieten vonden er besprekingen plaats
tussen vertegenwoordigers van de legerleiding en van het Joods Nationaal Fonds
over de verkoop van grond, tot dusver bij
het Britse leger in gebruik.
De onderhandelingen hadden tot resultaat, dat het J.N.F, in het bezit kwam van
het 2400 doenam grote vliegveld Akir met
zijn gehele

outillage.

9

NIEUW ISRAKLIETISCH WEEKBLAD
„The Great Promise".
„The Great Promise", de K.K.L.-film, die
tgdens de Negew-actie met zoveel succes
in verschillende plaatsen draaide, zal 25
September a.s. te Leiden worden vertoond
in een aan Erets jisraeel gewijde bijeen-

komst van het instituut „Kunst, Ontwikkeling en Ontspanning".

J.N.F.-Bureau op 9 Aw.
Op Tisjah be-Aw, Zondag 15 Augustus,
zal het J.N.F.-bureau gesloten zyn.
Rechtsherstel via het J.N.F.
Het hoofdbureau van het Joods Nationaal
Fonds te Jeruzalem heeft reeds betrekkelijk
kort na de bevrijding een speciale afdeling
in het leven geroepen, die zich ten doel
stelt Joodse eigendommen in de diaspora
voor het Joodse volk te behouden. Het gaat
hier om die goederen, roerende zowel als
onroerende, waarvan de oorspronkelijke
eigenaren in de oorlogsjaren om het leven
zgn gekomen. Op dit gebied heeft het
J.N.F, tot dusver reeds belangrijke successen kunnen boeken. Ongeveer 7000 claims
zijn tot nu toe in Erets Jisraeel geregistreerd. Zy werden ingediend door de eigenaren van de desbetreffende goederen of
hun erfgenamen. Aan ongeveer 2000 eisers
heeft het J.N.F, rechtskundige bijstand verleend. leder geval wordt afzonderiyk behandeld, hetgeen vaak grote moeiiykheden
met zich brengt, daar in elk land weer andere bepalingen voor deze materie geidenAan de afdeling van het hoofdbureau van
het J.N.F., die zich met deze zaken bezig
houdt, is een staf van ervaren juristen verbonden. Daarnaast staan ongeveer dertig
tydelijke medewerkers, merendeels advocaten, wier taak het in het bijzonder Is feitenen bewijsmateriaal te verzamelen en de te
voeren processen nauwgezet voor te bereiden.

Binnenkort zal in de Joodse pers een artikel versclujnen, waarin men nadere gegevens zal aantreffen over de werkwijze
van deze afdeling en waarin bovendien de
weg zal worden aangegeven, welke in Nederland wonende Joden, die van de hulp
van het J.N.F, op dit terrein gebruik willen
maken, dienen te bewandelen.
Dr

A.

GRANOWSKY.

Dr. Abraham Granowsky, president van
het directorium van het Joods Nationaal
Fonds, is gekozen tot vice-president van de
Nationale Raad in Israël

Nationale

comm.

èn Hare Majesteit tot grote blijdschap zal
stemmen èn nog lange tijd tot zegen zal zijn
voor de gehele Nederlandse bevolking door
de beoogde activering van de kankerbestryding.

Men zij op zijn hoede
Er zijn weer „inzamelaars" op pad.
Op het ogenblik wordt Nederland en speciaal Groningen en Oost-Nederland onveilig
gemaakt door de „Verenigde Joodse Gerepatrieerde" die met een in allerongelukkigst Nederlands gestelde dankbetuiging,
een gedichtje over een concentratiekamp en
zelfs een oorkonde „voor hulp aan Joden
gedurende de bezetting" geld trachten in

te zamelen.
Naar zy beweren is het geld voor Pahoogstwaarschijniyk komt het
lestina
slechts hen zelf ten goede. Het bestuur van
de Ned. Zionistenbond stelde ons van een
en ander in kennis en verzoekt om publi-

—

catie.
De Inzamelaars en „Verenigde gerepatrieerde" zijn: Sally van Praag, die hoofdzakelijk in het Oosten van Nederland opereert en Jacob v. Gelderen die Groningen
„bewerkt".
Hieronder volgt een staal van de misselijke producten, die zij by hun bezoek aanbieden. Mcii zy gewaarschuwd!
Dachau
Palestina
Phopenburg
Als w\j U deze brosure aanbieden, dan
is het niet voor propaganda, maar als
mens tegenover mens, vergeet niet het
is vrede voor U, maar voor ons joden is
het nog geen vrede.
Millioenen van ons volk zijn afgemaakt,
doodo gemarteld, dood gegeseld, duizenden zijn bezweken als weerloze slachtoffers onder het mes van de chirurg, om
duivelse proeven op onze mensen te nemen, terwijl er millioenen vergast zgn.
Het is vrede voor U, maar niet voor
onze mensen, die terug zijn gestuurd uit
Palestina, om weder hun intrek te nemen In een Duits concentratiekamp,
eerst bewaakt door onze vgand, thans
door onze bevrijders. Duizenden joodse
slachtoffers zitten nog steeds in kampen
en lijden gebrek aan alles wat maar
denkbaar is.
De oorlog is gedaan en wij hopen dat
het eeuwig vrede zal blijven voor U allen. Uit naam van ons allen die geleden
hebben en nog lijden aan de naweeën
van deze oorlog.
Vergeet U ook ons volk niet, al zijn
het joden.
Het zyn mensen, zoals Gij.

—

—

regeringsjubileum

Het gouden Regeringsjubileum van Hare
Majesteit Koningin Wilhelmina staat in het
middelpunt van de belangstelling van het

Nederlandse vo 1 ':. Deze belangstelling zal
tot uiting komen in de feestelgkheden,
welke overal in de lande worden georganiserd en op of omstreeks 31 Augustus a.s.
haar hoogtepunt zullen vinden.
De vreugde over het gouden Regeringsjubileum — uniek in de geschiedenis van
ons vaderland
en de dankbaarheid voor

het

Het Comité vertrouwt, dat het Nederlandse volk een geschenk bijeen zal brengen, dat

—

in die 50 jaren gevoerde wijze beleid

van Hare Majesteit, zal ook op een andere
wijze tot uiting worden gebracht en wel
door het aanbieden van een Nationaal Huldeblijk, waaraan hopelijk de genele Nederlandse bevolking aandeel zal hebben.
Dit Nationale Huldeblijk zal de vorm hebben van een fonds, bijeengebracht door de
verkoop van jubileuminsignes met de beeltenis van Hare Majesteit en door het storten
van D.juragen. Het aldus bijeen te brengen
fonds is door Hare Majesteit bestemd voor
de kankerbestrijding in Nederland.
Het Nationaal Comité, dat zich' het bgeenorengen van dit fonds ten doel stelt,
doet een beroep op alle organisaties in Neaerland van welke aard zij ook zijn en op
alle in ons land gevestigde ondernemingen,
aan net gestelde doel mede te werken, door
hun leden resp. hun personeel on te wekken

de jubileum-insignes te kopen en extra bijdragen aan het fonds te storten en indien
enigszins mogelijk in eigen kring, derhalve
in eigen vereniging of onderneming, de ver.
koop onder leden of personeel ter hand te

nemen.

Daarnaast doet het Nationaal Comité een
beroep op verenigingen en ondernemingen
uit eigen middelen een bijdrage aan het Nationaal Huldeblijk te geven.
In het Nationaal Geschenk zullen de gevoelens van het Nederlandse volk voor zijn
jubilerende Vorstin tot uiting moeten komen en dit Geschenk zal het Nederlandse
volk dus waardig moeten zijn
De jubileum-insignes kunnen worden aan-

gevraagd bij de Burgemeester van iedere
gemeente. De extra bijdragen kunnen wor-

den gestort op Postrekening 26000, ten name van het Nationaal Comité te Amsterdam of op de rekeningen van dit Comité
bij de Nederlandsche Handel Mij. te Amsterdam, bij de Kasvereniging te Amsterdam, of bij het Gemeente-Girokantoor te
Amsterdam, C 600

Toen destijds de eerste vluchtelingen uit
Duitsland om hulp zich aan zijn kantoor
vervoegaen, heeft hij voor hen gedaan alles
wat mogehjk was. Toen is echter ook de
angst over hem gekomen. Niet om eigen
lot, maar om dat van hen, die hem lief
waren
Pogingen om hem te doen ontvluchten,
hebben schipbreuk moeten ïyden, omdat hij
weigerde zijn ouders te verlaten. Vooral zijn
moeder, aan wie hij wel op een zeer bijzondere wijze was gehecht, wilde en kon hij niet
achterlaten.
'_oen vrienden er eindelijk in geslaagd
waren hem op de z.g. „Palestinalijst" te
doen plaatsen voor uitwisseling tegen Duitse
krijgsgevangenen, mislukte door
lottig toeval ook deze laatste poging om
hem te redden. Hy werd gedeporteerd en in
het concentratiekamp SoD»Dor in Polen vergast.
By leden der balie is de gedachte ontstaan aan de mogeiykheid van een blijvend
aandenken aan confrère Prins, een aandenken, dat mede een herinnering zou zijn, ook

voor hen, die na ons komen, aan het grote
leed, dat eens door de Duitsers over ons volk
en ons land werd gebracht.
Wy besloten tot het doen vervaardigen
van een vergroting van een portret van con.
frère Prins en tot plaatsing daarvan in het
heiligdom der balie
de advocatenkamer
da plaats, waar hg zo vaak en door allen
graag gezien, in prettig en gezellig gesprek
of met een kwinkslag en een geestigheid,
in ons midden heeft vertoefd".
De bode der Rechtbank, de heer J. Emmerig, die in de loop van vele jaren een zo
goede vertrouwde van mr. Prins is geweest,
onthulde daarop, op verzoek van mr. de
Groot, de wel zeer sprekende beeltenis van
de zo betreurde jurist, met het onderschrift:
„Mr. A,ron Prins, Lid der Alkmaarse balie
sedert 14 April 1927, door de Duitsers vergast in het concentratiekamp Sobibor
(Polen) op 23 Juli 1943".
„Zo zunen wij", aldus besloot mr. de
Groot, de gedachte hebben, dat hy te midden
van ons vertoeft".
Namens de balie gaf spreker de plechtige
verzekering, dat de gedachtenis aan confrère Prins bij ons steeds in dankbare herinnering zal biyven voortleven.
Een oom, de heer W. Prins, dankte, mede
namens de in Engeland wonende broer en
zuster van wijlen mr. Prins, zowel de
Deken der Advocaten, mr. C. A: de Groot,
als de balie met enige welgekozen woorden.

—

—

Aan het Nieuw Noord-Hollands Dagblad
van Maandag 26 Juli '48 ontlenen wg:
Vrijdag jl. vond in de advocatenkamer der

Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar een

korte, treffende plechtigheid plaats.
't Was nl. die dag juist vijf jaar geleden,
dat de bekende Alkmaarse jurist mr. Aron
Prins in het concentratiekamp Sobibor in

Polen door de Duitsers werd vermoord. En
deze herdenking was voor de leden der
Alkmaarse balie aanleiding geworden om
het portret van hun zo tragisch om het
leven gekomen confrère een ereplaats te
geven in de advocatenkamer.
Bij deze plechtigheid waren tegenwoordig de fgd. president der Alkmaarse Rechtbank mr. J. Krabbe, de griffier van het
Kantongerecht, mr. A. S. Hoogstra, vele
leden der balie, enige familieleden en vrienden van wijlen mr. Prins en de bode der
Rechtbank, de heer J. Emmerig.
De Deken der Orde van Advocaten, mr.
C, A. de Groot, het woord nemende, herinnerde er aan, dat de Rechtbank by monde
van o.a. haar fungerend president, mr.
Krabbe reeds eerder uiting had gegeven
aan haar diep leedwezen over het lot, dat
mr. Prins had getroffen
„In deze besloten kring", zo vervolgde
mr. de Groot, „wil ik thans echter nog enige
dingen in herinnering brengen.
Confrère Prins, voortgekomen uit een der
oudse Allunaarse families, vestigde zich in
1927 op 25-jarige leeftijd als advocaat in
Alkmaar. Zijn oom, Mr. Abraham Prins,
had hier jarenlang de rechtspractijk uitgeoefend en de naam Prins had een goede
klank.
Confrère.yPrins zette de traditie voort en
hij heeft hier de advocatuur uitgeoefend op
een wijze, die grote waardering heeft gevonden, want niet alleen voor hen, die hem
konden honoreren, was hg een goede raadsman, maar zijn hart ging bovenal uit naar
de minder, en slechtbedeelden, omdat hij
voelde, dat deze evenveel recht hadden op
goede juridische bijstand als zij, die tot het
betalen daarvan wel in staat waren.
Hij was trouw, hij was eerlijk en hij was
rechtvaardig. Niemand onzer heeft ooit getwijfeld aan de eerlijkheid van zün ontreden.
Maar hij was ook een zeer gevoelig mens.
Het leed van anderen heeft hem. zeer gedrukt.

Voor de Tourohbeoefenaren in Utrecht en
en gelukkig worden deze nog
omgeving
aangetroffen
was het Zondag 10 Tammoez een bijzondere dag. De behandeling
van Gemoroh „Kesoebous" oor pim. 15 jaar
door Mr. de Haas begonnen en al deze jaren
door hem „voorgeleerd", werd deze middag
beëindigd. Opperabbijn Tal, hiervoor speciaal naar zijn vroegere woonplaats overgekomen, was deze massechtoh mesajeim.
De heer v. d. Klei, die het voorrecht heeft
gehad de gehele massechtoh te mogen „meueleeren', begon vervolgens me: het trac-

——

taat „Joumoh".
Na afloop van dit officiële gedeelte begaven de aanwezigen zich naar de feestelijk aangerichte disch in één der bijlokalen
onder tafelpresidentder gemeente, waar
senap van Opperrabbijn Tal
nog vele
diwrei Touroh werden gesproken. De aanwezigheid van de jongere jeugd bij deze
maaltijd gaf de ouderen het gevoel van zekerheid voor de toekomst van het traditionele Jodendom.
Onder leiding van Mr. de Haas zal nu we.

—

—-

kelijks gemoroh „Joumoh" geleerd worden.
Moge uit de grotere deelname aan deze studie blijken, dat de opwekkende woorden niet
te vergeefs zyn gesproken.

België
Regeringsjubileum H.M. Koningin

Wilhelmina.

Omtrent de feestelijkheden vernemen wrj
het volgende:
op Donderdagmiddag 2 September a.s.
zal er een kinaerfeest plaats vinden in de
zaal Hellemont, van Eyckelei.
Men heeft het voornemen om op 9 September a.s. een grote feestavond te organiseren; de zaal zal nog later bekend gemaakt worden
Zondagmiddag 12 September zal er een
Sjoeldienst gehouden worden. Wij kunnen
mededelen dat de Weleerw. Zeergel. Heer
S. Rodriguez Pereira heeft toegezegd een
predikatie te houden.
Coxijde aan Zee:
Men verzoekt ons mede te delen, dat in
Coxijde een Zomerkolonie is geopend voor
kinueren uit Brussel, waarvan ue ouders
niet over de middelen beschikken hun kinderen van de zeelucht te laten genieten.
Dit initiatief is uitgegaan van Poale Zion
Smol. De benaming is .ferets Kolonie en er
zijn een 50-tal kinderen __ider de leiding

van Mevrouw Friedman.

S.O.S.
Een SOS-beroep: vrijwillige afgifte van
Sifrei-Torah' voor nieuw opgerichte Joodse Gemeenschappen in Europa.

Door de afdeling „SOS"

DBAlkhmaerdisnwMtoijPlen. rins

SIJOEM TE UTRECHT

= Supplies for

Overseas Survivors (bevoorrading van
Joodse overlevenden in Europa) is een beroep gedaan op de Amerikaanse Joodse
gemeenschappen, om 250 Sifrei Torah' en
10.000 stel Tefillien af te staan.
Deze zijn dringend nodig om in de be-

hoeften van nieuw opgerichte gemeenschappen, synagoges etc. in 14 Europese
landen en de D.P.-kampen van Duitsland,

Oostenrijk en Italië te voorzien.
Teneinde te verzekeren dat de overbrenging hiervan naar Europa vóór de grote
feestdagen zou kunnen plaats vinden is
met klem verzocht de giften zo spoedig
mogelijk af te willen dragxen aan de
plaatselijke „SOS"-vertegenwoordigers.
Het SOS-beroep, dat op meer dan 1000
met de SOS symphatisercnde gemeenschappen werd gedaan, was het resultaat
van de momentele onmogelijkheid om door
de, hiermee gewoonlijk belaste afdeling
van de Centrale Distributie Commissie de
nodige heilige schriftrollen in Israël te bestellen.
„Het zeer speciale werk, de rollen der

Sifrei Torah van het schriftwerk te voorzien, werd voornamelijk in Israël gedaan",
luidde de afgegeven verklaring; „daar wij
op het ogenblik echter van deze bron verstoken zijn, heeft de CDC zich tot de SOS
gewend, in de hoop dat de Amerikaanse
Joodse gemeenschappen, waarvan vele
meer dan één exemplaar dezer rollen bezitten, extra Torah zouden willen afstaan teneinde hun geloofsgenoten overzee
in staat te stellen, hun godsdienstoefeningen naar behoren te doen."
Onmiddellijk na de oorlog, slaagde het CDC
er in, meer dan 500 Sifrei Torah naar Europa te sturen, eveneens met hulp der
Amerikaanse
Joodse
gemeenschappen.
Nieuwe geloofscentra die inmiddels waren
ontstaan noodzaakten een hernieuwd beroep door middel van SOS.
Er zijn maatregelen getroffen om elke
Torah-rol van de naam der Joodse gemeenschap te voorzien, door welke ze was
afgestaan. De rollen worden nagekeken en
eventueel hersteld door het Religieus en
Cultureel Bureau van de CDC alvorens te

worden verzonden.
De SOS bevoorrading is een aanvulling
op de aankopen die door de CDC worden
gedaan ten bate van het Europese, Joodse
herstelprogramma. Het CDC steunt financieel op het „United Jewish Appeal" =
Centraal Joods Hulpfonds.

Bg de opening werden de kinderen verrast met een bioscoopvoorstelling. Er werd
een Palestina film vertoond. Later konden
ze zich vrolijk maken over de capriolen
van Charly Chaplin.

INDRUKWEKKENDE DLVMANT-TEN-TOONSTELLINGTE
ANTWERPEN.
DEMONSTRATIE VAN JOODSE
ONDERNEMINGSGEEST

Wanneer er in de Belgische diamantnijverheid perioden zijn dat het minder vlotten
wil met de handeistoestand dan steken de
besturen van de verschillende organisaties
van diamanthandel en -nijverheid de „koppen" bijeen om te beraadslagen wat er dient
gedaan te worden om uit het slop te geraken. Wordt het nodig geoordeeld eens
vertrouwelijk met de grote mannen van de
Diamond Trading Company te Londen te
gaan praten, dan wordt voorafgaandelijk

een bezoek gebracht aan de ongekroonde
Koning van de Belgische diamantnijverheid,
de heer Romi Goidmuntz. De naam Goldmuntz hoort men hier weinig uitspreken.
ledereen, Ministers, Burgemeester en andere „hoge Pielen", evenals de bedelaars,
spreken en kennen alleen mijnheer Romi.
De laatste maanden gaat het inderdaad
slecht met de Belgische diamantnijverheid,
en de vooruitzichten voor de komende
maanden zijn evenmin bemoedigend. Het
past niet in het kader van dit artikel uitvoeriger te spreken over de voornaamste
oorzaken die er toe geleid hebben dat er
vandaag niet zonder aanleiding zorgen gemaakt worden over de toekomst van de Bel-

gische diamantnijverheid. Misschien vertellen we er later wel iets meer van.
Maar wie de ondernemingsgeest van de
Antwerpse diamantairs kent weet evenzeer,
dat zij niet bij de pakken blijven zitten. Er
moest maar weer eens op de grote trom
geslagen worden om de wereld duidelijk te
maken dat Antwerpen het voornaamste dia.
mantcentrum is en blijft. Enige maanden
geieoen neeit dan mijnheer Romi weer enige
van zijn Engelse vrienden uitgenodigd, natuurlijk werd er zorg voor gedragen dat
hierbij eveneens enige andere niet minder
invloedrijke personaliteiten aanwezig waren.
Zoals het veelal bij zulke gelegenheden het
geval is wordt zo „tussen neus en lippen
door" gezegd wat men op het hart heeft.
De Burgemeester van Antwerpen, de heer
Craeijbeckx, had ook wat op het hart. Het
was namelijk al van 1936 geleden dat Antwerpen nog een diamant-tentoonstelling gekend heeft. Het werd, ai'dus de Burgemeester, werkelijk tijd, dat Antwerpen opnieuw
zou uitpakken met een diamant-tentoon-

..
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stelling en grootser nog dan deze van 1936. een topprestatie hier door gezamelijke arleggen van de ondernemingsgeest van de
Dit zou mogelijk zijn met de medewerking beid en goede wil werd bereikt? Aan de Joodse diamantairs, deze tentoonstelling hen
van de Diamond Trading Company.
en pers werd de primeur gegeven het eerst de het brevet van grote bekwaamheid heeft genatuurlijk dacht alleman op dit ogenblik tentoonstelling te bezichtigen waarom daags geven. Er waren natuurlijk ook vele inzenaan ue prachtige Stand van de Diamond voor de opening- een perconferentie plaats dingen van niet Joden en zeker niet minder
Trading Company, in de zo juist in Londen
had. Men stond werkelijk in bewondering waardevol en prachtig. Maar het verschil
gehouden tentoonstelling en waarvoor een
bij het betreden van de Feestzaal voor de zit hierin dat het overgroot deel van de
wgze waarop de hoofdbouwmeester van de
zeer voorname belangstelling uit alle weJoodse diamantairs na de bevrijding berooid
relddelen bleek te bestaan. Of mgnheer stad, de heer Fivez, bijgestaan door enige van alles van de grond af aan hun bedrijf
Romi op dit ogenblik de toezegging van de van zijn voornaamste medewerkers, de weer moesten trachten op te bouwen. MilDiamond Trading Company al in zijn zak grote zaal als in een sprookje tot een goed joenen en miljoenen werden hen ontstolen,
had zal wel het geheim der Goden blijven, sluitende juwelendoos had omgetoverd. Een om van al het verder leed nu maar te zwijjuwelendoos waarin alles op de juiste wijze
gen. En het werd hen niet altijd gemakmaar in ieder geval verklaarde toen mijnkelijk gemaakt om terug te herbeginnen.
heer Romi, dat Antwerpen binnen enkele een plaatsje gekregen heeft in een belichmaanden een grootse diamanttentoonstelting die de schittering van het waardevol en Het „Jood" zgn heeft de eerste periode na
ling zou kennen. Uiteraard beloofde het zo zeer gewaardeerde diamant volledig tot Hitler nog nagewerkt. Ik behoorde tot hen,
die aanvankelijk dit met de meeste stelligzijn recht doet komen.
Stadsbestuur hierbij alle mogelijke medewerking en ondanks de berooide toestand
heid ontkend hebben, maar latere ervaringen opgedaan, ook met vooraanstaande sovan de Gemeentekas, zouden toch alle onDe officiële opening van de tentoonstelkosten verbonden aan deze tentoonstelling
ling had Zaterdag 9 Juli plaats door de Eer.
cialisten, hebben my overtuigd, dat Hitler
door het Stadsbestuur voorgeschoten worbijlange nog niet dood is... Maar des te
ste Minister, in tegenwoordigheid van vrijmeer respect dwingt het af, wanneer we
den. Men liet er geen gras over groeien.... wel alle Ministers en de voornaamste personaliteiten van' het land. Een groots diner zien wat in enkele jaren door deze vervolgde en uitgeplunderde mensen opnieuw kon
werd een aantal genodigden aangeboden, bij
Reeds enkele dagen later werd bekend
welke gelegenheid Minister Huijsmans een bereikt worden
ten voordele ook van de
gemaakt dat er een „Beschermd Comité"
Kamer en Senaat, de Eerste Minister, acht moedige rede hield, waarover dagen daarna economie van het land. Hierover is nog veel,
nog werd gesproken. „België is het land van
heel veel te zeggen, maar dit zal van de reMinisters, Generaals, Gouverneurs, Burgede fraude", aldus de Minister. „Binnen endactie afhangen.
meesters, vertegenwoordigers van het Consulair Corps, voorzitters van Nijverheid- en kele weken zal aan het Parlement een wets.
Er is dus heel wat te zien geweest.
ontwerp worden voorgelegd voor de saneHandelskamer, naast Veldmaarschalk Lord
Eerst en vooral diene vermeld de prachWavell, Sir Ernest Oppenheimer, L. en O. ring van de diamantnijverheid. Die zich hiertige Stand van de Diamond Trading Comp.:
Oppenheimer, Abrahams Chapple en de aan niet wenst te onderwerpen stoot die uit
die volledig van Londen naar Antwerpen
Uw midden, doet gij dit niet", zo besloot
leiders van Société Générale en de Maatwerd overgebracht. Een stand die 200 mMinister Huijsmans, „dan hebt gij geen toescnappij van de Belgische Kongo-diamanbeslaat en waarvoor het nodig geweest is
komst meer."
ten, de „Forminière" zitting hadden. Hierde vloer speciaal te versterken. In een vijftal
Zo voortpratende bemerk ik dat de panelen ziet men een reusachtige verzamenaast kwam er een „Uitvoerend Comité"
plaatsruimte, die mij door Uw redactie werd
ling van een schat van juwelen en ruwe diamet als ere-voorzitter de heer Romi, en
verleend, door mij al overschreden is, terwaarin verder zitting hadden al de persomanten.
wijl ik nog niets verteld heb wat er in de
nen uit de beroepsorganisaties en Gemeenteambtenaren, op wiens medewerking men tentoonstelling zoal te zien is geweest, want
Opmerkenswaardig door de zuiverheid van
wanneer dit blad verschijnt, zal de tentoonmoest kunnen rekenen. De man die verde
diamanten is het profiel van een moderstelling waarschijnlijk reeds gesloten zijn.
trouwd is met het organiseren van dergene jonge dame in brillanten, evenals het ruilijke tentoonstellingen, de heer Jules dAns,
terstandbeeld van Koning Albert I, bezet
werd tot Commissaris-Generaal gebombarIk zal nochtans een poging wagen U in met meer dan 2000 brillanten. Het wapen
deerd, en er bleven toen nog enkele weken
vogelvlucht een indruk te geven van het van Antwerpen prachtig uitgevoerd, een ge.
om alles voor elkaar te brengen....
tentoongestelde, maar wil voorafgaandelijk
schenk van de firma Goldmuntz aan de
een vaststejling doen. Deze is: dat wanneer Stad Antwerpen, is eveneens te bewonderen.
Heeft men er werkelijk een idee van, welk het nog nodig is geweest getuigenis af te Zelfs het aan de Antwerpse haven op te
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Enige en algemene
De heer en mevr. M. Falkkennisgeving
Hanauer geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon
s.-,7-,
van onze jongste zoon
ROBERT JUDA
LOEKI

De choepa van
KURT STEIN

rrise -o

Zeist 8-8-'4B

°p

Homeruslaan 6
Tijd. Diaconessenhuis
Utrecht.

icn.

Tijdens haar bezoek aan
haar kinderen in Hol-

en

BEP HAMMELBURG
zal plaats vinden op 23 Augustus 1943, 18 Aw 5708
des namiddags 1 u. in de
kleine synagoge Folkingedwarsstraat 16, Groningen.
Emmen, Wilhelminastr. 73
T. Apel, Hoofdkade 100 hm

rav
'48)

(21 Aug.
in de Port.
Isr. Syn., Rapenburgerstr.
197. Receptie 2.30-5 u. Geb.
A.0.F., Sarphatistr. 8. _m
Met grote vreugde geven S. de Casseres
wij kennis van de geboorte J. de Casseres-Baljet
De choepah van
van onze dochter
Retiefstraat 35hs
ANITA ROOS

EVELYNE RUTH

F. Ullmann—Salomon
E. Ullmann
4 Augustus 1948
Adam, Rijnstraat 126

.

en

Ondertrouwd:

tat

Geboren

TAMAR
dochter van Fiory Asscher-

Tal en
Elie Asscher.
Maajan-Zwi (post ZichronJaacov) P.0.8. 4. Israël asee

Tammoez 5708

HEINZ J. MAYER
LESLIE L. FELLNER
_al plaats vinden Zondag 17
en
Ab 5708, 22 Aug. a.s. te
ELISABETH R.
Tilburg in de Synagoge
ARONSOHN
Willem-H-straat om 1 uur.
Choepa 26 Aug. 's nam. 1.30
Receptie van 3-4 u. Hotel
Synagoge J. Obrechtstraat Riche, Heuvel.
House,
Brook
Bishops Tilburg,
Rinbaan O. 249
Stortford, England
3 53
J. P Coenstraat 17
3i6 e
J. M. Coenenstr. lOhs, Amtoek adr.: Willem-11-str. 18
sterdam-Z.
Getrouwd:
Herplaatsing wegens
JOSHüA GROSS
misstelling

.

.,

en

n"a

Met grote vreugde geven De nam van
wij kennis van de geboorte
M. VLEESCHHOUWER

van onze dochter en zusje

THAMAR RACHEL
CARLA
Irene Notowitz—Benjamin
Benno Notowitz

Judith

SM7

Jac. Obrecht Synagoge, des

j.vu

1948 Gelegenheid tot feliciteren
dien dag van 3-5 u., Olympiaplein 98 hs., tel. 93753
Met grote blijdschap geven De Choepah van

Amsterdam,

4 Aug.

Oude IJsselstraat 26

wij kennis van de geboor-

te van onze dochter

MAK DE WINTER

en

BERTINE MEIJER
RITA HftLÈNE
zal plaats vinden Zondag 17
Beppie Slap—Drukker
Menachem 5708, 22 Aug.
Jacques Slap
ssss 1948 in Hotel den Hout, BeKoninklijkelaan 39, Ant- zuidenhout te 's-Gravenhawerpen.
ge om 1 uur.
nu
9 Augustus 1948
Receptie tot 4 uur.
Berghem, Pastoorstr. B 171
De BARMITSWOH van Voorburg, L. v. Nw. OostPETER WEISHUT
einde 442.
zal plaats vinden op 22 Toek. adr.: Roodborststr. 22
Aug. in de grote Synagoge Oss.
Wagenstr. 103, Den Haag.
Receptie v. 2.30-4.30 u. Sssi De choepah van
ZADOK J. ZION
n.m. van Lansbergestr. 67

en

mxa "Q

van onze kleinzoon
EDDY KEIZER
ia" nar
16 Menachem 5708, 21 Augustus 1948.

receptie

,

van 2-4 uur

A. Haas
J. Haas—de Haas
Almelo, Schokland 8

,

3i3

GERTA SAJET
zal plaats vinden op Donderdag 21 Menachem 5708-26 Aug. 1948, des nam. te
1.15 u. in de synagoge te
Arnhem, Kippenmarkt 1.
Receptie in Rest. „National"

KUPERSCHMIDT

Bakkerstr. 76, v. 2.30-4.30 u.

Eibergen, J. W. Hagemanstraat A 142

Arnhem, Steenstraat 56e
T. adr.: Batavia, N.-Indië

Tot onze diepe droefheid
werd geheel onverwachts

van ons weggenomen
onze innig geliefde echtgenoot, vader en oom

JONAS S. VAN OS
in de ouderdom van 61 j.
S. van Os —Poppelsdorf
Annette

Fia

Den Haag, 6 Aug. 1948
n _" n 3K x
O. Scheveningseweg 112
De
teraardebestelling
heeft plaats gehad 9
Aug. op de begraafplaats te Wassenaar, ttn

Eerst heden, n"_: 7")_)»S"J
8 Aug. '48, bereikte ons
de droeve tijding, dat

onze lieve

3.-,5 3

ALEX
oud 26 jaar, tijdens de
gevechten in Israël op
non 'j
10 Juli 1948 is gesneuveld.
Namens de familie,
S. Bolle-Melkman
Andreas Bonnstr. 34»,

mm

Amsterdam-O.

COHEN
in de leeftijd van 72 j.

"J
}
I

i

Op het ogenblik dat deze regelen getikt
worden loopt het aantal bezoekers naar de
80.000. We hebben de indruk dat de 100.000.
ste bezoeker een waardevol juweel als geschenk zal krijgen. Deze diamanttentoonstelling heeft alles overtroffen wat er tot nu
toe op dit gebied is geweest. Wij menen te
weten dat het komende jaar ook in Amster.
dam een diamanttentoonstelling gehouden
zal worden. Gaat Amsterdam Antwerpen
evenaren? Dan zal er toch nog heel wat
water door de Amstel en Schelde moeten

vloeien....

SAM EMMERIK.

SPORT BW SPEL
CEINTUURBAAN 57, TEL 22822
Voor Uw sportartikelen. Autopeds met kogellagers, luchtbanden en verstelb. stuur 49.75 554 0

’
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New Vork

A.
Fam. Dr.
Goldschmidt
New Vork
Fam. L. Goldschmidt
Philadelphia
Fam. K. Friedmann

—

Bergen-Binnen,

/+fflot frftffJtéh
""***" V

INBOEDELS,
NAAIMACHINES,

Utrechtschestr. 73
Amsterdam-C.

GEWONE EN
Perzische kleden

geeft weer veel geld vof gedeeltelijke

tAMKt

Stromerlaan 1

De begrafenis heeft op
10 Augustus te Diemen
plaats gehad.
MTi

|

L. Wagenhuis

—

Goldschmidt
Tijd. adr.: Bergen-N.H.,

Jerusalem
Fam. J. Goldschmidt

!
|
'i

VAN OUDS BEKEND

Amsterdam
Fam. J. Magnus

Goldschmidt

RACHEL

17 Aug. '48, 12 Ab 5708
en
Kfar Ata P.0.8. 10 vr.
R. LEEFSMA—ELZAS
mm
zal plaats vinden te Adam Arnhem.
11 Ab, 17 Aug. a.s. in de
namiddags 1.30 u.

land, en nog voordat
haar wens, om haar kinderen in ijjhr pft
te bezoeken kon worden
overleed
verwezenlijkt,
tot onze grote droefheid,
na kortstondige ziekte
onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
LEAH GOLDSCHMIDT-

richten Vrijheidsbeeld werd kunstvol nagebootst, bezet met geslepen en ruwe diaman.
ten. Er zijn bloemenkorven, een koningskroon, 'bruggen over bekende rivieren, kant.
werk in brillanten uitgevoerd (een getuigenis van grote vakbekwaamheid), er zijn f on.
teins die schittering omhoog spatten en
dames in bekoring brengen Maar er is zoveel dat we overtuigd zijn niemand de eer
te kunnen geven waarop stellig aanspraak
gemaakt kan worden. De verzameling door
firma's van het industrie-diamant is buitengewoon interessant. De meest opmerkenswaardige Stand hiervan is die van de Amsterdamse firma D. Drukker & Zn. De sociale afd. wordt schitterend gedemonstreerd
door de Stands van de Alg. Diamantbewerkersbond en de bekende instellingvoor de tv.
berculozebestrijding „Zonnestraal". Dat de
stad Antwerpen er alles op gezet heeft om
het succes zo volledig mogelijk te doen zijn
blijkt uit het beschikbaar stellen van een
deel uit de archieven van de stad, voorzover
dit betrekking heetf op deze oude Vlaamse
industrie. Hierbij is zeer lezenswaardig en
interessant materiaal waarvan velen het
bestaan nooit vermoed zullen hebben. Zelfs
de ontvangstsalon is een getuigenis van
fijne smaak, maar neemt veel weg van het
zicht van de prachtige inzending van de
„Forminiére". De volledige diamantbewerking wordt aanschouwelgk voorgesteld met
de nieuwste en modernste werktuigen. ,

l

.

Tel 35053
m
Upen op Zondag van
10 tol 2 uur

gehele

.

mmmtS

Gerard-Doustraat 109

'

Tel

26481-22322

-_-----__________—-_____________-

5 Aw 5708.

I.—__■—________—
Heden overleed onze lieve moeder, behuwdmoeder,
schoonzuster
en
tante, Mevr. de wed.

HANNA FRUITMANN
v. MOPPES
in de ouderdom v. 70 j.
Uit aller naam:
sm
H. de Hartogh—

CONTRIBUTIE

r 50 gent PER MAAND IJ
PER LID ongeacht de leeftijd

Fruitmann
Vrolikstr. 270*. Adam
5 Aug. 1948, 29 Tammoez 5708.
Geen rouwbeklag

Bij mijn vertrek naar New
Vork groet ik langs deze
weg al mijn vrienden en

bekenden.

Hartelijk Sjalom.
Regina Diaconide

-

AFWEZIG

van

HEKMAN SCIIIPPER

Mischel

JUWELIER
HORLOGER
EXCLUSIEVE SIERADEN IN HET
BETERE GENRE.
mos
Heillgeweg 3, Amsterdam. Telefoon 36572.

arts
Rooseveltlaan 31
8.579
PRAKTIJK HERVAT

mti

Een geschenk

s .-,33

Dr. L. Bader

’. Tas

DE DROOM VAN lEDERE VROUW

—

A. M. KOSTER
Zenuw-arts

_

-

_

STEENHOUWERIJ

N.V.

SARPHATISTRAAT 189
Telefoon 528.2
AMSTERDAM-C.
levert grafzerken naar alle begraafplaatsen
s4_>

Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, aanvaarden wij
geen verantwoordelijkheid voor het kasjroet van de in

onze advertentie-kolommen aangeprezen artikelen.
Men stelle zich dienaangaande in verbinding met zijn

>.

t

'Hij t^Ê

Opperrabbinaat.

Wij zoeken per September of 1 October een

Te huur aangeboden z. penVorst sion voor dame of heer b.b.
h.h. nieuw gestoffeerde
Steenweg 9, Utrecht, vr.

Herenkledingmagazijn

Nette Jongen

GEROUTINEERDE

zit-slaapkamer

in moderne

parterre

flat
van 14 jaar ter opleiding
Rotterdam.
Br.
D
938
bur.
tot een flinke koopman.
Eventueel ouderloze jongen van dit blad.
voor intern. Zaterdags niet
Aangeb. gemeubileerde ss_»
vrij.
S5BO

VERKOOPSTER

met str. w. voor heer allen z. pens. Tel aanw. 26940

Huishoudster
of dienstbode voor dag of
dag en nacht in klein gezin.
Goed loon. Was buitenshuis
Werkster aanwezig.
355 i
S. Barber, Afrikanerpl. 9hs.
Adam. Na 6 u. Tel. voor 5
uur, 45950.

Jongeman b.b.h.h. zoekt p.
1 of 15 Sept.
kamer met pension
Amsterdam of omstr. Br.
D 939 bur. van dit blad

V.

W.V 775 RICARDO's
Adv Bur. A'dam-C. s.ïbs

Ook voor

JONGMENS

Aangeboden een mooie

zit-slaapkamer

op nette stand in het W.

van Rotterdam in lib. Joods
gezin. Tel. aanw. Br. onder
lett. B. aan boekhandel van
Witsen, Nieuwe Binnenweg
143, Rotterdam.
330 4

Wij vragen verkoopkracht,
bekendheid met stoffen.
Wij bieden behoorl. werkkr.
met vele mogelijkheden.
SJABBOS VRIJ
SSSI
Schr. soll. aan E.E.K., Westerhoutstr. 35, Haarlem.

I

Gevraagd:

Hoofd van de huishouding

a)

van ca. 30 kinderen.

30506 (4 LIJNEN)
ALLE BANKZAKEN
DEVIEZENBANK
TELEFOON

—

Valkenburgerstraat 198

vraagt
om na korte opleiding het kantoor zelfstandig te kunnen
leiden. Vereisten: typen, g. handschr., accuraat rekenen
Sjabbath en Jomtouf vrij.
3?45

V

K«ntoormacl.iner,a nrlel

V. TUUMIIUIJCII KantoormeuLelen 3510
I¥.~. VOOKB.HAL 176, TEL 80339 ADAM
J.

-

MEUBELSTUDIO

KANTOORKRACHT

"

die zich enkele "uren per
dag beschikbaar willen
stellen voor

huisverzorqinq
tegen behoorlijke vergoeding, geven zich direct op,
liefst na telefonische afspraak bij: Zr. I. Rothgiesser-Wolfers, Hofmeyer-

straat 33 hs. Tel. 53673.
spiegelkas ten, bedden,
Spreekuur van 9-10 en
ledikanten en divanbedden van 5-7 uur.
(Ook bet. via Schade-eng.)
Het welbekende adres
L. WAGENHUIS

Het

meest

vertrouwde

adres

Ph. Bonewit

M

geeft de hoogste waarde
voor net gedr. Dames- en

Herenkleding

Goud- zilver en juwelen

Dir. M. A. Citroen
Onze wagens met dubbele
bediening geven de cursist
een veilig gevoel op de weg.
Vr. prosp. Ruysdaclkade 97-99, Adam, Tel. 93233-95118
9570

ALB. CUYPSTRAAT 166

apparaten 0.a.:

Broodroosters
Fornuizen
Koelkasten

REPARATIES

i
|

Jj
J

:

_

J. J. Braan
■

Amsterdam-C.

Specialist

GOTTSCHALK
-

Kookplaten

,

-

H

vanliwChoepafdaetföedcyqerved/^^

>; Saxen Weimarlaan 24
Telefoon 93092

J

u

Tel. 42881

M5

EN GEZINS-

as»

VERZORGING
Bakkerij Patisserie Confiserie ook voor
enkele uren, zo
centrum der stad, verzeker-

-

RUYSDAELSTR _7
TELEFOON 29SOS
Wi/veïJeitjen cfV tepolfaer*

Nieuwmarkt 7

ANTWERPEN
wegens immigratie over te Belt U voor
HUIS-

riemen

670

Korte Meerhuizenstr. 14 hs.

Snclkokers
Stofzuigers
voorheen „Johnny". Strikt koschere keuken O.R.T.
Strijkbouten
Antwerpse Rabbinaat
3556 Scheerapparaten
PELIKAANSTRAAT 42
WJjgk
met Philips service,
enz. enz.
WwSÊKL

A. MULLER & Co.

J

cylinderbureaux.

Grote sortering eiken

weer diverse electr.

RESTAURANT- CHARCUTERIE - HOPFENBERG

N ederlandse Dameshandwerkenf abriek

I

—

Het bekendste huis ter plaatse

tevens bekend met bjiitenlandse correspondentie.

doch ook andere jongelieden kunnen solliciteren
bij de Ned. Schortenfabriek, Nieuwe Achtergr.
170-178, Adam. Pracht toekomstmogelijkheden.
Wij hechten waarde aan ambitie, efficiënt werken, goede omgangsvormen, gezondheid. Br. D
935 bureau van dit blad.

H. VOET

KKJAi I E A_fTWERI»E_«~

,

’’

Electro-Technisch
Bureau
J. Aardewerk Jr.
levert

Bontmantels in ruime sortering volgens de
nieuwste modellen. Reparaties en transformaties
Ruyschstr. 22
Amsterdam-O.
tel. 53439

N.V. Handelmij. v.h. J. de Vries Sr. & Co. Pr. Hendrikkade 22, vraagt voor spoedige indiensttreding een
j552

"

in, voor nieuwe.
358 J
2 Fauteuils, 4 stoelen
139
2 Clubs, 4 stoelen
210
Grote sortering eiken en
old-finish dressoirs en theemeubels, schrijf- en

Jonge meisjes en dames,

Gerard Doustr. 109, Telef.
26481-22332.

Bonthuis „OOST"

goed bekend met moderne talen en steno, gewend geheel
zelfstandig te werken, zoekt werkkring per 1 September.
Sjabbath vrij vereist. Br. D 933 bureau van dit blad.

I

N.VJ

Bont kopen is een zaak van vertrouwen
Daarom voor al Uw bontwerken naar

Ervaren Secretaresse,

Mulo-diploma voorrang

Meubelen

—

Br. D 940 bur. v.d. fclad.

j

AMSTERDAM-C.

f

1

Wij ruilen Uw oude

AANNEMERS EN MAKELAARS
35,,,
Beheer en onderhoud van huizen. Alle voorkomende
timmer- en metselwerken, ook Winkelbetimmerlngen.
Laat nu reeds uw bouwplannen gereed maken door
ons speciaal Bouwkundig Tekenbureau.
WEESPERZIJDE 93.
TELEFOON 50865

voor streng kosjer internaat

prima Boekhouder (ster)

-

Firma A. en L. II Alt UI E

Kookster

b)

—

HEERENGRACHT 460

Woustraat 159

WOUSTRAAT 159
TELEFOON 2.9.8 0.9.
Bestellingen door de gehele stad
3574

~

VAN EMBDEN

van

Als bijzonderheid vanaf VRIJDAG 2 JULI
uw bestellingen iedere Vrijdag thuisbezorgd
in ZANDVOORT-BAD per eigen bestelwagen, mits 14 2 dagen tevoren besteld.
Gelieve tijdig Uw bestellingen op te geven om
teleurstelling te voorkomen

l\o. 05507
reparaties
alle merken

.BANKIERSKANTOOR
■■
M.

242

26670

Brood- en Banketbakkerij VAN STRATEN
VAN

van
radiotoestellen en alle werkzaamheden op electrotechnisch
gebied. Uit voorraad leverbaar: Philips, Erres en
N.S.F. radiotoestellen, haarden, stofzuigers,
vloorwrijvers etc.
ALGEMEEN TECHNISCH BUREAU
I. RAFALOWITCH
Trompenburgstraat 133, Telefoon 93597

Bij E.E.K. maatkleding v.
dames en heren, fil. Adam,
Ceintuurbaan 115, is plaats
(voor direct) voor een amb.

30452

BOTERKOEKEN en AMANDELCARRÉ'S

Vanaf heden zijn wij wederom telefonisch te
bereiken onder
5568

nenweg 297a, Rotterdam.

Weekbl.

en

Voorburgwal
nk 6 uur

Hef adres voor Uw specialiteiten
Onze overbekende artikelen zijn:
ORGEADE-BOLUS, GLMBER-BCLUS,
CITROENTAARTEN, GEVULDE

ASSISTENT

'

N. Z.

-«-iW^___c_B_____M___ HaH^BVHa^_-vn^H^^^^HMa

dat is VAN STRATEN

Alleen wonende dame, midlangjarige practijk. Uitvoerige sollicitaties met opg.
delb. leeft., in mooi dorp te met
van verlangd salaris D 934 bureau van dit blad.
Gelderland, wenst gezellig

Dame, 38 j., 1 kind, n.
onbemiddeld, z.k.m. beschaafd heer, goed kar.
leeft tot ong. 48 j. Br.

Dag-

KIKNT \«. 29809

ACCOUNTANTSBUREAU

samen te wonen

te

242
Tel.

)

*M^^^M"*"B~^~i~k~kW-B

Eerste vereiste echter wederz. sympathie. Br. D 931 kamer met pension
in Amsterdam. Br. D 927 in België
bureau van dit blad.
vraagt voor spoedige indiensttreding een
bureau van dit blad.
Dame 49 j., beh. versch.

m besch. heer. Br. D 930
bur. van dit. blad.
met andere dame.
3562
B
HUWELIJK
Br. J. Kalker, Nieuwe Bin-

_

gez., pension gevr. en aangeb

Woningruil,

3539

kennis maken

kennismaking

Advertentiën

(Familieber., personeel gevr.,
koop gevr en aangeb. Kennism.

LONDON HOUSE, Steenstraat 56d, ARNHEM

gemeub. suite

wenst

plaatsing

van Uwe

Uitsluitend eerste krachten gelieven te
solliciteren onder opg. van ref. enz.

Uit N.O. Indië repatrierend i
ENGELAND HUWELIJK echtpaar (z. kind.) midd.
Heer, vermogend, zoekt da- leeft., zoekt met ingang v.
■_x_h____
me uit eerste kringen tot ong. 1 October een mooie
TYPISTE
35 j. Br. m. foto 932 bur.
Lederwarenfabriek te Amsterdam
van dit blad
vraagt voor directe indiensttreding
met bediening doch zonder
TYPISTE, met enige kennis van boekhouden.
Welke gezellige man, met kost. (Zuid). Huis of lste
et. Goede bet. Liefst geen
gevoel voor humor, wil
Slechts zij, die over prima getuigschriften beberoepspens. Br. E. Koopschikken, gelieven te solliciteren. Br. no. A-3599,
man, Rooseveltlaan 116, tel.
Adv.Bur. Max R. Nunes, Paleisstr. 19, A'dam-C.
met zakenvrouw van bijna 20343, Amsterdam.
j549
veertig? In bezit van eigen
I
zaak, waar hulp nodig is. Jongeman, b.b.h.h. zoekt

.

mei

voor onze afd. MANTELS

zit-slaapkamer

Gevraagd een zelfst

-RICARDO-i
40 - jarige ervaring
UW Bureau voor de

de broodwinning. Voordeli- vroeg mogelijk:
ge huishuur, gunstige voorZR. ROTHGIESSER—
waarden. Grote klantenkr.
WOLFERS
Aanw. bakkerij met alle
benodigdheden. Br. A. 36 en haar helpsters, Hofbur. van dit blad, Lge Kie- meyerstraat 33. Tel. 53673
vitstr. 27, Antwerpen.
Spreekuur 9-10 en 5-7.

Net als vroeger

Uw boeken
Joachimsthal

voor al
naar

JUWELEN
GOUD,

ZILVER,

koopt tegen hoge pr
Fa. LANGEDIJK

Tel. 31656, Frederikspl

HERENKLEDING

koopt tegen correcte ]

als voorheen
J. RITMEESTER
thans: Haringpakkei
steeg 4, b/h Damral

~____KsB^M^^y''' _^^ÊS2S_Sa—__————_———m—____———————«—nm

f^^2l__

*

■ m,m '—

r

Tel. 48113 bij g. geh. 4

1

LOGEREN IN ZWITSERLAND?
DAN NAAR GRINDELWALD!

Potloden

_

(Eigen. Mevr. KAHN)

T#D

VOORTREFFELIJK GELEGEN

VOORTREFFELIJKE KEUKEN
W ONS RESTAURANT

..OUA < II HADI"

—

Opgravingen

—

—

-

GEBAK VAN VERDOONER
smaak

Messen

Broodmanden
Uitgebreide collectie
Roomstellen
CSebakvorkjes
Electr. kandelaars
Roomlepels enz. enz.

ANTIEK
39

—

—

M. VERDOONER
TUGELAWEG 80-81-82, AMSTERDAM-0., Tel. 56131
~

AMSTERDAM

—

SPECIALE AMMEDUG

Een 14 Kar. Gouden
Zak- of Polshorloge

- TEL. 56349 - rOV GESLOTEN

ten geschenke le geven?

1 iv Kapper is

schriftelijke aanvraag indienen en (U)
slaagt daardoor tegen een zeer gereduceerde prijs

een

N.B. Deze aanbieding

„DE AMSTELHOEK"
I». STAAL

is tijdelijk l

MEYER KAN

LUXE- EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Glaswerk, Kristal, Keukengerei
tsis
Rijnstr. 35, Tel. 24333, Linnaeuskade 6, Tel. 25093

[Z
ROflPf

voor ecu chique kort boiitjasj*»!

Laat NU Uw bontjas moderniseren
REPARATIES EN TRANSFORMATIES TEGEN
ONZE THANS GELDENDE ZOMERPRIJZEN

-

J. »E ROOIJ
VAN WOUSTRAAT 15
Telefoon 99350 AMSTERUAM-Z.

U kan dan bij

MEYER KAN

Fl*_r_lll.l\'
Voor natunrlijk geverfd liaur
MODERNE DAMES- EN HERENSALONS
Prinsengracht 458, b. d. Leidsestraat, Tel. 45676

1039

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

OCCASIONS

Wenst U aan leden van Uw personeel, wegens trouwe dienstbetrachting

Transporten

-

Reguliersbreestr.

Grote Prijsverlaging

Ken Hinaak vol interieur bereikt II door
uw kamers opnieuw te laten behangen
Wy hebben alweer behang vanaf
0.60 per rol in de nieuwste dessins
Dus laat nu uw kamers door
de Fa. H. POLAK & Zn.
au»
(gev. sinds 1875) VAKKUNDIG BEHANGEN
GORDIJNEN, LOPERS, VLOERBEDEKKING
etc. Aanbev. M. Rooselaar, Sarphatistraat 99 hs.
Amsterdam-C. Telefoon 50351

’

Amsterdam
Tel. 37H2

41

Chocolaterie

_____

___H________B2_____________R____ I_______o-_B__________—_______'

■■■■■■■■■■■■■■■_^__i—___—__________________l___l——H——_—_^____H_______M

Louis Peereboom

COMPLETE MEUBILERING
13

Fa.B.Breemer

I

Ook voor Vloerbedekking, Bedden, Dekens, Opklapbedden, Ombouwen en Gordijnstoffen.

VOOR ADVERTENTIES IN

II e I g: i ë

VAN WOUSTRAAT 70, AMSTERDAM-Z.

Verschenen:

Dr. Jaap Meyer:

. 6.90

I
I

OMNIBUS

I

Het Verdwenen Ghetto

wende men zich tot
T. SJOUWERMAN
Lange Kievitstraat 27, Antwerpen

a

_fe_
arfflL _l
__MÉÉH_É_k__i___l_M__k*

Comm. Venn. H. B. de Beer

ii

Ao. 1770

verplaatst

Zwanenburqwal3l
Telefoon 47612

—

«^

bent U tevreden I
JUWELIER—HORLOGER

Voor een goed verzorgde theetafel

v. Woustraat 232, Telefoon 22639

iedere gelegenheid^

(hoek Nw. Hoogstraat)
Telefoon 49688
D2V gesloten. 'sZondags geopend

DAVID DE JONGH " KoUmw
LEPELSTRAAT 1

Ethrogdozen
Eepeldozen

MODERN

Nieuwe Keizersgracht 11
Amsterdam-C
TELEFOON 55774
Begrafenissen

Serviezen

—
Kloveniersburgwal

IN BASEL,

ISRAELIETISCHE
BEGRAFENISONDERNEMING

—

Eierdopjes
Manchetknopen O

Armbanden

Aeschengraben 18, is doorlopend geopend,
2 minuten van station S. B. B.

|

Hangers
Asbakken

Ringen

HOTEL SILBERHORN
Streng Kosher

GOUD, ZILVER JUWELEN

Wijnhandel Distilleerderij
Levering door het gehele land
35»
Vraagt Uw leverancier onze Wijnen.
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VERHÜURINRICHTING VAN
MODERNE ZWARTE HERENKLEDING

-

JOH. HUYER

Grootst* speciaalzaak hier te lande

-

-

-

Amatanfam
W—tnrmarkt 7 Tal 44616 W»««rincr»ch«n« ISS Tal. 38439
Jaraatraat, Tol. 112572
Dan Haag, Ko_ng_a*gr_cht Mi J>l

<""

Maurits Dekker:

a

I 9.50

H

