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Gedachten bij

Jom Ha-atsmaoeth
Op de avond van mijn aankomst uit Jeruzalem in
Amsterdam vraagt mij de redacteur van het
N.I.W. of ik wel wat schrijven wil ter gelegen
heid van de Jom Ha-atsmaoet?
En met één
ruk ben ik terug in Israël: het beeld van Jeruzalem op die onvergetelijke dag-van-zelfbevryding,
nu juist een jaar geleden, doemt voor mij op.
Ja, zeg ik, ik zal wat schryven.
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HET BEELD VAN JERUZALEM
Of ik het voor U zal kunnen doen leven, lezers,
dat beeld van Jeruzalem op zijn nationale Vrijheidsdag? Een beeld, dat mij nooit meer zal
kunnen loslaten. Want deze viering van onze
onafhankelijkheid was de revelatie van dat groot.se moment uit onze aan grote momenten zo rijke
historie: de herrijzenis van onze Staat.
Welnu dan, aan de vooravond van de Jom
Ha-atsmaoet — al onze „goede dagen" immers
vangen aan in de nacht
tijgen wij naar de
stad; naar dat Jeruzalem, dat alle gewone avonden van de week stil is, als uitgestorven, en waai
— in tegenstelling met Tel-Aviv om elf uur
's avonds in haast alle café's, lege stoeltjes netjes
opgeruimd bovenop daarvoor-niet-bedoelde tafeltjes staan opgestapeld, en de toerist zich wrevelig afvraagt wat wel met zyn avond te beginnen.
Naar die anders zo dode stad tijgen wij uit.
En daar is Jeruzalem, déze avond èén brok echte,
spontane feestvreugde. Niet een stad, zorgzaam
opgemaakt voor een weldoordachte viering,
maar het levend symbool van een van vreugde
bezield volk. Open vuren branden op alle hoeken
van de straten; en daaromheen dansen, dansen,
jong en oud, rijk en arm, kakhi en kaftan in
eikaars armen „aangehaakt"', onze nationale
dans, de horrah, steeds maar de horrah. Heel
Jeruzalem is als één feestende massa, die zingt
al die volksliederen, die opwellen uit het land
en
— danst, onvermoeibaar. Steeds groter worden
de kringen; de éne kring vormt zich om de
andere heen; schier iedere voorbijganger haakt
in; er is er géén, die niet mee wil doen, géén,
die niet voelt, dat dit zijn feest is, zijn eigen
volksfeest. Vuurpijlen kletteren door de nacht.
Het is geen groots vuurwerk met figuren-alsschilderijen vol kunstige lucht-machinaties als wij
in andere landen wel hebben gezien. Het zijn
doodgewone vuurpijlen, maar zij scheppen in hun
eenvoud, tezamen met de vreugde vuren die branden, een uitbundige stemming, en de menigte
danst, danst tot diep in de nacht.
De volgende dag is het beeld nog oneindig bonter.
Niet alleen zijn de straten voller dan de Kalverstraat op Koninginnedag, maar de stad biedt een
voor de Westerling volkomen ongekend aspect.
Alle straten immers, die leiden naar de /ionSquare (de Dam van Jeruzalem) zijn slechts ten
dele bewandelbaar. Want de stoepen van de trottoirs zijn bezet. De Irakezen, de Marokkanen
de Yemenieten, zy hebben er zich op neergeplant,
neergeplant voor de hele dag. En niet alleen de
trottoirs zitten vol; ook ieder stukje onbebouwde
grond-in-het-centrum. Hele families-van-onrustbarende-talrijkheid hebben zich daar geïnstalleerd, en kijken hun ogen uit. Daar zitten zij,
uitgedost in hun mooiste kledij, in de prachtigste
Oriëntaalse kleuren en stoffen, waarbij koningsblauw, paars en geel de meest geliefde kleuren
zyn, en het geplette fluweel, dat aan de donkere
ogen en mat-gele huidskleur zulk een bizondere
glans verleent, de favoriete stof blijkt te zijn.
Op de Zion-Square zelf is de verkeers-stagnatie
volkomen. Daar zitten zij bij honderden: moeders
met babies, die zy zonder de minste gêne ten
ieders aanschouwen de borst geven; grootouders
met doorgroefde gezichten; kinderen van alle
leeftijden, met ijsjes en diezelfde zemelballen-
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Aan-elastiekjes, die voor ons als kind de glorie der
kermissen uitmaakten. Maar de jeugd maant zich
los uit de familiekring-op-de-stoep, en wij zien de
jonge meisjes, eerst wat schuw, dan al vrijmoediger, mede inhaken in de enorme, drie-ryen-dikke
horrahkringen, die zich hier steeds opnieuw vormen. Er zijn meisjes by van misschien tien ot
twaalf jaar — haar ogen en de ontluikende vormen onder haar nauw-aangeslotcn, lange kledij
verraden al de charme en schoonheid van haar
eerste opbloei als vrouw
en als zij inhaken
temidden van de jongelui in korte kakhi broeken, die uit de kibboetsiem naar Jeruzalem zijn
gestroomd, maken zij het beeld van onze Joodse
volksfeest volkomen. Want in de jonge Staat
Israël vindt de ontmoeting plaats van alle hoeken
der aarde en van alle tijden der eeuwigheid.

—

NA EEUWEN, ONS EERSTE EIGEN
VOLKSFEEST
Ik ga huiswaarts, overrompeld van emotie. Dit is
hun eerste volksfeest, denk ik. Voor het eerst ia
hun leven vieren zij in gemeenschap. Hun gezichten-vol-spanning hebben het my gezegd:
deze dag is een mijlpaal in hun leven; hij brengt
hen nader tot die „integratie"' waarnaar wij zozeer streven voor onze nieuwe immigranten, dan
menige moeizame, weloverdachte poging daartoe.

Als ik thuis kom zit daar een goede, Hollandse
Zionist en trekt een ietwat zuur gezicht. De
Oriëntalen hebben zojuist Jeruzalem veroverd,
zegt hij somber. Nee, zeg ik, het is juist a.idersom: Jeruzalem heeft de Oriëntalen veroverd.
Dan, plotseling, word ik mij met een schok be
wust: het is ook mijn eerste, eigen volksfeest geweest. Deze horrah-dansende menigte, uil alle
landen der wereld samengestroomd, en samen
vierend onze Joodse zelfbevrijding, dat is mijo
volk — for better and for worse — mijn volk en
mijn toekomst.
En dat is ook de emotie, die door heel de mensenmenigte van Israël is gevaren op deze dag,
dit besef
bewust of onbewust —, dat wij na
duizenden jaren weer ons eerste, eigen nationale
feest samen beleven, dat wij herboren zijn als een
volk. En daarom is het, dat wij trots al onze
„tsarot" op deze dag samen-ingehaakt, uitgelaten
als kinderen, kunnen dansen, — en dat wy, uit de
diepte van ons hart, samen kunnen zingen: ons
Lied der Hope.

—

VIJF JAREN JOODSE STAAT
Zojuist heb ik de Nederlandse kranten gelezen.
Zij staan vol over het probleem der emigratie.
Ik lees over de immigratielauden-bij-uitstek, met
hun uitgestrekte, lege gebieden; over Canada,
Nieuw-Zeeland, Australië. Ik lees, dat Australië
een oppervlakte heeft van acht millioen viet kante
kilometer, waarvan twee millioen geschikt zijn
voor landbouw en veeteelt, en dat het negen millioen inwoners heeft. Het heeft dan ook zijn bevolking in vijf-en-dertig jaar kunnen verdubbelen
de
en de Zuid-Amerikaanse Republieken,
hebben
grootste immigratielanden der wereld
datzelfde in vijf-en-twintig jaar gedaan. Ik lees
de eisen, die deze landen stellen aan hun adspi
rant-immigranten: eisen van gezondheid, van
leeftijd, van vakbekwaamheid. En ik lees de uitspraak van een expert, volgens welke de werke
lijke integratie in het nieuwe land, ook by deze
keur-keuze, tenminste op acht a negen jaar wordt
geschat.
Dan denk ik aan ons kleine, ons moedige Israël.
en aan zyn duizelingwekkende prestatie gedurende de eerste vijf jaar van zijn bestaan, prestatie
zonder weerga in de geschiedenis der volkeien.
Op de geboortedatum van Israël
15 Mei
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waren er 650.000 inwoners in Israël. Op
1948
31 December 1952 waren er, volgens de laatste
gegevens van het Bureau van de Statistiek,
1.629.000. Dit betekent, dat Israël in vijf jaren
een bevolkingstoename van 150 procent heeft gehad. De totale immigratie bedroeg 708.000 zielen.
En dit waren géén uitgezochte immigranten. Het
was, hetgeen we in Israël noemen, een „catastrofe-aliyah", grotendeels samengesteld uit mensen, die in geen enkel opzicht zouden kunnen
voldoen aan de eisen, gesteld door een we] voorbereide immigratie-politiek. Van de 708.000
nieuwe immigranten sinds 1948 kwamen er
343.000 uit Oriëntaalse landen en 309.000 uit
Oost-Europa. In grote meerderheid waren zij onbemiddeld en allerminst vooibereid voor aliyali.
Hoeveel ouden van dagen waren er onder, en
hoeveel .sociale gevallen"! Van de laatste waren
er b.v. op Maart 1950 vijftigduizend, die ondergebracht moesten worden in vijf-en-dertig tehuizen
(een getal door zorgvuldige behandeling tciuggebracht op vijfduizend gevallen in vijf tehuizen).
Met dit mensen-materiaal moest Israël zijn Staat
herbouwen en — economisch niet ten onder gaan.
De eerste pioniers van Palestina hadden met volledige overgave van hun krachten, hun gezondheid, hun kunnen, in zestig jaar de mogelijkheid
tot Israël's staatswording geschapen. Déze 'mmigranten, zonder productieve occupatie, zonder
moderne scholing, zonder kapitaal en zonder pioniergeest, zy hadden de neiging de weg van de
minste weerstand te volgen, en trokken liefst naar
de steden.
En toch — toch is het gelukt in deze vyf jaren
honderd duizend nieuwe immigranten in Israël
op het land te koloniseren. Het gebied, waar kolonies werden gevestigd verviervoudigde gedurende die tijd en beslaat thans i/2 millioen dunam.
Sinds 1948 werden 336 nieuwe nederzettingen gesticht, hetgeen meer is dan in de hele zestig jaar
voordien. En de nieuwe immigranten cultiveren
heden ten dage meer dan een millioen dunam
land, produceren meer dan een millioen liter
melk en meer dan duizend ton groenten per
maand.
Doelbewuste projecten moesten worden uitgewerkt om deze transformatie van een willekeurige stads-bevolking tot een boerenstand zich
te doen voltrekken. Een grote rol speelt daarbij
thans het z.g. „Touin-to-Country"-schema van
Jewish Agency en Histadruth, waarbij het feit
dat aan immigranten onder vijf-en-dertig jaar
alleen in landbouw-districten een echte woning
wordt verschaft, stimulerend werkt, zodat in korte
tijd vierduizend families voor dit project zyn geregistreerd, terwijl duizend families reeds een
nieuwe behuizing in co-operatieve dorpen en kibboetsiem hebben ontvangen.
Vijf jaren Joodse Staat.
Zij hebben de voorwaarden geschapen, die kunnen leiden tot productieve economie. Eerst moest de „catastrofe
aliah" verwerkt worden; schier 200.000 woningeenheden werden gebouwd, aan 450.000 immigranten werd nieuwe behuizing verschaft, wegen
werden aangelegd. Daaronder werd een gigantisch werk voltooid als de zojuist geopende
woestijnweg naar Sdom, die gelijk Ben Gurion
het uitdrukte — „een triomf is van ons volk in
zijn stryd tegen de natuur", en de J?otash-werken
aan de Dode Zee met zijn rijke mineralen, toe
gankelyk heeft gemaakt voor ons volk. Nu staan
wij voor een nieuwe phase, een nieuwe vuurproef: onze economische cosolidatie.
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„DE BRUG TUSSEN DE WERKE
LIJKHEID VAN HEDEN EN DE
VISIE VAN MORGEN”
Zó heeft Eshkol, onze Minister van Financien,
ons Ontwikkelings-Budget genoemd; dit budget,
dat dienen moet voor investering, voor ontwikkeling van landbouw en industrie, en dat bestreden
wordt o.a. uit de fondsen verzameld in heel di
wereld door Bond Drives, United Israël Appeal
en C.1.A.-acties.
Moet ik nog zeggen, dat de Joodse staat niet
alleen een zaak is, die de Joden van Israël aan-

In 1453 wordt Constantinopel door
de Turken op de Christenen veroverd.
De Joden in het rijk van de halve
maan genieten vrijheid van godsdienst, terwijl zij in de Christenlanden
van Europa voortdurend aan vervolgingen bloot staan. Daarom zoeken
zij hun toevlucht bij de Joodse gemeenten van het Turkse rijk. Maar
hun aantal is zo overweldigend groot,
dat het onmogelijk schijnt ze allen te
huisvesten en te onderhouden. Tijdens
een van de vergaderingen door de
parnassijns van de gemeente te Constantinopel bijeengeroepen om dit urgente probleem te bespreken, wordt
er plotseling geroepen: „Neschomme!
Neschomme!" als een man opstaat,
die met overtuiging uitroept: ~Er hangen nog vele gouden en zilveren sieraden (versierselen?) aan onze wetsrollen. Laten wij die te gelde maken!
Want het kostbaarste wat we aan
goederen bezitten is ons immers niet
zo veel waard als het leven van onze
naaste!"

Collectieve

Israel
Actie

Joh. Vermeerstraat 24
Amsterdam-Z.
dat iedere Jood, waar ook ter wereld,
er persoonlijk deel aan heeft; of hij het wil of
niet. Israëls glorie is zijn glorie. Israëls ondcgang is zijn ondergang. Israël is zijn verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de Nederlandse Jood zo goed als die van de Israëli.
De een heeft een belastingplicht, zo goed als de
ander. Alleen U, lezer, hebt hem ter vervulling
van het ontwikkelingsbudget en de Israëli duizelt
het van de veelheid der belastingen, hem opge
legd tot het opbrengen van het regulaire budget.
Er is nog een verschil. Uw belaslingsplicht is
vrijwillig. Maar
hy is er niet minder onontkoombaar om. Niet omdat hij juridisch opvorderbaar zou zyn, doch omdat hij een zaak is van
uw geweten. U wéét, diep in Uzelf, dat Israël U
oneindig méér gegeven heeft, dan U ooit Israël
zoudt kunnen geven al gaf U het heel Uw ver.
mogen. De zekerheid, die Israëls bestaan U
geeft; het besef, dat er voor U of Uw kinderen, in
nood, altijd een plaats zou zijn; de uitstraling
van Israël's „goodwill" in de wereld, op U zo
goed als op iedere andere Jood; dit alles zyn
positieve elementen in uw bewustzijn, oneindig
waardevoller dan geld. Daarom, nu Israël zyn
grote strijd om economische consolidatie strijdt:
betaalt Uw vrijwillige belasting, nu, op deze Jom
Ha-atsmaoet. Helpt de brug te falaan tussen „de
werkelijkheid van heden en de visie van mor
gen".
Maar er is meer nog. Israël haakt naar Wester«c
immigratie. Het haakt naar mensen als U en de
Uwen, die hun gaven en kundigheden t»r beschikking willen stellen aan de opbouw van hei
Land. En daarom, overweegt het of U komen
kunt, komen wilt om met ons te delen ons leven
vol ontzegging en problemen, dat moeizaam is
en vaak hard; maar dat desondanks grote vreugden kent: de vreugden van een intensief leven
de vreugden van creatief bouwen aan de eigen
toekomst van ons volk.
Misschien zult U dan, op de volgende Jom Haatsmaoet, mèt ons zijn in Israël, ingeschakeld in
de ketting van werkers-voor ons-volk, en mede
ingehaakt in de kring van de horrah-dans, die
niet alleen een dans is, maar voor my het symbool van ons eeuwig verbonden lot, dat zicli
voortbeweegt, in steeds wilder rhythme, naar vervulling in de kring van ons volksbestaan; een
kring, waarin een ieder, die wil, ïich met één ruk
kan inhaken in de schakels, die zich openen voor
al wie er binnen wil treden.
A. Schwimmer-Vigeveno.
gaat, maar
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BUITENLANDS OVERZICHT

The City MMusic «tuf Dinnerhall Amsterdam
KLETNE GARTMANPLANTSOEN bij Leidsepl. TEL. 376 7 7

EGYPTE DE SLEUTEL
„Abba Even heeft mij aangeraden hierheen te komen om kennis te maken met de
nieuwe regering", zeide Moshe Sharett op
een persconferentie in Washington. Wie gewend is diplomatieke taal uit te leggen, zal
hierin zonder veel moeite een bevestiging
vinden van de geruchten, die al enige tijd
de ronde doen over de houding ten aanzien
van het Nabije Oosten van de regering
Eisenhower. Men zou misschien de nieuwe
heersers in Amerika onrecht doen, indien
men hun politiek pro-Arabisch zou noemen.
Vermoedelijk is het niet zozeer de bedoeling
om de gunst van de Arabieren te winnen
als wel om in dit deel van de wereld te
weten waaraan men toe is. En om dat te
in ieder
bereiken heeft Foster Dulles
besloten om duidegeval oorspronkely'k
lijker taal tegenover de Arabische landen
en Israël te bezigen dan Trumans regering
dat placht te doen. In de practijk is daarvan
tot op heden alleen terecht gekomen dat men
zich niet, tegenover wie dan ook, heeft willen vastleggen, maar van de Arabische
staten en Israël eist dat z\j eerst vrede
sluiten voordat zij op volledige Amerikaanse
steun kunnen rekenen.
In een vergadering van de subcommissie
van Buitenlandse Zaken heeft Foster Dulles
dezer dagen gezegd, dat er ten opzichte van
het Naby'e Oosten een frisse politiek moest
worden gevoerd. Zijn aanstaande bezoek aan
deze streek was nodig omdat de „tendens
gevaarlijk ongunstig voor de Verenigde
Staten" is. Er ontwikkelt zich een antiAmerikaans gevoel in deze streek waarmee
men rekening had te houden. Pogingen om
een verdedigingsorganisatie voor het Nabije
Oosten te scheppen moesten daarom voorlopig niet verder gaan dan besprekingen
tussen de geïnteresseerde landen en een
essentiële voorwaarde daarvoor is een vaste
vrede tussen Israël en de Arabische staten.
Foster Dulles weet ook wel, dat daarvan
nog steeds geen sprake kan zijn. Het jongste
geschil rondom het ontdooien van geblokkeerde rekeningen van Arabische vluchtelingen is daarvan het beste bewijs. Israël
heeft, op aandringen van de verzoeningscommissie voor Palestina, een gedeelte van
de geblokkeerde rekeningen van de Arabieren vrij willen maken. Aan deze vrijmaking
zijn geen voorwaarden verbonden maar desondanks heeft de Jordaanse regering, in wier
land de meeste vluchtelingen wonen, afgeraden dit aanbod te aanvaarden, omdat dit
een erkenning van Israël zou inhouden.
Tevens is gezegd dat het bedrag slechts een
zeer gering deel van de vorderingen omvatte: bijna drie millioen dollar van de geschatte 14 of 15 millioen.
Uit het standpunt van de Jordaanse regering blijkt, dat er sinds 1948 voor hen niets
veranderd is: de vluchtelingen zijn een pion
in het spel om de politieke invloeden, dat
misschien meer dan door de realiteit bepaald
wordt door de angst voor een slechte naam
bij andere Arabische landen. En het gebaar
van Israël, dat toch als het begin van een
compensatie aan de vluchtelingen kon worden beschouwd, heeft niets meer opgeleverd
dan een verscherping van de verhoudingen
en de uitwisseling van boze nota's. En dat
terwijl, volgens een rapport van de hulporganisatie van de Verenigde Naties, het lot
van de 850.000 vluchtelingen alle andere
vraagstukken (in Jordanië althans) overschaduwde. Weinig hoop kan men daarom
hebben dat de laatste stap van de Verzoeningscommissie het sturen van de econoom
Dr John Reedman naar het Naby'e Oosten
om de uitbetaling toch te doen plaatsvinden, wel tot succes zal leiden.

—
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Er is echter één front waarop sinds 1948
wel zeer belangrijke veranderingen hebben
plaats gehad en waar misschien ook een
wijziging in de mentaliteit is waar te nemen.
Ongetwijfeld heeft Generaal Naguib nog
niet beantwoord aan de hooggespannen verwachtingen die er, mede door zijn eigen uitspraken, gewekt waren bij het overnemen
van de macht. Van de sociale hervormingen
is niets terecht gekomen en de gehele belangstelling van het regiem is gericht op de
strijd met Engeland. Maar toch is er in de
methode waarmee Naguib is opgetreden

meer vastberadenheid en onomkoopbaarheid
te bespeuren dan bij zijn voorgangers. Zijn
succes met de Soedan wil hg thans afsluiten met de ontruiming van de Kanaalzone.
Na een periode van ophitsing, die ons sterk
deed denken aan de tijd van Faroek, heeft
nu zelfs de als zeer fel bekend staande
rechterhand van Naguib, luitenant-kolonel
Gamal Abdul Nasser, een voor zijn doen gematigd onderhoud gegeven aan hetLondense
weekblad Observer, waarin een beroep gedaan werd op de Engelsen om na de
evacuatie technische hulp te blnven bieden.
Men mag aannemen, dat de Engelsen deze
uitspraken omgezet zullen willen zien in een
vaste verbintenis, die hun een bepaalde
invloed doet blijven behouden maar het is
in ieder geval een poging tot toenadering
van de kant van Egypte, waarvan we lang
verstoken waren.

NIEUWE WISSELKOERS
Op 3 April j.l. is een nieuwe koers voor
Israëlische ponden van kracht geworden
voor investeerders en toeristen. In een verklaring, door de ministeries van financiën
en van handel en industrie gezamenlijk uitgegeven, is bekend gemaakt dat investeerders I£ 2 voor $ 1 ontvangen, en toeristen
I£ 1,8 tegen $ 1.
NIEUW CULTUREEL CENTRUM
IN TEL AVIV
De medevoorzitter van de Jewish Agency,
Berl Locker, heeft tezamen met vertegenwoordigers van culturele en onderwijskundige instellingen de eerste steenlegging voor
een nieuw cultureel centrum in Tel Aviv
bijgewoond.
De plaatsvervangend burgemeester Levanon welke de steenlegging verrichtte, heeft
meegedeeld dat het gebouw een concertzaal
met ruimte voor drieduizend mensen zal
bevatten alsmede een kleinere zaal voor
kamermuziekuitvoeringen die plaats biedt
aan driehonderd mensen. Het centrum zal
zowel door het Israëlisch Philharmonisch
Orkest worden gebruikt als door wetenschappelijke en culturele organisaties die er
nationale en internationale conferenties
zullen houden. Het Amerikaanse Fonds voor
Israëlische Instellingen heeft zeshonderdduizend dollar bijgedragen tot de bouw van
het centrum, waarmee in totaal twee millioen Isr. ponden gemoeid zullen zijn. Men
hoopt het gebouw binnen twee jaar in gebruik te kunnen nemen.
BEN-GURIONS COMMENTAAR OP
WENDING IN RUSSISCHE POLITIEK
Een aantal pas gearriveerde immigranten
die, op weg naar een bijeenkomst in Tel Hai
ter herdenking van de opstand van het
ghetto in Warschau, door Tiberias kwamen,
hebben daar een bezoek gebracht aan premier Ben-Gurion die er zijn Pesachdagen
doorbracht. Bij die gelegenheid heeft de
eerste minister verklaard, dat er thans hoop
was op hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Rusland en op
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Hadiouif ateittlingen naarde golah
Van 17 t.e.m. 25 April, op 33,3 m.

Alle da»en: 20 tot 20.15 u.

ENGELS
Vrydag: 21.50 u. Hersengymnastiek. Zaterdag: 21.45 u. „Joodse dansen" door
Alexander Veprik. Zondag: 21.35 u. Jeruzalem aan de vooravond van Jom Ha'atsmaoeth (reportage). Maandag: 21.30 u.
Jom Ha'atsmaoethprogramma (met boodschap van Berl Locker). Dinsdag: 21.45 u.
Politiek weekoverzicht. Woensdag: 21.30 u.
Interview

met

de

Engelse

opperrabby'n

Israel Brodie. Donderdag: 21.35 u. Muzikale

Voor Israël is natuurlijk de vraag wie
meester is over het Suezkanaal ook van groot
belang. Maar in zekere zin is Egyptes stry'd
om de beheersing over deze verkeersader
in de vorm waarin hij nu gestreden wordt,
een gunstig teken. Egypte beschouwt zich
niet, zoals onder Faroek, als de leider van de
heilige coalitie tegen Israël maar stelt zijn
eigen welzijn boven territoriale veroveringen. Juist Egyptes strijd tegen Engeland
heeft ertoe geleid, dat er voelhorens zijn
uitgestoken over de mogelijkheden van een
vrede tussen Israël en Egypte. Reeds is
gesproken over een eventuele geïnternationaliseerde verbindingsweg door de Negev
tussen Egypte en Jordanië. Ook andere
suggesties zijn reeds gedaan. En ofschoon
zij alle naar onze mening af zullen stuiten
op het principiële standpunt van de Arabische landen, die nog steeds Israël niet de
facto willen erkennen, is het verzachten van
de toon ten opzichte van Israël reeds een
winst. Egypte kan de andere Arabische
landen eea voorbeeld zijn door de wijze
waarop het zijn problemen aanpakt. Dat
moet
ondanks alle tegenstand die het
juist de laatste tijd in de Arabische landen
uiteindelijk toch heilzaam
heeft verwekt
werken op zijn bondgenoten in de strijd
J. M.
tegen Israël.

—
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HEBREEUWS

Goed verzorgde keuken
Hongaars-Roemeense muziek

groeten. Vrijdag: 21.30 u. Frank Pelleg stelt
voor: de componisten Sharett en Shelem.
Zaterdag: 21.30 u. „Gehoord en gelezen".
JIDDISJ
Vrydag: 19.30 u. Bij de Sjabbatlichten.
Zaterdag: 19.30 u. Politiek overzicht. Zondag: 19.45 u. Heldenliederen. Maandag:
19.30 u. De vijfde Jom Ha'atsmaoeth. Dinsdag: 19.30 u. Jaffa Yarkoni zingt. Woensdag: 19.30 u. Muzikale groeten. Donderdag:
19.30 u. Kinderliederen. Vrydag: 19.30 u.
By de Sjabbatlichten. Zaterdag: 19.30 u. Interview met Josef Heftman.

een mogelijke wijziging in de houding van
Rusland ten aanzien van de emigratie van
Joden naar Israël.
ISRAELISCHE STUDENTEN MOGEN
NAAR EGYPTE
Volgens het Radiostation voor het Nabije
Oosten op Cyprus heeft Egypte erin toegestemd Israëlische studenten en waarnemers toe te laten tot de instellingen van de
UNESCO die binnenkort in Egypte geopend zullen worden. Bovendien heeft Egypte de veiligheid van Israëlische staatsburgers tijdens dergelijke bezoeken gegarandeerd.
Tunesische nationalisten wenden zich tot
Israël
De Tunesische correspondent van het
Israëlische blad „Ha'Aretz" bericht dat de
Neo-Destour een actie is begonnen om
Israëls sympathie en steun te winnen. De
leider van de Tunesische nationalistische
partij Nueira heeft de correspondent meegedeeld dat zijn partij bereid is haar invloed in de Arabische wereld aan te wenden ten bate van de vrede in het MiddenOosten als Israël „de onafhankelijkheidsstrijd van de vrijheidslievende Tunesiërs"

steunt.

BANK LEUMI LEISRAEL
De president van de Bank Leumi Leisrael
S. Hoofien heeft dezer dagen in een verslag
meegedeeld dat de lopende conto's en deposito's van de bank een bedrag van honderd
millioen Israëlische ponden hebben bereikt

Sjnath Sjeroeth
Eén jaar ten dienste van Israel

Voor iedere jonge Jood komt er een ogenblik in zijn leven waarop hy zich afvraagt
of zijn toekomst in het galoeth of wel in
Israël zal liggen. Gelukkig degene, die in
staat is op grond van idealistische overwegingen het besluit te nemen naar Israël te
gaan.
Maar niet iedereen kan tot een dergelijk
besluit komen dat voor hem en vaak ook
voor zijn familie zo grote draagwijdte heeft.
Er kunnen zowel materiële als andere redenen zyn, die het moeilijk maken een zo
ingrijpende beslissing te nemen. Hoevelen
zouden niet gaarne eerst een kijkje gaan
nemen, of nog beter eerst enige tijd proberen of het leven in Israël hun ligt, alvorens
de definitieve stap te wagen.
Het Sjnath Sjerocth biedt in dit opzicht
geheel nieuwe en tot nu toe ongedachte
mogelijkheden. Jonge mensen tussen 18 en
35 jaar kunnen na een vooropleiding van
twee maanden te hebben genoten in een
daarvoor speciaal ingerichte farm in ZuidFrankrijk, gedurende een jaar het leven in
een Israëlische kibboets leren kennen.
Het spreekt vanzelf dat een gedeelte van

tegen 92 millioen in het afgelopen jaar. Er
werden credieten verstrekt voor een totale
waarde van 61 millioen tegen 51 millioen
gedurende het voorafgaande jaar.
KOSHER VLEES IN DETROIT TE DUUR
In de Amerikaanse stad Detroit heeft een
commissie van de plaatselijke Joodse gemeente een onderzoek ingesteld naar de
prijzen van kosher vlees, naar aanleiding
van talrijke klachten. Zij is tot de conclusie
gekomen dat de prijzen van kosher vlees te
hoog zijn, vergeleken met de prijzen van
niet-kosher vlees, waardoor het de huisvrouwen die kosher vlees zouden kopen „als
de prijsverschillen niet zo schreeuwend in
het oog liepen", onmogelijk dreigt te worden gemaakt een koshere huishouding te
voeren. De commissie merkte op dat de
prijsdaling van kosher vlees geen gelijke
tred had gehouden met de algemene prijsdaling en dat er een „reusachtig verschil"
bestond tussen de kortingen voor de kleinhandel bij koshere en niet-koshere slagers.
In sommige gevallen bedroeg de korting op
de prijs van niet-kosher vlees 34 procent en
op die van kosher vlees slechts 11 procent.

De commissie heeft een tabel ontworpen

waarbij de kortingen in vijf niet-koshere
zaken, gebaseerd op een gemiddelde prijs,
worden vergeleken met de vastgestelde
prijzen voor kosher vlees.

FORDSTICHTING ZAL BIJDRAGEN IN
FINANCIERING ORT
De Fordstichting zal bijdragen in de opleiding van ORT leerkrachten in verschillende vakken die in Israël zullen gaan
werken. Zij volgen deze opleiding aan het
Centrale Opleidingsinstituut van de ORT in
Zwitserland. Dit is meegedeeld door de
voorzitter van de ORT in Amerika, Dr William Haber, die van de directeur van de
Fordstichting bericht heeft ontvangen dat
genoemde stichting besloten heeft vierenveertig duizend dollar ter beschikking te
stellen voor de opleiding van Israëlische
studenten. Met deze bijdrage hoopt de Fordstichting het aantal deskundige leerkrachten aan de ambachtsscholen in Israël uit te
breiden. De ORT onderhoudt het wijdst verbreide, van de regering onafhankelijke ambachtsonderwijs in Israël, te weten achtentwintig scholen die jaarlijks door drieduizend leerlingen worden bezocht. Het Centrale ORT Instituut werd in 1949 opgericht
door de ORT-Wereldunie om het tekort aan
leerkrachten op de tweehonderdzeventig
ORT-scholen in negentien landen te bestrijden.

Felicitatie-registers
Jom Ha'atsmaoeth
Bij de legatie van Israël in Den Haag
(Alexander Gogelweg 20) en het Consulaat in Amsterdam (Joh. Vermeerstraat 26) zullen registers ter tekening liggen op Jom Ha'atsmaoeth van
10-12 uur 's-morgens en van 2-4 uur
's-middags.
de dag gewijd is aan de arbeid (voornamelijk landarbeid), doch daarnaast wordt een

groot gedeelte van de tijd gewijd aan de
studie van Hebreeuws, Joodse geschiedenis
en andere algemene Joodse onderwerpen.
Na aankomst in Israël krijgen de deelnemers acht dagen vacantie om familie en
vrienden te bezoeken en iets van het land te
zien. Gedurende hun vrijwillig

dienstjaar

worden hun enige rondreizen onder deskundige leiding aangeboden, terwijl zij vrij zyn
op Sabbath en alle religieuze en nationale
feestdagen.
Wie na het dienstjaar terug wil gaan naar
Holland, krijgt de terugreis gratis, wie besluit in Israël te blijven, kan in de kibboets

blijven of zich elders vestigen naar eigen
keuze.

Allen zullen dan de genoegdoening smaken, dat zij Israël gediend hebben.
Voor reiskosten en de training in Frankrijk is tenminste een som van 500.— verschuldigd. Bovendien moeten de deelnemers
een uitzet medenemen, die toereikend is
voor één jaar.
In Israël, waar de deelnemers productief
werk verrichten, ontvangen zij als vergoeding kost en inwoning, medische verzorging,
lessen en een zakgeld.
Na voorlopige schriftelijke aanmelding bij
het bureau van de Stichting Hachsjarah &
Alyah, Joh. Vermeerstraat 22, AmsterdamZuid, wordt men opgeroepen voor een nader
gesprek.

’
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Zeeher
Lechoerban
Deze week werd het oude, monumentale Sjoelgebouw te Haarlem door
brand verwoest. Wel was dit gebouw
door de te klein geworden gemeente
na de oorlog verlaten en is er een
ander gebouw met fraaie Sjoel en
andere lokaliteiten in gebruik genomen, maar bij het lezen van het bericht
betreffende de brand realiseerden wij
ons toch de ondergang van die eens
belangrijke Kehilla met een schok opnieuw. Wij dachten terug aan de alom
bekenden en de vele onbekenden die
daar hebben geleefd. En het is goed
even aandacht te wijden aan dievorige
generaties, die met zoveel enthousiasme, benijdenswaardig toekomstvertrouwen en zelfbewustheid moeizaam
opgebouwd hebben, wat wij in enkele
jaren wel voor altijd verloren hebben

zien gaan.
De Sjoel werd ingewijd op 15 Sivan
5601, 4 Juni 1841. Uit het programma
van die dag, waarvoor de toen bekende
componist A. Berlijn de muziek had
gecomponeerd ter uitvoering door het
Zang-Collegie de Harmonie, citeren
wij:

De Israëlitische bevolking te Haarlem, bij
het begin harer vestiging aldaar eene kerk

ter seere van den God Jakobs daargesteld
hebbende, bevond zich weldra door goddelijken zegen te uitgebreid, om gezamenlijk
In dezelve hare Godsdienst uit te oefenen,
zoodat zij zich genoodzaakt zag, ter eere
van de Godsdienst harer voorouderen, een
Eervol was het
nieuw gebouw te vestigen
streven van de Manhigim, de Heeren: D. G.

—

Marcus, A. Spier, J. Hangjas, waarby later
in plaats van den Heer Spier, de Heer O. D.
Emrik als Penningmeester optrad, onder
wier bestuur, in October 1837, de werkzaamheden tot den opbouw der kerk eenen

aanvang hebben genomen; met ijver en beleid werd het plan ontworpen tot bevordering van deugd en Godsvereèring.
Den 9den Ijar 5600 werd de eerste steen
des kerkgebouws gelegd, onder het bestuur

der Heeren Manhigim D. G. Marcus, O. D.
Emrik, en J. Hangjas, en bovengenoemde
Commissie. Groot was de vreugde der Haarlemsche Israëliten bij het aanschouwen van
deze heilige plegtigheid; jeugd en grijsheid
beide verblydden zich, bij de gedachte, dat
welhaast het heilig gebouw zal voltooid zijn,

om aldaar hunne gebeden tot den Hemel-

vorst op te zenden.
De inwijding van dit huis Gods wordt nu
heden, den 15 Sivan 5601 gevierd, onder opzigt der Heeren J. J. de Vries, Manh. president, S. van Lier, penningm. D. G. Marcus,
Ouderl. L. B. Konijn, armbezorger, S. J.
Frank, A. H. Spier, O. D. Emrik en A. L.

assesoren.
In Koren wordt de naam des Allerhoogsten gehuldigd; in het westelijk Europa,
worden de keurige psalmen, het voortbrengsel van het vernuft eens koninklijken harpzangers, gezongen; Israëls oog zwemt in
vreugdetranen! Terwyl eene toepasselijke
Leerrede ter inwijding, door den weleerw.
zeer geleerden Heer B. S. Berenstein, Assesor by de Nederlandsche Israëlitische gemeente te Amsterdam, wordt uitgesproken.
De aanzienlijksten van andere eerediensten, vereeren de beiyders van de Mozaïsche
Godsdienst met hunne tegenwoordigheid, en
alom heerschen zuivere vreugde en ongeveinsde vriendschap, zoo onontbeerlijk in de
Konyn,

zamenleving.
Zoo staat het heilig gebouw onwrikbaar
vast, onder de heilrijke regering van Zijne
Majesteit Koning Willem den Tweeden, beschermer van deugd, kunsten en wetenschappen, die het geluk zyner gansene natie
beoogt, die het oor leende aan hen, die zijne
ondersteuning inriepen, om het heilige werk
te bevorderen; Israël wijdt Hem den harteïyksten dank, en zal ten allen tyde voor
zijnen welstand den Eeuwigen smeeken, dat
Deze hem verlenging van jaren schenke,
alsmede aan hare Majesteit de Koningin en
het gansche Koninklijke Huis.
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Bezoek Dr Amir aan Amsterdam

1

Kransletjaing op het Mleyerplein
En weer was het een donkere, troosteloze
namiddag op het Meyerplein, zoals een paar
maanden geleden, op die Vrijdagmiddag in

December.
En weer viel een kille regen, die van geen
ophouden scheen te weten, op hen, die
tegenover de geschonden gevels van de
Grote en Nieuwe Synagogen, tweehonderd
jaar middelpunt van warm Joods leven, huiverend en klein stonden te wachten, naast
het ver boven hen oprijzende standbeeld
van de Amsterdamse dokwerker van Februari 1941.
In tegenstelling tot de onthulling in December stonden thans naast het beeld slechts
zy, die speciaal waren
enkelen opgesteld
uitgenodigd om hier om half drie aanwezig
te zijn bij de kranslegging door de Gezant
van Israël
de leden van het Kerkbestuur
van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge en Parnassijns van de Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam, beide
vrijwel voltallig, en beide met hun secretaris.
Om ruim tien over drie reden auto's voor,
waaruit stapten burgemeester D'Ailly, de
Gezant van Israël. Dr M. Amir, de Consul
van Israël, A. Caspi, wethouder Van der
Velde, en Mr P. J. Mijksenaar, allen vergezeld van hun dames. Dr Amir en de heer
Caspi droegen een grote krans van witte en
lichtpaarse seringen, met een wit en blauw
lint waarop de woorden 'Hommage du Ministre d'lsrael', welke Dr Amir aan de voet
van het standbeeld plaatste.
Na enige ogenblikken stilte in acht te
hebben genomen onderhield Dr Amir zich by'
het standbeeld nog verder met de burgemeester en de andere leden van zyn gezelschap. Nadat hy een groet had gewisseld
met een der Joodse bestuurderen, die hy
reeds eerder had ontmoet en nu onder de
wachtenden opmerkte, vertrok het gezelschap voor een bezoek aan een museum.
Op het sombere Meijerplein, waar de
regen, die nog steeds neerstroomde, zelfs het
wit van de bloemenkrans in een oogwenk
dof deed worden, werd het nog leger.

—

—

*

*

De Gezant van Israël
* en mevrouw Amir
arriveerden Maandagmiddag om vier uur
voor een driedaags bezoek in Amsterdam,
op uitnodiging van Burgemeester D'Ailly.
Na in het Amstelhotcl door Mr en mevrouw
Mijksenaar te zijn begroet, begaven zij zich
in gezelschap van mevrouw D'Ailly allereerst naar de 'Joodse Invalide', van de
gevel waarvan de Nederlandse en de Israëlische vlag wapperden. Te hunner begroeting waren aanwezig vier leden van
het
Dagelijks Bestuur en enkele leden van het
Algemeen Bestuur, de directrice en de
administrateur.
In de recreatie-zaal gebruikten zij de thee
tezamen met alle inwonenden, die niet bedlegerig zijn. Notaris Schaap begroette namens het Dagelijks Bestuur de Israëlische
Gezant en achtte het een grote eer, dat deze
reeds voor de tweede maal een bezoek bracht
aan de 'Joodse Invalide. Dr Amir antwoordde, dat dit tweede bezoek te danken was
aan het initiatief van de Burgemeester. Hij
bracht de bejaarde inwoners een groet van
het jonge, nieuwe land, dat een waar tehuis
is voor alle Joden, jong en oud, die daarheen
uit de vervolgingen de weg hebben gevonden, en dat, al is het klein, bereid is meer
en meer Joden op te nemen.
Daarna brachten Dr Amir en zijn gezelschap een bezoek aan de ziekenzalen.
Des avonds boden Burgemeester en mevr.
D'Ailly in de burgemeesterswoning een diner
aan ter ere van de Gezant van Israël. Onder
de gasten bevonden zich, met Dr en mevr.
Amir, de heer en mevrouw Caspi, wethouder en mevrouw Van der Velde, de Opperrabbijnen S. R. Rodrigues Pereira en J. Tal,
Voorzitters van hetKerkbestuur en Voorzitters van het Kerkgenootschap van de Nederlands-Israëlietische en Portugees-Israëliesche Gemeente, Mr N. E. Rost Onnes,
Voorz. v. d. Kamer van Koophandel Nederland—lsraël, F. de Boer, Voorzitter van de
Vereniging Amsterdamse Haven, Mr I. S. de
Vries, voorzitter van de N.Z.8., en vertegenwoordigers van een aantal andere Joodse
verenigingen en instellingen in Amsterdam,
welke Dr Amir tijdens zijn officiële bezoek
aan Amsterdam zou bezichtigen.
Tijdens het diner bracht Burgemeester
D'Ailly een toast uit op de President van
Israël, en Dr Amir op H. M. de Koningin.
Opperrabbijn Tal ging voor in de lofzeggLng
na de maaltijd.
Dinsdagi>chtend werd Dr Amir allereerst
door burgemeester D'Ailly op het stadhuis
ontvangen, waarna hy in gezelschap van

deze laatste een krans legde bij het Nationale Monument op de Dam. Tezamen met
wethouder Van der Velde bezocht hij vervolgens het nieuwe Tuindorp Slotermeer. Op de
kranslegging op het Meijerplein volgde een
bezoek aan de Collectie Six aan de Amstel,
en aan het Instituut voor de Tropen, waar
Dr Amir in het bijzonder aandacht had voor

de afdeling voor het bodemonderzoek.
Woensdagochtend stond een tocht door de
Amsterdamse grachten en de haven op het
programma, in gezelschap van oud-burgemeester F. de Boer.
Des Woensdags om half drie brachten Dr
en mevrouw Amir, vergezeld van mevrouw
d'Aiily, Mr Mijksenaar, Mr J. K. O. Heyligers, secretaris van de Gemeentelijke Havens en Handelsinrichtingen, die hen ook
des ochtends had vergezeld, en de heer
Caspi, een bezoek aan de ruines van de
Grote en Nieuwe Synagogen op het J. D.
Meijerplein.
Zij werden hier ontvangen door de vier
leden van het K. B. der Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam
dokter I. Dasberg, J. S. Auerbach, Mr S.
Boas en S. A. Themans, en B. W. de Jongh,
secretaris. Dr Amir vroeg enige bgzonderheden over deze bouwwerken en naar de
reden, waarom zij na de verwoestingen, die
er in de oorlog aan waren toegebracht, niet
waren hersteld.
Om kwart voor drie werden Dr Amir en
zijn gezelschap ontvangen in de gebouwen
van de Portugees-Israelietische Gemeente,
die feestelijk waren verlicht, en van de
hoofdingang waarvan naast de Nederlandse
ook de Israëlische vlag wapperde. In de
Ma'amad, waar vele leden van de Portugees-Israelietische Gemeente waren verenigd, werd Dr Amir begroet door de Voorzitter van het College van Parnassijns, dokter E. A. Rodrigues Pereira; hij beantwoordde de begroeting met een toespraak, waarin
hij het trotse verleden van de PortugeesIsraelietische Gemeente te Amsterdam releveerde. Hierna bezocht hij de Esnoga en de
bibliotheek Etz Hayim, waar hij gelegenheid had de rijkdom aan zeventiende eeuwse
Joodse geschriften van deze bibliotheek te
vergelijken met de betrekkelijke armoede
van de Hebreeuwse Universiteitsbibliotheek
te Jerusalem.
Laat in de middag keerden Dr en mevrouw Amir naar de residentie terug.

—
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begon het tweede kwartaal 1953. Ter
besparing van incassokosten raden
wij U dringend aan Uw abonnementsgeld a 3,— per kwartaal, indien dit
nog niet is gebeurd, zo spoedig mogelyk aan ons over te maken. U kunt Uw
abonnementsgeld voldoen door storting of overschrijving naar onze Bankier: Amsterdamsche Crediet Mg.
N.V., Herengracht 553, Amsterdam-C.
(Postgiro van de Amst. Credietmy.
23681, Gemeente Giro van de Amst.
Credietmy. AA 2822) onder vermelding van „Abonnementsgeld N.1.W."
U kunt ook gebruik maken van de
postwissel, welke wij eind Maart in
ons blad insloten (s.v.p. vergeet niet
Uw naam en adres tweemaal in te
vullen). By voorbaat onze dank.
De Administratie van het
Nieuw Israël. Weekblad.
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VIOOLSONATE VAN HANS LACHMAN
IN HET STEDELIJK MUSEUM
Reeds eerder werd in dit blad de aandacht
gevestigd op Hans Lachman. Verbonden
aan de radio, verzorgt hy voor duizend-eneen ensemble de muzikale arrangementen,
en beweegt zich op byna ieder terrein van.
de muziek, waarvan de compositie wel het
belangrijkste mag heten.
Op Zondag 19 April, 's middags om drie
uur, wordt een vioolsonate van Lachman
uitgevoerd door de Heren Hekster (viool)
en

v. d. Boogert (piano).

Het stuk is in 1939 opgezet, maar eerst in
1949 klaargekomen, en bevat drie delen,
waarvan de structuur door ieder te volgen
is en geen toelichting behoeft.

CONTACTWERK
De Centrale Contact-Commissievan
het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap heeft zich gedurende de
afgelopen maanden bezig gehouden
met voorbereidend werk, dat er o.a.
toe heeft geleid, dat de Permanente
Commissie ten behoeve van het centrale contactwerk heeft benoemd de
heer A. Kuyt, Bildtschestraat 36c te
Leeuwarden, telefoon 7521 (kengetal
K 5100).
Het ligt in het voornemen van de
heer Kuyt allereerst de in het land
verspreid wonende Joodse gezinnen te
H. B.
bezoeken om op deze wijze een indruk
krijgen van het werk dat dient te
Conflict K.L.M.-EL AL te
geschieden voor hen, die het meest
behoefte aan contact hebben. Uiter(Eigen bericht)
aard zullen hiermede enige maanden
Naar wy vernemen hebben de onderhandelingen tussen de delegatie van de El Al
gemoeid zijn. Zij, die spoedig bezoek
en de K.L.M. die vorige week in Den Haag
wensen kunnen zich schriftelijk of
plaatsvonden, niet tot een overeenstemming
telefonisch
wenden tot de heer Kuyt
geleid. Er is thans een impasse ontstaan In
of
tot
het
secretariaat
der commissie,
de verhouding tussen beide luchtvaartmaatscchappijen, waarvan de oplossing niet eenSpringweg 168, Utrecht.

voudig schijnt te zyn. Immers, de onderhandelingen in Nederland waren een vervolg op
besprekingen in Israël, die eveneens zonder
resultaat zijn gebleven. De El Al zal zich
thans beraden over de te volgen gedragslijn en te dien einde contact opnemen met
het ministerie van buitenlandse zaken van
Israël; de mogeujkheid bestaat, dat de regering van Israël nu besprekingen zal entameren over deze aangelegenheid met de
Nederlandse regering.
De tussen de beide luchtvaartmaatschappijen gerezen moeilijkheden zyn van commerciële en operationele aard en betreffen
de positie van de K.L.M. in Israël. Het
in 1950 tussen Nederland en Israël gesloten
luchtvaartverdrag verschafte de K.L.M. bepaalde voordelen, die verschilden van de
condities in luchtvaartovereenkomsten met
alle andere maatschappyen. Bovendien was
in de practyk der positie van-de K.L.M, nog

veel gunstiger dan in de overeenkomst was
bepaald. Teneinde zowel een duidelijker omschreven status te verkrijgen als ook om de
overeenkomst met de XX.M. in die zin te
wyzigen, dat er geen verschil met de andere
maatschappyen zou bestaan is de EI Al delegatie naar Nederland gekomen.
By informatie by de K.L.M. bleek ons, dat
men daar op een ander standpunt staat dan
ons uit El Al-kringen werd medegedeeld.
Wel erkende men, dat er geen vorderingen
in de besprekingen waren gemaakt, maar
men hoopte deze later nog voort te zetten.
Het schijnt volgens de El Al dat de onderhandelingen op een dood punt zyn gekomen en
dat verdere bespreking tussen de beide
luchtvaartmaatschappijen geen zin meer
hebben.
AMSTERDAMSE OPERA STUDIO
De Amsterdamse Opera Studio verleent
op 20 April a.s. medewerking aan het programma van de Collectieve Israël Actie en
wel in Hotel Atlanta te Rotterdam. Op
3 Mei a.s. treedt het gezelschap op voor de
Joodse Culturele Vereniging te Den Haag
in zaal Diligentia.

ASSCHER_
Doelmatige meubelen
Gedistinaeerde\stoffen en tapijten

Vrijdag 3 December 1869
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Bestuurderen der Israël. Gemeente te ZAANDAM maken by dezen bekend, dat op Zondag den 5 December a.s., des namiddag ten 2 ure,
de INWIJDING van eene Wetsrol
met daarbij behoorende Zilveren Siertorens zal plaats hebben. De plegtigheid zal geschieden door den WelEerw. Heer J. S. Hirs, Rabbinaal
Assessor, en ren Eerw. Heer Heymann, Oppervoorzanger, beiden van
Amsterdam.
Het Bestuur heeft tevens de eer
te melden, dat er vacante zitplaatsen
zullen zyn voor hen, die dit plegtig
feest willen bywonen.
Ook de Directie voor het Bal maakt
bekend, dat bovengemelde Feestviering zal worden opgeluisterd door een
CONCERT en BAL, op Zondag den
12 Dec. a.s., des avonds ten 7 ure,
tegen een geringen Entreeprijs. Zy,
welke hieraan wenschen deel te nemen, vervoegen zich tot den heer
M. van Thyn, te Zaandam.
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Israels vijfde

jaar

In hel volgende overzicht zijn de belangrijkste gebeurtenissen van het eerste halfjaar (April-Septetnber) in rubrieken ondergebracht. Volgende week publiceren we
het overzicht van de tweede helft van het jaar
27 April. Chedera viert zestigjarig jubileum,
en wordt by die gelegenheid tot stad verheven.

5 Mei. De Premier, David Ben Goerion,
dient een wetsontwerp in de Knesseth in.
waarby de Jewish Agency een charter ontvangt om werkzaamheden betreffende landontginning en de absorptie van immigranten in Israël te verrichten.
9 Mei. De Ministerraad besluit het Ministerie van Buitenlandse Zaken — het enige
Ministerie, dat nog in Tel Aviv is gevestigd — naar Jerusalem over te brengen,
zo spoedig als daar ruimte beschikbaar is.
Midden Mei. Byeenkomst van het Zionistische Aktionscomité te Jerusalem.
13 Mei. De eerste 63 aan de Hebreeuwse

Universiteit afgestudeerde artsen ontvangen hun diploma's!
21 Mei. Eliezer Kaplan treedt om gezondheidsredenen af als Minister van Financiën, een post, die hij sinds 1948 heeft bekleed, en wordt plaatsvervangend-Premier.
27 Mei. De Prae-Zionistische schrijver Peretz Smolenski (overleden 1885 te Meran)
wordt herbegraven op de Herzl-heuvel te

Jeruzalem.
4 Juni. De schrijver Asher Barash overlijdt
op 63-jarige leeftyd.
5 Juni. Eerste steen gelegd voor een nieuw
medisch centrum, gezamenlijk te bouwen
door de Hadassah Organisation of Ameriea
en de Hebreeuwse Universiteit ten Westen
van Jerusalem.
9 Juni. Geldsanering. Intrekking van alle
bankbiljetten, die gewisseld moeten worden

voor nieuwe. Tevens een gedwongen lening
van 10 % op alle bankdeposito's en op alle
ingewiselde bankbiljetten van IL 5 en IL 10.
11 Juni. Vierde Israëlische nota van Praag
betreffende Mordechai Oren, die op 31 Dec.
1951 werd gearresteerd, beschuldigd van
misdaden tegen Czechoslowakije.
14 Juni. Anti-Joodse onlusten in de Joodse
wyk van Tunis.
20 Juni. Een nieuwe partij, Leachdoeth Ha'
vodah, gevormd door twee leden van de
Knesseth, die kort te voren uit de Mapam
waren getreden.
22 Juni. Bomaanslag op de flat van D.Z.
Pinkas. Minister van Verkeerswezen, te Tel
Aviv, waarbij alleen materiële schade wordt
veroorzaakt. Twee personen gearresteerd,
die in relatie staan tot de .Kana'aniem'.
23 Juni. Dr Giora Josephsthal volgt Levi
Eshkol op als Penningmeester van de Je-

wish Agency.
27 Juni. Alle transport twee dagen per week
stilgelegd om benzine te sparen.
1 Juli. U.N.R.W.A. (United Nations Relief and Works Agency) staakt haar werkzaamheden voor vluchtelingen in Israël.
2 Juli. David Wolfsohn, de tweede President van de Zionistische Wereldorganisatie, die in 1914 te Keulen overleed, wordt op
de Herzl-heuvel in Jerusalem herbegraven.
14 Juli. Eliezer Kaplan overlijdt.
14 Juli. De Nationaliteitswet treedt in
werking.

16 Juli. Israël hernieuwt zijn aanbod om
een deel van de bevroren bankrekeningen
van Arabische inwoners van het vroegere
Palestina vrij te geven.
21 Juli. De fracties van de Agoedath Israël
en de Poale Agoedath Israël in de Knesseth
combineren zich.
24 Juli. Overeenkomst tussen de Regering
en de Palestine Potash Company, waarby
een nieuwe maatschappij tot exploitatie
van de potas in de Dode Zee wordt opgericht, de Dead Sea Works Ltd., waarin de
Israëlische Regering 51 % der stemhebbende aandelen zal besitten.

29 Juli. S. Z. Shragai treedt af als Burgemeester van Jerusalem.
31 Juli. U.N. I. CE.F. (United Nations Children's Find) staakt haar werkzaamheden
(schoolvoeding etc.) in Israël.
Begin Augustus. Arabische Liga waarschuwt Bonn tegen sluiten van herstelbetalings-overeenkomst met Israël.
6—21 Augustus. 'Zimriyah' — internationaal Joods koor-festival in Israël.
11 Augustus. Tweede Wereldcongres van
Joodse artsen geopend te Jerusalem.
14 Augustus. D. Z. Pinkas, Minister van
Verkeerswezen, overlijdt plotseling op 57-jarige leeftijd.
18 Augustus. P. Lavon Minister zonder por-

tefeuille.

80 Augustus. Aloef Yitzchak Sadeh. een
der oprichters van de Palmach. overlijdt op
62-jarige leeftijd.
22 Augustus. Eerste Israëlische paspoorten
uitgegeven.
26 Augustus. Petroleumwet aangenomen
dor de Knesseth, waarbij zowel buitenlanders als Israëli's het recht krijgen in Israël
prospectie naar petroleum te verrichten,
onder bepaalde voorwaarden.
Augustus. Dienstplicht verhoogd van twee
tot 2]/2 jaar.
6 September. Tweede fase van de reclamatie van de Huleh-moerassen begint, met
inschakeling van een Amerikaanse ingenieursfirma.
18 September. Agoedath Israël en Poale
Agoedath Israël verlaten coalitie.

ISRAEL — VERENIGDE NATIES
10—12 Mei. Conferentie van tien Moham-

medaanse staten (Pakistan, Egypte, Turkye, Iraq, Indonesië, Arabisch Palestina,
Libanon, Algiers, Malakka) protesteert tegen bestaan Israël.
16 Juli. Israël hernieuwt haar aanbod om
een deel der bevroren bankrekeningen van
Arabische inwoners van het vroegere Palestina vrij te geven.
Juli. Conferentie te Damascus van de Arabische leden der Gemengde Wapenstilcommissies. Versterking der anti-Israel
propaganda.

Begin Augustus. Arabische Liga waarschuwt Bonn tegen sluiten van herstelbetalingsovereenkomst met Israël.
Midden September. De zes Arabische leden
van de V.N. dienen een memorandum in.
dat Israël beschuldigt van schending van
besluiten der V.N., en dient een punt in voor
de agenda van de a.s. Algemene Vergadering der V.N.
Israël dient op zijn beurt een punt voor
deze agenda in. dat de Arabische staten
beschuldigt van schending van hun verplichtingen onder de V.N.
Eind September. Israël protesteert bij de
V.S. en Engeland, dat zij grote hoeveelheden
wapenen leveren aan de leden van de Arabische Liga. voor deze vrede met Israël
hebben gesloten.

—

VERENIGDE STATEN,
ENGELAND
Begin Mei: V.S. stemmen toe in het beschikbaar stellen van het restant van $ 11.583.000
van de $ 50 milioen, die Israël zal ontvangen als hulp aan vluchtelingen.
9 Mei. Twee overeenkomsten getekend,
waarbij Israël onder de Amerikaanse Mutual Security Act van de V.S. een totaal
van $ 14.300.000 ontvangt, voor economiISRAEL

sche en technische bijstand.
26 Mei. Knesseth protesteert tegen de stappen van de Grote Mogendheden, zowel in
het Westen als in het Oosten, die leiden tot
de herbewapening van Duitsland.
20 Juni. Israël ontvangt $ 73 millioen van
de V.S.. van 1 Juli 1952 tot 30 Juni '53.
23 Juli. De V.S. staan toe, dat Israël bepaalde wapenen in de V.S. koopt, tegen betaling.
IMMIGRATIE
4 April. Immigratie uit Perzië per vliegtuig, waarmee 20,000 immigranten zijn
overgebracht, eindigt. Immigratie uit Perzië van nu af over land, via Turkije.
April. Te New Vork opent de Jewish Agency een bureau tot bevordering van de immigratie van middenstanders.
21 April. Jewish Agency trekt IL 38.500
uit voor het Sjenath Sjeroeth project.
April. 1.437 immigranten.
19 Mei. J. A. verwerpt in principe verzoek
van bepaalde landelijke Zionistische Federaties dat zij een deel van de door hen bijeengebrachte fondsen mogen gebruiken voor
hulp by de vestiging van immigranten uit
hun eigen land in Israël.
Mei. 1.488 immigranten (waaronder 500 uit
Perzië, 500 uit Noord-Afrika).
5 Juni. Israel-Argentine Development
Company gevormd tot aanmoediging van
middenstands-immigratie uit Argentinië
naar Israël.
Juni. Libye staat emigratie van Joden naar

in

data (I)

Israël toe. op voorwaarde dat zij niet terugkeren.
Juni. 1800 immigranten (1000 uit NoordAfrika, 500 uit Perzië, 100 uit Jemen).
1 Juli. Laatste immigrantenkamp gesloten, waar de immigranten geheel op kosten
der Jewish Agency werden onderhouden.
Thans worden nog slechts 10,000 sociale gevallen onder de nieuwe immgranten dooide J.A. onderhouden, in plaats van 120.000,
zoals in 1950.
Juli. 1.075 immigranten.
Augustus. 2.359 immigranten.
26 Augustus. J.A. aanvaardt nieuwe richtlijnen, waarbij nieuwe immigranten onder
de 35 jaar voortaan een vaste woning zullen krijgen alleen op het land, en niet in of
nabij de grote steden.

Eind Mei. Bonn doet een nieuw voorstel.
Adenauer en Nahum Goldmann confereren
te Pary's.
13 Juni. Bonn doet een bindend aanbod aan
Israël van $ 715 millioen, in goederen te betalen over een periode van twaalf jaren.
16 Juli. Bonn biedt aan de Joodse organisaties een bedrag aan van $ 107 millioen.
Augustus. Israël besluit, dat een Regerings
Aankoop Commissie alle herstelbetalingsgoederen in Duitsland zal kopen.
17 Augustus. Israël verklaart, dat het van
Oostenrijk zal vragen de teruggave van
Joods eigendom, waarvoor geen erfgenamen
aanwezig zijn, en compensatie voor particulieren.
10 September. Herstelbetalingsovereen-

ECONOMISCH
neemt gewoon budget

1 April. Knesseth

aan van IL 168.450.000 voor belastingjaar
1.1V.1952—31.111.1953. Alle gewone uitgaven voor eerste maal gedekt door inkomsten uit belastingen en Regeringsdiensten.
Maart. Stijging Cost of Living index tot
132 (100 in September 1951).

April. Stijging spoorwegtarieven met 20 %
voor passagiers. 60 % voor vracht.
18 April. Dr Joseph, Minister van Handel
en Nijverheid, naar Verenigde Staten voor
aankoop van voedsel.
Eind April. Autobustarieven stijgen met

15%.

April. Stijging C.o.L. index tot 144.
Mei. Voorlopige overeenkomst voor exploitatie van koper in de Negev tussen de Israël
Mining Industries Ltd. en Société BelgoContinentale des Mines et Metaux.
22 Mei. 40 % styging van de benzine-prijs,
om gebruik van benzine tegen te gaan.
Eind Mei. Sterke beperking van levering
electricitcit aan fabrieken en bouwindu-

strie.

Mei. C.o.L. index stijgt tot 150.
25 Mei. Nieuwe overeenkomst tot verhoging der lonen overeenkomstig de stijging
van de C.o.L. index, gesloten tussen de
Histadroeth en de Manufacturers' Assoeiation.
2 Juni. Opheffing prijscontrole voor alle
groente, fruit en vis, behalve aardappelen,
wortelen en nog enkele artikelen, die in voldoende mate aanwezig zijn.
15 Juni. Busdiensten beperkt, om benzine
te sparen.
25 Juni. Alle particuliere auto's, taxi's en
trucks mogen twee dagen per week niet
rijden, om benzine te sparen. Voor particuliere auto's en trucks moet een van deze
dagen de Sabbath zijn!
30 Juni. Knesseth neemt wet aan die Minister Financiën bevoegdheid schenkt goud
te vorderen en de verkoop van goud door
particulieren aan de Regering te verordenen.
Juni. C.o.L. index stijgt tot 157.
Juli. Belangrijke lagen ijzererts ontdekt in
het Zuiden van de Negev.
27 Juli. Economische Raad neemt programma aan tot aanmoediging van export.
Juli. C.oL. index stijgt tot 162.
4 Augustus. Knesseth neemt wet aan, dat
grond onder de zeespiegel grenzend aan de
kust van Israël, tot Israël behoren en dit
het recht heeft hier boringen te verrichten.
Augustus. Knesseth keurt Ontwikkelingsbudget goed. ter grootte van IL 115 millioen.
Augustus. C.o.L. index stijgt tot 167.
5 September. Sovjet Unie koopt 5.000 ton
citrus vruchten van Israël. ■
September. C.o.L. index stijgt tot. 169.
18 September. Nieuwe overeenkomst tot
verhoging der lonen overeenkomstig de stijging van de C.o.L. index getekend tussen
Histadroeth en Manufacturers' Association.

HERSTELBETALINGEN

21 Maart. West-Duitse delegatie deelt mede, dat Duitsland's mogelijkheid tot herstelbetalingen beperkt wordt door de Geallieerde wetgeving.
Syrië en de Libanon delen Engeland mede,
dat zij een deel zullen eisen van de eventuele herstelbetalingen van Duitsland aan

Israël.

Begin April. Vier leden van de Cheroethparty uit Frankryk gezet naar aanleiding
van een bomaanslag op Bondskanselier

Adenauer.

3 April. Impasse in de onderhandelingen
te Den Haag, daar Duitsland geen bindend
voorstel kan doen betreffende een te betalen bedrag.
7 April. Onderhandelingen afgebroken na
een verklaring van de Duitse delegatie, dat
het de Israëlische vordering van $ 1.000
millioen slechts voor $ 750 millioen gerechtvaardigd acht.
6 Mei. De Knesseth beveelt de Regering
aan de onderhandelingen niet te hervatten
voor een duidelijk en bindend aanbod van
Bonn is ontvangen.
Midden Mei. Dr Otto Kuester, plaatsvervangend voorzitter van de Duitse delegatie,
en Prof. Franz Boehm, voorzitter, nemen
hun ontslag als protest tegen het slepen
der onderhandelingen. Prof. Boehm komt
later op zijn ontslag terug.

komst te Luxemburg getekend door Minister Sharett en Kanselier Adenauer.
12 September. Minister Sharett verklaart,
dat deze overeenkomst geen verandering
brengt in Israel's standpunt ten aanzien van

Duitsland.

14 September. Regeringsmaatschappij onder het Ministerie van Financiën opgericht
om de herstelbetalingsovereenkomst uit te

voeren.

15 September. Overeenkomst over levering
van olie getekend met de Shell in Londen,
waarbij Duitse sterling in Londen voor deze
aankopen door Israël wordt betaald.
11 November. Oostenrijk deelt mede, niet
met Israël of Joodse organisaties over her-

stelbetalingen te zullen onderhandelen.

NIEUWE NEDERZETTINGEN. JNF etc.
4 Mei. Edmond Fleg Woud in de Corridor
van Jerusalem.
Mei. De reclamatie van de Huleh begint
opnieuw.
15 Mei. Sde Boker, 50 Km ten Noorden van
Beersjeba, gesticht.
Eind Mei: 250 Mapai leden van Givath
Brenner verlaten deze nederzetting en vestigen zich in Netser.
De Mapai leden van Givath Hayim stichten
een tweede Givath Hayim.
Begin Juli. De Kibboets Hammeoechad —
thans geheel bestaand uit Mapam-leden
verbiedt gehuurde arbeid.
5 Augustus. Risjon Ie Zion viert zeventigjarig bestaan.
7 Augustus. Tsiklag, kibboets van de
Hasjomer Hatsair, gesticht.
12 Augustus. Zichron Ja'akov viert zeventig-jarig bestaan met groot wijn-festival.
Augustus. Ein Harod verdeeld tussen
Mapai- en Mapamleden.
28 Augustus. Kfar Mordechai gesticht, genaamd naar Mordechai Eliash, Israel's eerste gezant in Engeland, een nederzetting
van middenstanders, grotendeels uit Angelsaksische landen, bij Gedera.

—

GRENSINCIDENTEN

14 April. 2 Israëliërs gedood, een ernstig
en twee licht gewond tussen Ein Hoesoeb
en Sdom.
10 Juni. Twee Israëlische soldaten over de
Jordaanse grens gevoerd by Latroen.
23 Juni. Vier Israëlische soldaten gedood

bij

Jerusalem.

Een inspecteur gedood op patrouille bij
Nathanya.
14 Juli. Vyf bewakers van de kopermunen
in het Zuiden van de Negev gedood.
26 Augustus. Een soldaat gedood in een
hinderlaag.
23 September. Een meisje, lid van Sde Boker, gedood door Bedoeinen, die haar kudde

stelen.

Emigratie
Wendt U voor het vakkundig emballeren en
verzenden van Uw inboedel, bagage ent. tot
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Voor de leer en voor de vrijheid
Het leven van Akiba ben Joseej
door Hans Bloemendal
De stichting van de Joodse staat, die we nu voor de vijfde maal vieren, is zulk
een grootse gebeurtenis, dat het heel moeilijk is hierover te schrijven, zonder
,/! raar te lopen, nietszeggende, opgeblazen woorden te gebruiken, waartoe we
het recht niet hebben. Al zijn er inmiddels ook al weer vijf jaar over heen gegaan,
dan nög ia het te kort geleden om dit wonder te overzien en bezonnen te schrijven.
Doordat we nu in de Omertijd zijn, (die vanouds eigenlijk min of meer een
7ouwtijd is) ben ik op de gedachte gekomen van een andere periode te verhalen,
waarin ook een vrijheidsstrijd, helaas een weinig succesvolle, is gevoerd. Men
zegt dat in deze Omertijd vele van de leerlingen van Rabbi Akiba zouden zijn
gestorven. De naam Akiba leidde mijn gedachten naar de tijd waarin hij leefde.
En goed beschouwd is de strijd, die in onzi: dagen is gewonnen niets anders dan
de i:ele onbekenden
i en late zege van de moed en durf van Akiba, Bar Kochba en
en
stierven
die met hen leefden

.

.

Onder de rijken van Jeruzalem was Kalba
Saboea de rijkste. Zijn kudden bevolkten
de weideplaatsen in en om de heilige stad.
Het preciese aantal van zijn schapen, geiten, runderen en kamelen kon men slechts
gissen. Talryk waren ook zijn dienstmaagden en knechten.
Onder de knechten van Kalba Saboea was
er één de domste en ruwste: Akiba ben
Joseef. Hij verstond slechts één kunst: het
vee naar de weide te brengen en van de
weide weer thuis te brengen. Maar deze
kunst verstond hij dan ook in de perfectie.
Nimmer werd een dier gemist wanneer
Akiba de herder was.
Doch alles wat met geleerdheid had te
maken, haatte deze knecht met een diepe,
bittere haat.
Dat Kalba Saboea niet al te veel gaf om
zijn bezittingen was wel tijdens de belege-

ring van Jeruzalem gebleken. Samen met
enkele andere rijken had hij zijn voorraden
weggegeven ter leniging van de algemene
nood. Er was evenwel een bezit waartegen
de man de rest van zijn have gaarna had
ingeruild, ware hy ooit voor die keuze gekomen: zijn lieftallige dochter Racheel. Jongelingen van aanzien hadden reeds om
Racheel's hand gedongen, maar het meisje
had geweigerd en haar vader was er blij om.
Op een dag wandelde Racheel met een paar
vrienden door de wynbergen van haar vader. De jonge mannen trachtten door het
uiten van diepzinnige gedachten de aandacht op zich te vestigen en waren vertoornd, toen hen plotseling de weg werd
versperd door een naderende kudde. Dromerig slenterde de herder naast de stier,
die als een aanvoerder zijn leger vooropliep. „Hedaar, knecht! uit de weg voor ons"
riep een deftig uitgedost jongmens en bedreigde de veel oudere herder met zijn stok.

Nederig stapte de herder opzij. Maar op het
ogenblik, dat de meester zich verwijderde,
neeg de stier zijn geweldige kop, als wilde
hij tot de aanval overgaan. Met 'n schreeuw
van angst vlogen al die heertjes onmiddellijk de terrassen van de wynbergen op. De
herder keek hen hoofdschuddend na. Hij
wilde juist aanstalten maken om tot zyn
kudde terug te keren, toen hij een haast
geluidloze lach achter zich hoorde. Die lach
kwam uit de mond van Racheel, die achter
zijn brede rug bescherming had gezocht.
Het leek er nu op, alsof de herder aan de
haal wilde gaan, doch het meisje hield hem
terug.

„Ik wilde wel dat je me altijd kon beschermen, Akiba", sprak ze zacht.
„Ik ben maar een domme knecht", antwoordde Akiba treurig.
„Je bent niet dom, je hebt alleen nooit iets
geleerd. Zou je terwille van mij de heilige
thora willen bestuderen?"
De herder knikte. Hij nam van zijn hand de

enige bezitting waarover hij beschikte, de
zegelring, welke hij van zyn vader had
geërfd en waarvan men hem had verteld,
dat hij eens de kenaanietische legeraanvoerder Sisera had toebehoord. Deze ring
schoof hij over de vinger van de bevende
Racheel en sprak: „Wees mij geheiligd volgens de wet van Mozes en Israël."
Toen Kalba Saboea over de „misstap" van
zijn dochter hoorde, was hij buiten zich zelf
van woede. Hij kon echter het feit niet ongedaan maken, dat Racheel, geheel volgens
de Joodse wet, Akiba's vrouw was geworden. Daarom verjaagde hij beiden van zijn
huis, onterfde zijn dochter en zwoer dat hij
haar en haar man nimmer wilde terugzien.
Een periode van bittere ellende brak voor
het paar aan. Een armelijke hut diende hen
tot woning, stro was hun legerstede, droog
brood, wat vruchten en water vormden hun
maaltyden.

Onder deze omstandigheden begon Akiba
te leren. Het viel de reeds veertigjarige niet

gemakkelijk, want hij wist letterlijk geen
Alef van een Beeth te onderscheiden. Maar
met ijzeren wil hield hij vol. Op een dag
was hij op weg naar zijn leraar. Daar zag
hij bij een bron een merkwaardig uitgeholde steen. Hy begreep niet hoe de holte in
de steen gekomen kon zijn en vroeg een
man die bij de bron stond naar de reden.
„Dat komt door het water, dat jaren achter-

een erop is gedruppeld; dat heeft de steen
uitgehold." Voor Akiba was dit als een
teken uit de hemel: „Als een zachte stof
als water de harde steen hol maakt, dan

zal toch gewis de thora kunnen inwerken
op mijn hart!" En hij leerde verder. Hij

~Gaat vast vooruit. Misschien kom ik later
wel bij jullie." Met bekwame spoed haastte
hij zich naar huis. Hij naderde de hut van
de achterkant en zag hoe zijn vrouw in een
opgewonden gesprek was gewikkeld met de
buurman. Zachtjes sloop hij nader en luisterde scherp.
~Hoe kun je nou een man trouw blyven die
je al 12 jaar in de steek heeft gelaten?"
hoorde hij de buurman sissen.
„Mijn man leert."
„Heeft geleerd," verbeterde de buurman
smalend. „Reeds jaren lang is hij een geleerde. Hij heeft je niet meer nodig."
Akiba beefde van opwinding, maar zijn hart
sprong op van vreugde toen hij Racheel
hoorde zeggen:
„Als ik had te beslissen, ging hij nog eens
12 jaar leren. Om dan als de grootste Leraar
in Israël terug te keren."
Zonder zijn huis te zijn binnengetreden
keerde Akiba om en ging opnieuw zich
verdiepen in de gedachten en geheimen van
de leer.
Weer verliepen twaalf lange jaren voordat
Akiba voorgoed huiswaarts trok. Een schare van duizenden leerlingen trok met hem
de heilige stad binnen. De inwoners van
Jeruzalem verlieten hun woningen om de
grote geleerde te aanschouwen.
Onder hen was een reeds grijzende, in lompen gehulde vrouw. Ze drong door de rijen
en viel voor de voeten van de grote geleerde neer. Verachtelijk wilden de leerlingen
die het dichtst bij Akiba stonden, haar achteruit duwen. Doch de meester kwam tussenbeide. „Laat haar begaan", gebood hij
met van ontroering overslaande stem. „Wat
ik geworden ben en wat jullie hebt bereikt,
danken we allemaal aan haar." En met
sterke hand tilde hij zijn vrouw op en ging
met haar naar de hut.
Ook Kalba Saboea, die inmiddels een oud
man was geworden, had gehoord dat een
beroemd geleerde de poorten van de heilige
stad was binnengetrokken. Zwaar drukte
reeds lang de vreselijke eed op hem, welke
hij eens had gezworen. Gaarne had hij zijn
dochter nog eens in zijn armen gedrukt,
voordat hij ging sterven. Daarom liet hij
zich bij de geleerde aandienen. Wellicht wist
die een middel om de eed op te heffen. Reeds
waren de ogen van de oude man niet meer
zo scherp. Zodoende herkende hij zyn
schoonzoon niet. „Had je die gelofte ook
gedaan, wanneer de herder, over wie je het

MET BENNIE EN BONNIE NAAR

LANDDAG LUNTEREN
Bennie: Pff... hèhè... sjalom chaweriem en chaweroth,... hèhè..., het
scheelde geen haartje, of Bonnie en
ik hadden de trein naar het N.I.W.
gemist. Ik heb het er nog benauwd
van! Pas maar op, dat zoiets jullie
op 24 Mei niet overkomt, want op
onze Landdag in Lunteren mag niemand te laat komen, hoor.
Bonnie: Jij hebt zeker het N.I.W.

van vorige week niet gelezen? Anders
zou je wel weten, dat er bussen langs
de verschillende plaatsen ryden, zodat
dus iedereen tegelijk aankomt.
Bennie: O ja, da's waar ook. Suf

van me, om dat te vergeten. Nou.
maar dan hebben jullie dus ook al
gelezen, wat voor een prachtterrein
die Goudsberg is ? En wat er allemaal
op het programma staat? Toneel,
zang, spel, sport en...
Bonnie: Ja, het belooft een reuze
dag te worden! Geef je daarom zo
gauw mogelyk op (per briefkaart)
Mirjam Andriesse, Joh. Vermeerstraat 22, Amsterdam Z., als je dat
tenminste nog niet gedaan hebt. Je
weet dan zeker, dat je een plaats hebt
op het terrein èn... in de bus.

aan:

Bennie: De kosten, inclusief reisgeld, bedragen slechts één gulden. Als
je hu iedere week twee dubbeltjes opzij probeert te leggen, heb je zelf je
kosten bij elkaar gespaard. Dat is nog
veel leuker, dan dat je het geld van
thuis krijgt.
Bonnie: We rekenen op jullie allemaal hoor, dus tot ziens op de Landdag in Lunteren.
P.S. Willen de chaweriem uit Amsterdam het stukje over het koor en de
dansgroep van Haboniem-Bne Akiwa
nog even goed lezen?
De Chadasjoth staan op pag. 9

... en

...

sterke hand tilde hy zijn vrouw op
verliet zijn vrouw en ging naar B'ne Brak.
hebt gehad, niet onwetend was geweest?"
vroeg Akiba, nadat hij het hem zo goed
Vele jaren zat hij daar te midden van
andere, jongere leerlingen en luisterde aanbekende verhaal van Kalba Saboea had gedachtig naar de woorden van de beroemde
hoord. „Als hij één Misjna had kunnen
leren, één Pasoek, neen. wanneer hij slechts
Rabbi Eliezer. Aanvankelijk spotten de anderen over zyn vele vragen, want bij alles
één woord had gekend, dan zou ik hem als
schoonzoon hebben aanvaard", snikte de
wat in hun ogen begrijpelijk en eenvoudig
grysaard gebroken.
was vroeg Akiba: Waarom? Tensiotte werd
zelfs de leraar ongeduldig.
„Weet dan" sprak Akiba zacht, „ik ben Uw
Het was ongeveer na zeven jaren, dat op
schoonzoon
uw eed is opgeheven".
een moeilijke vraag, niemand een antwoord Veel zijn de leringen die Rabbi Akiba gewist. Toen opende Akiba zijn mond. Hij, die
durende zijn leven heeft verbreid. De naam
altijd „Waarom" had gevraagd, was nu
Akiba is door zijn eerste drager een verdegeen die het „Daarom" uitsprak.
trouwde klank in Joodse oren geworden.
Vanaf deze dag spotte niemand meer met
Niet zoals vele geleerden heeft deze grote
de domme Akiba ben Joseef en zijn medein Israël zich uitsluitend bezig gehouden
leerlingen begonnen hem Rabbi Akiba te
met de studie binnen de beperkte ruimte
noemen.
van een studeervertrek of zelfs binnen de
Naarmate zijn wysheid groter werd, werd
muren van een enkele stad. Hij is altijd
ook de armoede groter. Naast zyn inspaneen goede herder gebleven, die ook de vernende studie moest hij dagelijks erop uit,
strooide schapen in de landen om de Midom stro te verzamelen. De ene helft ervan
dellandse Zee opzocht. Het leed van zijn
verkocht hij, de andere helft diende hem tot
volk was zijn leed, diens vreugde zijn plezier.
verlichtingsbron, warmtebron en tot bed. Zwaar drukte daarom ook op hem de heerOok Racheel leefde in bittere armoede. Ze
schappij van de vyand. Want het heilige land
had prachtig lang haar, waarop haar vader
was door de Romeinen bezet. De vreemde
altijd bijzonder trots was geweest. Ze sneed
bestuurders regeerden naar eigen goeddunde vlechten nu af en verkocht ze tegen
ken en willekeur; en de rechten van het
geringe prijs. Toen haar man dit vernam,
Joodse volk werden met voeten getreden.
sprak hij, wellicht schertsend: „Ik zal haar Wie zou durven veroordelen dat er een onin de toekomst daar nog eens een gouden
dergrondse verzetsbeweging ontstond, die
stad voor teruggeven." Jaren later heeft hij
een oppermachtige vijand trachtte te verhaar werkelijk een gouden broche geschonslaan, hoewel er geen kans op overwinning
ken waarin de stad Jeruzalem was gebestond ? De leider van de beweging was een
graveerd.
zekere Simon bar Kosiba. Rabbi Akiba zag
Zo vergingen de jaren. Eindelijk verliet
de man en meende in hem de verlosser van
Rabbi Akiba de leerschool in Bene Brak.
zijn volk te hebben gevonden. „Een ster is
Rabbi Jozua en Rabbi Jochanan volgden
verrezen in Jacob!" riep hij geestdriftig uit.
hem. Gezamenlijk wilden ze een school
Vanaf die tyd droeg Simon de naam Bar
stichten in Tiberias, waarvan Akiba hoofd Kochba. Het gezag dat Akiba had maakte,
zou worden. Ineens flitste een gedachte door
dat zich steeds meer mensen bij de opstanzijn brein. „Ik moet terug naar Racheel.
delingen voegden.
Wat zij wilde, is bereikt. Ik ben een geToen kwamen ook de successen. Judea werd
leerde geworden. Ik mag haar nu niet lanveroverd, Samaria onder de voet gelopen,
haar
te
ger meer alleen laten!" Hij dacht
werd bevrijd.
verrassen door onverwachts de hut binnen Galilea
Nog
ten dage kunnen wij met eerbied
heden
tot
vrienden:
hij
zijn
te treden. Daarom zei
met
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de munten bekyken waarop aan een kant
staat: „Sjimon" en aan de andere kant:
„voor de bevryding van Jeroesjalajim".
De Romeinen verloren steeds meer terrein.
Als laatste redmiddel moest de veldheer
Severus, die ook in Brittannië had gezegevierd eraan te pas komen. In een slopende
uitputtingsoorlog werden de heldhaftige
stryders overwonnen.
Hierna werd de toestand in het heilige land
erger. De Romeinen verboden de bestudering van de Thora. Akiba trotseerde het
bevel. Op het marktplein verkondigde de
oude leraar geestdriftig de geboden alsof
er geen Romeinen in de gehele wereld be-

stonden.

Pappus wilde de oude man van
een wisse arrestatie redden. „De doodstraf
Een zekere

zal Uw deel zyn, kom Rabbi, breng U in
veiligheid!"
Glimlachend antwoordde de Rabbi: „Ik zal
je een verhaal vertellen, Pappus. De vos
vroeg de vissen in de beek: „Waarvoor
vluchten jullie en schieten jullie door het
„Voor de netten en voor de
water ?
hengel", antwoordden ze. Toen zei de vos:
„Kom dan aan de oever, ik zal jullie redden." De vissen lachten de vos uit: „Als we
al in het water niet meer veilig zijn, zullen
we het dan wel op het land zijn, dat niet ons
element is?" De vis verlaat het water niet,
Pappus, en Israël verlaat zijn Thora niet."
In de gevangenis ontmoetten ze elkaar
weer. „Heil U Rabbi, dat U wegens de leer
hier gemarteld wordt. Ik zit hier wegens
ijdele bezigheden." De Romeinen hebben de
oude man enkele dagen later ter dood gebracht. Gelaten onderging hij zijn lot. „Ik
heb altijd geleerd U zult Uw God beminnen
met heel Uw hart, met heel Uw leven
Welnu, ik ben blij dat het niet alleen maar
een theorie is gebleven" zei hij tot zijn
wenende leerlingen
Zo was de domme, ruwe herder een groot
geleerde geworden.
Hy had gestreden voor de vrijheid van zijn
volk en voor de Thora. Als een held is hij
gestorven, als een held en als een heilige.
Zeeher Tsaddik Livrache
het aandenken
van de rechtvaardige moge tot zegen zyn
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De Tempel en de offerdienst
Houding van Rabbijnse autoriteiten ten opzichte
van de wederinvoering
Sedert de proclamatie van de staat Israël
hoort men met name in Christelijke kringen
herhaaldelijk de vraag stellen of de Joden
wellicht aanspraak maken op de Oude Stad
van Jeruzalem omdat zij voornemens zijn de
Tempel te herbouwen. Dat deze vraag voornamelijk door Christenen wordt gesteld,
impliceert dat de stellers ervan onbekend
zyn met een groot aantal der desbetreffende factoren, wat hen niet verhindert de
vraag niet alleen te stellen maar ook onmiddellijk te willen beantwoorden. De hier
volgende beschouwing is geschreven om de
belangstelletule lezer bekend te maken met
de rabbijnse achtergrond van het onderwerp
en niet om partij te kiezen in een verschil
van mening dat uitsluitend beperkt zou
moeten blijven tot de Joodse theologie en
de rabbijnse wetten.
De vraag of de Tempel herbouwd dient
te worden berust op twee redenen, een
zuiver theologische en een, hoezeer verhuld
ook, politieke reden. De eerste is een theologische of algemene belangstelling onder
Christenen voor het huidige nationale en
geestelijke keerpunt waarop het Jodendom
zich bevindt. De tweede is de onbewuste of
opzettelijke bedoeling om de overtuiging te
vestigen dat de Joden duistere plannen
koesteren waardoor de vrede in de Arabische wereld bedreigd wordt, dat men hun
beslist niet de bewaking der Heilige plaatsen mag toevertrouwen, dat zij de Moskee
van Omar zouden kunnen opblazen om er
hun tempel neer te zetten, enz.
Hoe dient het probleem in werkelijkheid
te worden gesteld? Om te beginnen moeten
wij hierbij drie verschillende aspecten in het
oog houden: 1. Politiek en sociaal:
zou enig plan om de Tempeldienst opnieuw
in te stellen, in deze tyd uitvoerbaar zyn,
niet slechts met het oog op de reacties buiten Israël, maar ook met het oog op de
houding van de Israëli's zelf en van de
2.
Europese en Amerikaanse Jodenheidf
Psychologisch en religieus:
Welke richting zouden niet zozeer de Joden
in het algemeen dan wel met name de religieuze Joden inslaan? Spreken Tempel- en

offerdienst hen nog steeds emotioneel aan
of vormen ze voor hen slechts een wenselijk

religieus oogmerk ? S. De Rabbij ns e
Wetgeving: Hoe staat de Halacha
tegenover dit probleem? Wij hebben ons
ten doel gesteld ons te concentreren op dit
laatste aspect, voornamelijk om te trachten
de lezer een denkbeeld te geven van de
wijze waarop deze en soortgelijke problemen
in de rabbijnse Halacha worden behandeld.
Wij dienen echter eveneens iets over de
eerste twee aspecten te zeggen.
1. Politiek en sociaal.
Dat de grote
meerderheid van de Joden iri Israël nietreligieus is, is een bekend feit. Van deze
meerderheid is wederom een groot deel definitief anti-religieus. Het kost de religieuze
partijen grote moeite, hun minimum-eisen
zoals openbare naleving van de Shabbat,
import van kosher vlees, onderwijs op religieuze basis voor kinderen van immigranten
enz. ingewilligd te krygen. En desondanks
worden de schijnbaar onschuldigste pogingen
om het openbare leven van een soort traditioneel-religieus karakter te verzekeren,
uitgekreten als rabbinaal totalitarisme,
orthodoxe tyrannie, clericalisme, middeleeuwse dompergeest en dergelijke. Zelfs als
de religieuze partijen en de rabbijnen zouden
beslissen dat het ritueel van de offerdienst
dient te worden hervat (en in de komende
alinea's zullen we zien dat hun dit verre is),
zou de verwezenlijking van deze wens onmogelijk zijn. Niet alleen omdat de Israëli's
te veel gezond verstand hebben om een oplaaien van Moslemietisch fanatisme of het
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displezier van de Verenigde Naties te riskeren, maar vooral omdat het merendeel der
Israëlische burgery zich tegen dit rabbijnse
atavisme en cannibalisme met hand en tand

zou verweren.
2. Psychologisch en Religieus.
Bovenstaande overwegingen zyn zonder speciale
kwalificatie neergeschreven. Zij zijn niet
meer dan de indrukken van een waarnemer
in het politieke veld, en andere waarnemers
in dit veld kunnen wellicht tot andere conclusies komen. Maar wanneer wy ons van
de anti- of non-religieuze meerderheid in
Israël afwenden om onze blik te richten op
de religieuze groeperingen van wie men
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redelijkerwijs kan verwachten dat zij plannen koesteren betreffende Tempel- en offerdienst, schijnen we op veiliger terrein te
belanden. Om te beginnen dienen wij te
letten op het historische feit dat sedert
het staken van de offerdienst in het jaar
3830 de Joden langzamerhand het vitale,
innerlijke contact met het ritueel van de
offerdienst schijnen te hebben verloren. Het
opmerkelijkste bij het aanbod van Julianus
de Apostaat om de Tempel te herbouwen
was het volledig uitblijven van een antwoord van de zijde der Joden. Dit kan

natuurlijk gedeeltelijkworden toegeschreven
aan de volslagen uitputting waarin het
Joodse volk na verschrikkelijke oorlogen en
mislukte opstanden verkeerde. Inderdaad
was de verwachting dat „God morgen het
Heiligdom wederom zou kunnen oprichten"
gedurende een aantal eeuwen zeer reëel, en
discussies over de bijzonderheden van het
ritueel werden gevoerd met alle geleerdheid
en vernuft waarover de rabbynen van de
Talmud bescchikten. Een hele afdeling van
de Mishnah met de corresponderende Babylonische Gemara handelt over dit onderwerp. Het resultaat van deze meningsverschillen is belichaamd in boek negen (Awoda) in de Codex van Maimonides (voortaan
aan te duiden als Cod. Maim.) Geen enkele
bijzonderheid ontbreekt in dit monumentale
werk: de voorgeschreven afmetingen, de to-

pografische en architectonische ligging van

de gebouwen, ruimten, zalen, vertrekken enz.
van de Tempel; de nauwgezette beschrijving
van altaren, schalen, priesterlyke kleding en
rituele werktuigen; de bevoegdheidsverklaring (en de onbevoegdheidsverklaring) ten
aanzien van de priesterdienst; bepalingen
over de toegang tot de plaats van de Tempel; bepalingen omtrent de dieren die wel
en niet geofferd mogen worden; de wijze en
het ritueel waarop de verschillende openbare
en particuliere offers, offerandes en diensten in hun werk moeten gaan. Ook de
Joodse liturgie van na de Ballingschap was
geneigd aan de herinnering aan vroegere
offers en aan het gebed voor hun hervatting
een centrale plaats toe te kennen. In feite
werd -het gebed dikwijls gezien als een uitsluitend „substituut" voor het Tempel-

ritueel.
Maar dit alles kan ons niet blind maken
voor het feit dat het innerlijk contact in de
loop der tijden verloren ging. De liturgie
dateert voor een zeer groot deel uit de
periode onmiddellijk na de verwoesting van
de Tempel en dit geldt evenzeer voor de
Mishnah. Maimonides heeft slechts het materiaal vastgelegd dat hij onsystematisch
verspreid had aangetroffen in de Talmudische geschriften. En deze zelfde Maimonides
heeft in zijn groot philosophisch werk Moreh
een paar uiterst verbazingwekkende dingen
gezegd over de offerdienst, die wanneer
men ze ernstig zou nemen, veel van de wetgeving in zijn codex als verouderd zouden
kenschetsen. Op de een of andere manier
zag de religieuze sensitiviteit in het offerritueel niet langer een adequaat symbool
voor haar aspiraties.
In het moderne Jodendom is deze crisis op
de spits gedreven. Het niet-orthodoxe religieuze Jodendom (liberalen, reform, progressieven of hoe deze groeperingen mogen
heten) heeft in de liturgie alle toespelingen
op de herinstelling van offers afgeschaft.
Zij hadden blykbaar het gevoel dat zij niet
oprecht konden bidden voor iets dat hun
hartgrondige wrevel opwekte en dat zij niet
hervat wensten te zien. Nog interessanter is
het dat zelfs orthodoxe Joden wanneer hun
het vuur na aan de schenen wordt gelegd,
gewoonlyk erkennen dat zij eigenlijk niet
goed weten wat zij met de offers aan zouden
moeten. Als zij, om dogmatische redenen,
nog steeds het geloof in een toekomstige
hervatting van het tempel-ritueel aanhangen, doen zy dit in de hoop en verwachting
dat wanneer de Messias komt, de mensheid
tevens een „nieuw hart"
hetgeen wil
zeggen een andere religieuze sensitiviteit en
een ander patroon van psychologische reacties zal verwerven. Alleen deze krachttoer
in het geloof stelt hen in staat van ganser
harte de bevestiging van een hernieuwde
offerdienst aan te hangen.
Alles bij elkaar schrijnt het zo te zyn dat
zelfs waar het oude geloof nog leeft, dit om
dogmatische redenen en zonder veel geest-
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drift gehandhaafd wordt. Toch behoeft deze
situatie niet te worden beschouwd als een
symptoom van zwakheid of verlies aan religieuze vitaliteit. Zij toont alleen aan dat het
offer zijn centrale rol in de Joodse theologie
en eredienst heeft verloren. Tweeduizend
jaar ballingschap hebben de Joden geleerd
te leven zonder tempel en priesters. Zy
waren hierop voorbereid door de Profeten en
door de grote „generale repetitie" van hun
langdurige verbanning: in de eerste ballingschap, de Babylonische, begonnen zy de
synagoge reeds in de plaats van de Tempel
te stellen. Het Hebreeuwse woord korban
betekent eigenlijk niet „offer", maar „datgene wat nader gebracht wordt" tot God.
Via de Profeten, de Phariseeërs, de Rabbijnen en de kabbalistische mystiek, heeft het
Jodendom in hoge mate de innerlijke behoefte aan het uiterlijk ritueel waarin de
Tempel-dienst zou moeten voorzien, ingeboet; het heeft geleerd dat er andere manieren bestaan waarop men zichzelf en de wereld nader tot God kan brengen. Hieruit

volgt dat wanneer sommige' orthodoxe Joden nog steeds hopen op de herinvoering
van de offerdienst, zij dit niet langer doen
omdat zij deze beschouwen als de wezenlijke ritus van de Joodse godsdienst, maar
meer omdat de offerdienst hun voorkomt
als een door God ingestelde en zeer geschikte
symbolische belichaming van Israëls centrale gedachte: zichzelf en de wereld nader
tot God te brengen.
Alvorens tot het volgende punt over te
gaan, kan het in verband hiermede van nut
zijn te wyzen op een verschil bij uitstek in
de benadering van de offerdienst zoals deze
door het Jodendom en door het Christendom
wordt toegepast ten aanzien van de relatie
tussen deze dienst en de leer der Profeten.
Of het verwerpen van het priester-ritueel
door de Profeten moet worden geïnterpreteerd als een onvoorwaardelijke veroordeling of slechts als protest tegen het
mechanische, veruiterlijkte misbruik ervan
doet voor ons huidig doel niet ter zake.
Waar het op aan komt, is dat de Profeten
aan het staken van de offerdienst de voorkeur gaven boven een offerdienst die zou
worden beschouwd als een doeltreffend
ritueel, geheel los staand van het practische,
morele leven van de mens. Met andere woorden, zij veroordeelden het denkbeeld van
offerdienst als een sacramenteel middel tot
verkrijging van genade. Het is nu precies
deze opvatting die weer opgeld deed bij de
Kerk zowel in (sommige versies van) haar
Christologie als in (sommige versies van)
haar massa-doctrine. Met het oog op de
traditionele bewering dat de Kerk meer gaat
in de richting van de Profetische leer dan
tegen het befaamde meer wettische karakter van de Phariseïsche en rabbynse traditie,
verdient dit punt vermelding en nader onderzoek.
Laat ons
3. De Rabbynse Wetgeving.
geval
nu een extreem
bezien. Laten we aannemen dat er zich politiek gezien geen
moeilijkheden zouden voordoen in verband
rrtet de opbouw van de Tempel, dat de nietreligieuze Joden er geen bezwaar tegen zouden hebben, dat de religieuze Joden het
zouden wensen en dat de orthodoxe rabbijnen de vrije hand gelaten werd in de verwezenlijking van hun hartewens waarvoor
zy bidden. Wat zouden zij dan precies doen ?
Er is reeds melding gemaakt van de
eigenaardige en in deze aangelegenheid voor
het Jodendom karakteristieke zwijgzaamheid en terughouding. Na de verwoesting
van de Tempel begon de Agada met rijke
verbeeldingskracht voort te borduren op de
profetische beloften en de schilderingen van
toekomstige glorie, en ontwierp sterk tot de
verbeelding sprekende, in bijzonderheden
uitgewerkte beschry vingen van de wonderen
by de uiteindelijke verlossing, wanneer God
zelf de nieuwe Tempel uit vuur zou bouwen.
In tegenstelling tot de eerste twee tempels
die beide het werk van mensenhanden waren en daarom ook beide door mensen werden vernietigd, zou het derde heiligdom
eeuwig zijn omdat God het gebouwd had.
Inzoverre dit agadische materiaal zich op
de Halacha baseerde, was het geneigd
's mensen recht in twyfel te trekken om
zelf tot stand te brengen hetgeen aan God
diende te worden overgelaten, vooral omdat
de duurzaamheid en de verlossende hoeda-
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nigheid van het nieuwe heiligdom juist gelegen waren in het feit dat God zelf ingreep.

Indien het nieuwe altaar als een wonder
uit de hemel moest dalen, zou de mens zich
immers aan blasphemie schuldig maken
wanneer hij het zelf oprichtte. Aan dit punt
hebben in de negentiende eeuw Opperrabbyn
Nathan Adler en de Duitse rabbyn Zwi
Hirsch Kalischer een discussie gewijd. In
feite is rabbijn Kalischer de enige geweest
die de kwestie van Tempel en Offerdienst
ooit ernstig aan de orde heeft gesteld en
het merendeel der halachische pro-encontra's over dit onderwerp is te vinden
in zijn geschriften en in de antwoorden van
degenen die het oneens met hem waren (en
dat waren ze practisch allemaal). *
Doch laat ons aannemen dat dit obstakel
uit de weg is geruimd. Het volgende bezwaar dat dan naar voren treedt, is dit:
In de Talmud en in de Cod. Maim. zijn de
afmetingen en topografische bijzonderheden
van de Tempelhoven, zalen, altaren enz.
nauwgezet weergegeven. Hoe deze gegevens
evenwel op de juiste wijze geïnterpreteerd
moeten worden, is ons onbekend. Daarom
kunnen wij de Tempel niet opbouwen. Anderzijds zou men kunnen aanvoeren
dat

offers, hoewel ze gebracht dienen te worden
op de plaats waar de Tempel oorspronkelijk
gestaan heeft (dit is de halachische uitspraak in de oude strijd tussen het heiligdom in Jeruzalem en de „hooggelegen plaatsen"), nog niet het feitelyk bestaan van
Tempel en altaar vereisen. Volgens Maimonides (Cod. Maim., Beth Habbehirah VI, 15)
kunnen de offers zelfs zonder Tempel worden gebracht. Kennis en, klaarblykelyk, bezit van de plaats waar de Tempel gestaan
heeft, zyn voldoende om het ritueel uit te

voeren.

Hier stuiten we echter op een nieuwe
moeilijkheid. Het terrein van de Tempel
mag uitsluitend in een staat van levietische
reinheid worden betreden.
Ingeval van
ernstige levietische onreinheid (hetgeen in
deze dagen moet worden aangenomen het
geval te zijn: practisch iedereen is wel eens
in contact geweest met een lijk of langs een
begraafplaats gekomen) omvat de reinigingsplechtigheid onder meer de besprenkeling met water dat de as van een rode

vaars bevat (zie Numeri 19). Deze ritus is
in onbruik geraakt en kan in onze tijd vermoedelijk niet opnieuw worden ingesteld
wegens overwegingen van wettische aard
die spoedig zullen blijken. Het is bekend, dat
orthodoxe Joden nooit een bezoek hebben
gebracht aan de Omar-moskee
zelfs niet
in de tyd dat de Moslems Joodse toeristen
toestonden deze te bezoeken
aangezien
zij zich daardoor aan een doodzonde zouden
schuldig maken. Daarom is het terrein halachisch ontoegankelyk.
Er zyn autoriteiten die deze bepaling hebben betwist, bij voorbeeld Maimonides'
tegenstander „Rabed" (vgl. Cod. Maim.,
Beth Habbehirah VI, 14 en Rabed ad loc).
Zij beweren dat tegelijk met de verwoesting
van de Tempel het gebied waar deze gestaan had, zijn heiliging had ingeboet en
dat dientengevolge de verschillende verboden niet langer van kracht waren. Nauwkeuriger uitgedrukt: de wijding van de
Tempel en van zijn ligging was uitsluitend
geldig zolang hij bestond. Daarom is het
terrein van de Tempel thans wettig toegankelijk. Wanneer God de derde Tempel bouwt,
zal Hy deze met nieuwe en eeuwigdurende
heiligheid bekleden. Daarentegen houdt
Maimonides vol dat de heiliging van de
tweede Tempel niet aan diens plaats is ontnomen en dat het doodzonde is om deze
thans te bezoeken.
Maar zelfs als we het standpunt van
Rabed aanvaarden en het terrein van de
Tempel voor toegankehjk houden, blijven er
nog andere problemen die een oplossing
vergen. Want levietische reinheid is een
conditio sine qua non niet slechts voor de
toegang tot de Tempel (deze moeiiykheid
hebben wij zojuist opgelost met een beroep
op Rabed), doch ook voor de uitoefening
van welke levietische of priesterlijke functie
dan ook. Om die reden zou niemand de
offerdienst kunnen vervullen of de voorgeschreven riten uitvoeren. Dit bezwaar wordt
eveneens weerlegd door een talmudische
bepaling dat openbare offers (zoals de
gewone dagelijkse ochtend- en avondbrandoffers, offers op feestdagen enz., in tegenstelling tot vrijwillige particuliere offers,
zonde-offers enz.) kunnen geschieden onge-

—
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DEGANIAH, moeder der Kibboetsiem
door J.Z. BARUCH
Deganiah, de eerste en oudstekiboets, daarom
ook wel „de moeder der kiboetsiem" genoemd,
is vanuit Tiberias in een kwartiertje met de
autobus te bereiken. De tocht naar Deganiah
gaat geheel langs het schitterende meer van
Tiberias. Het meer van Tiberias of het meer
van Galilea of Genezareth, zoals het ook wel
bekend is, behoort tot het schoonste wat de
natuur in Israël biedt. De Joodse geleerden
zeggen, dat God zeven meren heeft geschapen,
maar dat het meer van Tiberias zijn schoonste
schepping is.
Volgens de legende zou het meer ontstaan
zijn uit de tranen die de dochters van Jacob
geweend hebben, toen zij hoorden dat "hun
broer Jozef niet terugkeerde. Kinereth, harp,
wordt het meer ook genoemd in dichterlijke
beschrijvingen. Volgens sommigen omdat de
vorm van het meer op een harp gelijkt, volgens
anderen omdat de wind die langs hetriet waait,
een geluid voortbrengt, dat op harpmuziek
gelijkt. Het meer is 21 kilometer lang, op een
enkel punt 12,5 km breed, op andere punten
wat smaller. Het is nergens dieper dan 49 meter. Het water van het meer verandert met de
temperatuur van kleur. Soms hemelsblauw,
dan donker of lichtgroen. Men kan het meer
geheel overzien, op heldere dagen ziet men
vanuit Tiberias de top van de Hennon, de
hoge met sneeuw bedekte berg op Syrisch
grondgebied.
De nederzettingen aan de overzijde van
Tiberias gelegen zijn gemakkelijk te onderscheiden. De kiboets Ein Gew, bekend om de
jaarlijkse muziekfestivals die in de Pesachweek
worden gehouden, ismeestal duidelijk te onderscheiden, evenals het Syrische dorp op de
aangrenzende bergen rond Ein Gew, dat de
bewoners van de kiboets een gevoel van een
voortdurende bedreiging geeft, waaraan zij
echter langzamerhand gewend zijn geraakt. In
ieder geval, bespionneerd of geobserveerd door
de Syrische soldaten vanaf de top van de berg,
het leven in Ein Gew gaat gewoon zijn gang,
met de visvangst der mannen en de muziekuitvoeringen voor eigen bewoners en toeristen.
Op de weg naar Deganiah passeert men een
kiboets en een nederzetting, Kinereth. In een
kleine
aan het meer rust Berl
Katznelson, de bekende socialistische leider.
Te zijner ere heeft de Histadroeth, de vakbeweging aan de oevers van het meer een seminarium gesticht. Studenten uit de gehele
wereld kunnen daar bijeenkomen om leergangen te volgen over diverse onderwerpen.
Men passeert een brug over de Jordaan op
het punt, waar deze het meer van Kinereth
verlaat om door een grote, vruchtbare vallei

naar de Dode Zee te stromen.
Een grijs betonnen gebouwtje trekt de aandacht. Het is een stal waar fokstieren uit
Holland staan. Het sperma van deze fokstieren
wordt vanuit dit centrum door het gehele land
gestuurd. Talrijke koeien worden kunstmatig
bevrucht vanuit dit centrum.
We bereiken de gebouwen van Deganhia
A en B. Toen de eerste kiboets Deganiah langzamerhand te groot werd, werd in 1920 een
tweede kiboets naast de oudste gesticht. Een
afsplitsing van de grote weg rond het meer,
voert naar de nederzettingen. Even terzijde van
de weg staat een tank. Het is een Syrische tank,
die op deze plaats vernietigd werd. Langs de
landweg die direct naar de kiboets leidt, zijn
loopgraven gegraven. Ook tussen de huizen,
scholen en werkplaatsen der kiboets bevinden
zich loopgraven.
Deganiah is niet ver van de grens met drie
Arabische staten, met Syrië, Libanon en Transjordanië. Op 15 Mei 1948, toen de staat Israël
werd uitgeroepen en de Engelse autoriteiten
het gezag hadden neergelegd, trokken ook vlak
bij Deganiah de legers van drie aanvallende
staten over de grens.De Syriers kwamen vanaf
de bergen aan de noordzijde van het meer van
Tiberias, langs de directe weg van Datnascus.
Op een kilometer afstand van Deganiah bevond
zich een Arabisch dorp, Zemach, waar de
Syrische soldaten zich legerden.
Er waren weinig weerbare mannen in Deganiah. Des nachts zonden zij boodschappers
naar de regering in Tel Aviv om hulp en versterking. Zij hadden slechts geweren, de
Syriërs tanks en lichte kanonnen. Geheel
Israël telde in het begin van de vrijheidsoorlog
slechts een enkelkanon. Dit kanon was eigenlijk
een museumstuk, het had nog dienst gedaan
in de Mexicaanse oorlog van 1870. Met dit
kanon manoeuvreerden de Joden langs het gehele front. Overal moest de vijand de indruk
gegeven worden, dat Israël ook over kanonnen
beschikte. Het kanon werd 's nachts van het
ene dorp naar het andere vervoerd, overal
werden er enige schoten mee gelost om de
Arabieren schrik aan te jagen en om hen te
doen geloven dat Israël kanonnen had.
De mannen van Deganiah, waaronder vele
oude pioniers, vrienden gedurende jaren van
de leidende figuren in de regering als Ben
Gurion, verzochten om hulp, maar zij wisten
dat Ben Gurion geen hulp kon sturen, omdat
hij geen wapens of getrainde manschappen
bezat. Maar de mannen van Deganiah wisten
ook, dat zij hunkiboets niet mochten verlaten.
Veertig jaren lang, vanaf 1908 tot 1948 hadden
Joden hard gewerkt om van een ongezonde,

acht de staat van levietische onreinheid. In
dit geval mogen zelfs priesters in staat van
onreinheid de dienst uitoefenen en insgelijks

een „biologische" opvolging als het ware,
welke echter op de een of andere wijze in
de eerste eeuwen van het huidige tijdperk
verloren is gegaan. Er bestaan priesteriyke
tradities onder vele families en deze worden aanvaard voorzover het de synagogale
diensten betreft. Doch zij dragen niet het
onomstotelijk karakter dat vereist zou zijn
voor de vervulling van het offer-ritueel. Een
tegenargument zou natuurlijk kunnen worden gevonden door te trachten aan te tonen
dat het geïmpliceerde geloof in familie-tradities dat wordt gevolgd wanneer het
synagogale plechtigheden betreft, ook tot de

Joden de Tempelhoven betreden.
Maar wij zijn er nog niet. Want aan de
bepalingen betreffende de inzameling van
gelden voor de openbare offers wordt door

dehuidige omstandigheden niet voldaan. Het
enige offer dat aan dit bezwaar zou kunnen
ontsnappen, is het Pesach-lam dat volgens
de wet het karakter draagt van een openbaar offer en toch gebracht wordt door elk
gezin afzonderlijk, d.w.z. bekostigd wordt
uit eigen gelden. Daarom zou het er naar
uitzien dat de gehele controverse in laatste
instantie neerkomt op één offer dat slechts
eenmaal per jaar wordt gebracht.

Bovendien zijn er nog de beschrijvingen
van de priesterdracht zoals deze te vinden
zijn in Exodus 28, nader uitgewerkt in de
Talmud. Om verschillende redenen, waarvan
er een gevormd wordt door onze onwetendheid over de juiste aard van het materiaal,
de kleur enz. waarover gesproken wordt,
zouden wy deze dracht onmogelijk kunnen
vervaardigen en daaromkunnen de priesters
de dienst niet uitoefenen. Anderzijds kan
worden verklaard dat het ritueel deze kleding weliswaar vereist doch er niet afhankelijk van is.
Voorts zien wij ons gesteld voor het ernstige probleem van de priesterlijke staat op
zichzelf. Volgens de Halacha kunnen de riten
slechts op de juiste wijze worden vervuld
door „de priesters, de zonen van Aaron".
Met de vraag of dit, strict historisch gesproken, ooit is gebeurd, hoeven wij ons op
dit ogenblik niet bezig te houden aangezien
hier niet sprake is van onze huidige kijk op
de oorsprong van het Joodse priesterschap
maar alleen van de traditionele rabbijnse

denkbeelden daarover. Beweerd wordt dat
er een ongebroken lijn van directe afstamming bestond, niet een apostolische maar

Tempel kan worden uitgestrekt.

Bovenstaande opsomming van halachische
controversen en hun argumentatie schijnt
wellicht duister en vreemd. Toch kan het de
lezer in het algemeen misschien een indruk
geven van de wijze waarop het orthodoxe
rabbijnse Jodendom een dergelijk probleem
benadert. Alles bijeengenomen schijnt het
veelbetekenend dat in de gehele loop der
Joodse geschiedenis, gedurende welke zich
zoveel vrome rabbijnen in het Heilige Land
gevestigd hebben, deze vraag niet vaker ter
sprake is gebracht. Voorzover schrijver
dezes bekend, is een der Tossafistische rabbijnen (dertiende eeuw) de enige geweest
die ooit te kennen heeft gegeven het Pesachlam in Jeruzalem ten offer te willen brengen. Zijn collega's hebben zich tegen dit
„revolutionnaire" denkbeeld echter zo heftig
verzet dat hij, enerzijds om een schandaal te
vermijden en anderzijds om vrede te hebben
met zijn geweten, het by aankomst in Palestina verkozen heeft uit Jeruzalem weg te
blijven. In de negentiende eeuw wierp
bovengenoemde rabbijn Zwi Hirsch Kalischer, een der voorlopers van het religieuze
Zionisme, zich op als een vurig voorstander
van herinstelling der offerdienst. Doch hy
stond geheel alleen en zo goed als alle rabbijnse autoriteiten in zijn tijd waren het

moerassige streek een rijke, welvarende en
bloeiende landbouwkolonie te maken. Zij
alleen konden Deganiah redden en bewaren
voor zich zelf en hun kinderen. Zij redden
Deganiah, ten koste van vele offers.
Als men bij de uitgebrande Syrische tank
staat, op minder dan een halve meter van de
loopgraaf verwijderd, terwijl het verhaal verteld wordt hoe een van de jongens van de
kiboets met een Molotow cocktail, met een
brandende fles benzine, de tank vanuit de
loopgraaf bestookte, dan begint men enig
begrip te krijgen voor de moed, de opofferingsgezindheid waarmee hier gevochten werd. Dat
begrijpt men ook, als men op de herinneringszuil in de kiboets de namen leest van de gevallenen in de vrijheidsoorlog, samen meer dan
25 % van de weerbare mannen van Deganiah.
En steeds binnen de kiboets treft men jonge
vrouwen aan, weduwen van gevallenen in de
strijd, of weeskinderen, kinderen van verdedigers van Deganiah, d.w.z. van een sleutelpositie
op de wegen naar Tiberias en naar het achterland van Deganiah, de Jordaan vallei.
Deganiah is een reeds sinds 1908 bestaande
kiboets, d.w.z. het is een modelkiboets, een
rijke kiboets. De bewoners van de kiboets
hebben mooie, moderne eigen huizen. De
kinderen worden, als in alle kiboetsiem, gemeenschappelijk opgevoed, eten en spelen
gemeenschappelijk. Maar in Deganiah slapen
de kinderen thuis bij de ouders en niet in
slaapzalen speciaal voor kinderen.
Voor de kinderen zijn speel- en eetzalen aan-

oneens met hem en brachten de bovengenoemde bezwaren naar voren.
Al dit wettische vernuft schijnt één conclusie op te leveren. De offerdienst, zelfs
onder de orthodoxe Joden, speelt op het
ogenblik geen dynamische rol in de Joodse
godsdienst. Het is noch een verterend verlangen noch een inspirerend ideaal. Het is
allerminst het grote visioen, welks verwezenlijking de kroon zou zetten op de politieke prestatie, belichaamd in de Joodse
staat. Men zou meer vuur en geestdrift hebben verwacht in een aangelegenheid die in
Bijbel en liturgie zo zwaar beladen is met
betekenis. Inplaats van geestdrift vindt men
een aarzelende terughoudendheid die haar
uitdrukking zoekt in een vernuftige, wettische bewijsvoering. Psychologisch gesproken is dit de manier waarop men bykomstigheden, zaken van secundair belang
afdoet en zeker niet de wyze waarop men
de kern en het hart van zijn religieuze
aspiratie benadert. In zulke gevallen neigt
men ertoe om argumenten ervan te verdenken „rationalisaties" in plaats van
„redenen" te zijn en symptomen van een
houding die door de wil wordt opgedrongen.
Onze conclusie is daarom, samenvattend,
dat de halacha de opbouw van de Tempel
en de hervatting van de offerdienst niet bedoelt aan te moedigen. De houding der
orthodoxe rabbijnen is er een van uiterste
terughoudendheid, die van de liberalen is
onmiskenbaar negatief. De Bijbelse en liturgische teksten mogen dan nog steeds van
belang zijn als tijdsbeeld of als historische
voor alle practiof symbolische uitingen
schynt
het
ritueel van de
sche doeleinden
offerdienst,
althans op het ogenblik, te
hebben afgedaan als centrale en dynamische
inspiratie van het Jodendom.
Dr R. Z. Werblowski

—
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Vgl. R. Zwi Hirsch Kalischer, Deriscliath

Zion, en R. David Friedman van Karlin,
Responsa Scheeloth David.

Gezicht op Deganiah A en de oorsprong
van de Jordaan uit het meer van Kinereth
bl het Jordaandal.
wezig, ze hebben een eigen miniatuurzwembad,
er zijn scholen, sportlokalen en sportterreinen.
De bewoners van Deganiah houden zich bezig
met landbouw en veeteelt. Zij verbouwen
tarwe, maar ook kweken zij sinaasappels, grapefruits en bananen. De modernste en grootste
kippenfokkerij van Israël bevindt zich in
Deganiah. De veestapel van Deganiah telt
koeien uit Holland, Denemarken en Argentinië.
Alle producten die Deganiah voortbrengt,
worden afgeleverd volgens officiële prijzen aan
de grote landbouwcoöperatie „Tnuva". In de
visvijvers van Deganiah, kunstmatig aangelegd,
wordt zoetwatervis gekweekt, die onder de
bevolking van Israël grote afzet vindt.
Terwijl de kinderen in hun speciale eetzalen
eten, begeven de volwassenen zich naar de
grote gemeenschappelijke eetzaal. Sporen van
oorlogshandelingen zijn hier nog duidelijk
zichtbaar. De kiboets hoopt binnenkort een
nieuwe eetzaal te kunnen bouwen.
Deganiah heeft een natuur-historisch museum, dat terecht grote vermaardheid geniet.
Het museum is genoemd naar A. D. Gordon,
de arbeidersleider en philosoof, die niet ver van
het museum, aan de oevers van de Jordaan
begraven ligt. Hij wilde het Joodse volk, dat
vervreemd was van land en natuur, terugbrengen tot landbouw en tot kennis van de
natuur. In het museum bevindt zich een studeerkamer van Gordon, met diens Tenach,
lievelingsboeken en met talrijke brieven, die
Gordon geschreven heeft.
Een unieke collectie van opgezette inheemse
dieren vanaf hyena's en jakhalzen tot kolibriachtige vogeltjes bevindt zich in het museum.
Alle insecten die in Israël inheems zijn, zijn
systematisch verzameld. Van alle planten en
gewassen bevinden zich zaden, bladen en
stengels in het museum. De bibliotheek omvat
60.000 boeken en publicaties over natuurhistorische onderwerpen, waarvan 40.000 in
het Hebreeuws. De leider van het museum
Palmoni, die al het werk zelf verricht, staat in
correspondentie met natuurhistorici over de
gehele wereld. Zijn gehele aandacht en tijd kan
hij aan zijn liefde, de natuurhistorische kennis
en verzameling van Israël, wijden. De kiboets
zorgt verder voor al zijn materiële behoeften op
het gebied van voeding, woning en kleding.
Als we de kiboets verlaten, trekken een paar
hoge palmen onze aandacht, hun stam is
gedeeltelijkzwartgeblakerd. De palmen werden
in 1948 door de Syriërs in brand geschoten.
Een paar jaar lang schenen de bomen gestorven,
maar een jaar geleden begonnen ze weer tekenenvan leven te vertonen, en nu dragenze weer
groene takken. In deze kiboets Deganiah, aan
de oevers van de Jordaan, waar de Joodse
geschiedenis na 1900 jaar weer een eigen leven
begon, schenen de ogenschijnlijk door de
vijand gedode palmen als een symbool voor het
Joodse volk, gewond en verschroeid, maar nog
steeds in staat nieuw leven voort te brengen.
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INGEZONDEN
ROSJ PINA
Waarschynlijk doordat geen uwer redacteuren op de ouderavond van het Joods
Byzonder Onderwijs aanwezig was (de pers
was tot deze besloten bijeenkomst uiteraard
niet uitgenodigd) is hetgeen daar werd behandeld U blijkbaar niet volledig ter ore
gekomen.
Teneinde te voorkomen, dat de lezers
de indruk zullen krijgen dat
ten onrechte
door „sterk autoritair" optieden van het
bestuur geen oudercommissie werd gekozen,

—

—

het volgende:

Het niet benoemen van de oudercommissie op deze avond was de wens van de meerderheid van de vergadering zulks niettegenstaande de voorzitter enige malen te kennen gaf, dat het bestuur er de voorkeur
aan zou geven dat wel tot het verkiezen
van deze commissie zou worden overgegaan.
Inplaats van sterk autoritair optreden dus
een alleszins democratische gang van zaken.
De redactionele wens, dat weer spoedig
een ouderavond zal worden belegd is overbodig, want op voorstel van het bestuur
werd die avond besloten, dat binnen twee

maanden de volgende ouderavond zal worden gehouden.
Het heeft mij getroffen, dat waar uw
redactie het nu eenmaal nodig achtte het
publiek omtrent deze besloten bijeenkomst
in te lichten, met geen woord is gerept van
de voortreffelijke lezing, die Dr J. Meijer
heeft gehouden. Indien iets de moeite waard
was uit deze besloten bijeenkomst te publiceren dan was het deze door inhoud, strekking en leerzaamheid uitmuntende rede.
TJ besluit uw artikel met „Het zou te gek
zyn, indien ook maar één kind ons voortreffelyk bijzonder onderwijs niet zou volgen".
ik neem aan
Het is te betreuren, dat TJ
ongewild
een verschil van mening tussen
het bestuur en DE ouders'suggereert. Natuurlek komt het wel eens voor (zoals op
iedere school) dat ouders zich niet kunnen
verenigen met het oordeel over hun kind of
met de wijze waarop hun kind werd behandeld. Wanneer sommige van deze ouders
dan niet tevreden zijn met het antwoord dat
de betreffende leerkracht of het hoofd van
de school hun geeft dan horen wy wel eens
opmerkingen van de strekking als hierboven
aangehaald. B.v. „Maar dan neem ik myn
kind van school" of „Ik heb nog een kind
maar dat zal ik niet op de Joodse school
doen". Deze uitingen zouden wij moeten
accepteren, ware het niet, dat het kind
daarvan de dupe wordt. Deze ouders zien
dan n.l. over het hoofd, welke nadelige gevolgen hun besluit voor het kind kan

—

—

hebben.
Mogen de ouders, die thans hebben te beslissen, naar welke school zy hun kind zullen
sturen, de enige goede keuze doen: n.l. naar
Rosj Pina of naar de Joodse H.B.S. Want wij
zeggen met de redactie: Het zou te gek zyn
indien oek maar één kind ons voortreffelijk
bijzonder onderwijs niet zou volgen!
N. Keizer,
Voorzitter J.8.0.
Onderschrift
Het gaat nu eenmaal over onderwijs, dus
standjes en leesles horen erbij. Zou de Heer
Keizer in het ver-volg niet wat rustiger kunnen lezen wat wij schrijven? Waar stond in
ons artikel iets over het sterk autoritair
optreden van het bestuur (wat zou wijlen
Freud wel van zulk een „vergissing" hebben gezegd) ? Wij schreven nl. dat de stichtingsvorm sterk autoritair is.
Wij hebben alleen geconstateerd dat het
resultaat van deze avond niet zo was dat
de malaise om Rosj Pina is verdwenen en
dat betreuren wij. Indien het J.8.0. in het
vervolg een verslag van de Ouderavonden
en de lezingen wenst, dan weet het bestuur
heel goed dat wy gaarne bereid zyn deze op
te nemen. Maar de voorzitter verwart de
zaken door hierover te praten en door en
passant te beweren dat de meerderheid van
de vergadering geen oudercommissie wenste, hetgeen misleidend onvolledig is.
We zullen er niet over twisten of inder-

daad slechts een enkele ouder critiek heeft.
Wij menen dat ook het Bestuur weet dat de
critiek
terecht of ten onrechte
nogal
sterk is in tegenstelling byv. tot de enorme
waardering die men algemeen voor de
Joodse H.B.S. heeft. Er is geen betere
manier om onrechtvaardige critiek de kop
in te drukken en om aan gerechtvaardigde
critiek tegemoet te kunnen komen, dan een
nauw contact tussen Bestuur, leerkrachten
en ouders. En hiervoor is een door de
ouders)!) te kiezen oudercommissie, zeker
by een stichting waarvan de autoritaire
vorm de ouders geen zeggenschap geeft,
onontbeerlijk. De heer Keizer houde het ons
ten goede: zyn J.8.0. is voor de toekomst
van de Joodse jeugd van zo eminent belang
dat hij niet alleen op onze volledige mede-
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Woensdag 8 April is mevrouw SchwimmerVigeveno, leidster van de C.1.A.-actie voor
dit jaar, in Nederland aangekomen. Een
introductie voor Mevrouw Schwimmer bij
het Nederlandse publiek lykt nauwelijks
nodig. Als voorzitster van de Joodse Vrouivenraad en als redactrice van Haischa genoot mevrouw Schwimmer reeds voor de
oorlog grote bekendheid. Na de oorlog stond
zij enige jaren aan het hoofd van het werk
voor het Keren Hejesod en de Hagana-actie
werd eveneens door haar geleid.
Op de avond van haar aankomst in Amsterdam vond er een bijeenkomst plaats van
C.1.A.-werkers en Zionistische leiders. Na
een inleiding door _de voorzitter van de
N.Z.8., Mr I. S. de Vries, zette mevrouw
Schwimmer uiteen hoe zij haar taak in
Nederland zag. Jk voel mij," zo zeide zy,
~niet iemand, die voor Israël komt schnorren. Wie in Israël woont en ziet wat daar
verricht wordt, wie merkt welk een invloed
van Israël uitgaat op de golah, die weet, dat
Israël viel meer aan de golah geeft dan het
ra» de Joden ontvangt".

werking kan rekenen, maar ook op onze
critiek als hij, zoals thans, het publiek met
een kluitje in het riet stuurt.
Red. N.I.W.
RITUELE REIZEN
De Nederlandse Reisvereniging stelt zich
voor om, bij voldoende belangstelling, weer
over te gaan tot het uitschrijven van rituele
reizen, zoals zij dit voor de oorlog ook regelmatig heeft gedaan. Zij heeft mij daartoe
als oud-leider dezer reizen verzocht te onderzoeken of hiervoor voldoende animo is.
In verband hiermee verzoek ik diegenen, die
hiervoor belangstelling hebben, mij per omgaande te willen opgeven: Waar men naai'
toe wil gaan (wilt U er aan denken dat na
de oorlog het aantal Joodse hotels zeer beperkt is), voor hoe lang, of men per autobus
of trein wil reizen, welke bedragen men
hiervoor beschikbaar kan stellen, alsmede
de eventuele data waarop men op reis zou
willen gaan. De N.R.V. zal dan trachten
aller verlangen zoveel mogelijk te combineren, om tot een resultaat te komen. Bij voldoende deelname zal het mogelijk zijn nog
dit jaar één of twee reizen uit te schrijven,
mits men vlug is met zijn opgave. Eventuele
mededelingen en voorstellen worden, graag
zeer spoedig, ingewacht bij E. Cohen, Bergweg 338 c, Rotterdam-N.

Besluit E 100

ECONOMISCHE COMMISSIE N.Z.B.
Op de 50e Algemene Vergadering van de
N.Z.B, is de volgende motie aangenomen:
(motie vieri

50ste Algemene Vergadering enz.
verzoekt het Bondsbestuur een commissie
met vaste zetel te benoemen, ter bevordering van de alyah en tot onderzoek van de
economische mogelijkheden daarvan, waarbij deze commissie de uitdrukkelijke taak
heeft practische initiatieven te nemen tot
vestiging en economische opname van olim.
Deze commissie heeft een begin gemaakt
De

met haar werkzaamheden; zij stelt zich ten
doel diegenen, die emigratieplannen hebben
voor Israël, behulpzaam te zyn.
De commissie stelt zich voor ten behoeve
van belanghebbenden hier te lande en in
Israël inlichtinggen in te winnen, die voor
hen van nut kunnen zyn.
Belangstellenden kunnen zich uitsluitend
schriftelijk tot de commissie wenden ( adres:
Economische Commissie, Joh. Vermeerstraat 22, Amsterdam-Z) onder overlegging van uitvoerige inlichtingen, die uiteraard vertrouwelyk behandeld zullen worden.

Jom Ha-atsmaoeth 1953
Strijd om X.M.W.-Wisselbeher
weer begonnen.
Zondag jl. werd in Den Haag met het
onderdeel Tafeltennis een aanvang gemaakt

Jaarlijkse Stedenontmoeting tussen
Maccabi Den Haag, Maccabi Rotterdam en
Maccabi Amsterdam om de N.1.W.-wisselbeker. Na de eerste dag is de stand als
volgt: Amsterdam en Den Haag ieder 12
punten en Rotterdam 6 punten. De gedetailleerde uitslagen luiden:
Heren Enkelspel: 1. E. Mauer (H.), 2.
Bouman (R.), 3. S. Muller (A.).
Dames Enkelspel: 1. B. Wegloop (A.), 2.
v. Praagh (H), 3. Noachh (R.).
Mixed Dubbel: 1. v. Praag—Mauer (H.),
2. B. Wegloop—S. Muller (A.), 3. Noach—
met de

Aronheim (R.).
Heren Dubbel: 1. J. Stem—S. Muller (A.),
fH.), 3. Bouman—
2. E.
Sprecher (R.).
Dames Dubbel: 1. B. Wegloop—E. Tossyn
(A.), 2. v. Baaren—v. Praagh (H), 3. Buitenkant—Noach (R.).
Naast deze stedenontmoeting vond tevens
een Handicap-tournooi plaats, waaraan
door een 50-tal Maccabi-leden werd deelge-

nomen. Beide tournooien werden een groot
succes en deelneemsters, deelnemers en
toeschouwers, die in grote getale van hun
belangstelling blijk hadden gegeven waren
het er allen over eens, dat zij genoten hadden
van een gezellige, sportieve dag in een
Joodse sfeer.
De uitslagen van het Handicap-tournooi
luiden:
Heren Enkelspel: 1. Barenholz, 2. S. Muller, 3. B. den Hartog.
Dames Enkelspel: B. Wegloop, 2. Teicher,
3. E. Tossyn.
Mixed Dubbel: 1. E. Tossyn—A. Witteboon, 2. Th. Lissauer—J. Vischjager.
Heren Dubbel: 1. Fortuyn—Feitsma, 2.

Jacobs—Barenholz.

Dames Dubbel: 1. E. Tossijn—O. Jakobs,
2. Th. Lissauer— M. Krieg.
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SCHWIMMERVIGEVENO

Heffingen

door het Bcheersinstituut

Ongeveer een jaar geleden maakten wij
melding van een procedure, die voor de Afdeling Rechtspraak van de Raad voor het
Rechtsherstel te Amsterdam liep over de

vraag of het Nederlandse Beheersinstituut
rechtsgeldig een grondheffing kan opleggen volgens het tarief d.d. 17 April 1947,
Nederlandse Staatscourant Juli 1947, no.
136, welk tarief neerkomt op een vast percentage van de waarde van het vermogen
van de afwezige. Van de zijde van belanghebbende was in hoofdzaak aangevoerd dat
artikel 9 van het Besluit E 100, dat spreekt
over kosten welke het Nederlandse Beheersinstituut in rekening mag brengen,
alleen te verstaan was de kosten gemaakt
terzake van het treffen van bepaalde voorzieningen, vergelijkbaar met griffierechten,
en dus niet een vast percentage, ongeacht
de bemoeiingen over het vermogen van de
afwezige. Bij een uitspraak d.d. 17 Februari 1953, .door de Raad voor het Rechtsherstel, Amsterdamse Kamer, is beslist dat
het aldus vastgestelde tarief rechtsgeldig is.
De overwegingen zijn in het kort samengevat deze, dat de bemoeiingen omvatten
een algehele supervisie op de bewindvoeïing, zodat de bemoeiingen zich niet beperken tot bepaalde handelingen en een voortdurend karakter dragen. Het is, zo zegt de
Raad voor het Rechtsherstel, een ervaringsregel dat grote vermogens meer besognes
plegen te geven dan kleinere. Het is dus
niet mogelijk bij de tarieven een systeem te
ontwerpen waartegen geen enkel bezwaar
is aan te voeren. De Raad acht het tarief
redelijk, omdat een andere wijze van vaststellen zou kunnen leiden tot willekeur,
daar de waardering voor bepaalde werkzaamheden steeds afhankelijk kan zijn van
het subjectieve oordeel van degene die de
beloning vaststelt, en vaste normen bijna
niet te geven zijn. Het is de bedoeling van
artikel 9 van E 100, zo zegt de beslissing,
om het Nederlandse Beheersinstituut zoveel mogelyk „zelf-supporting" te maken.
De beslissing komt er dus op neer dat het
gehele apparaat van het Nederlandse Beheersinstituut feitelijk mede betaald moet
worden door de afwezige, hetgeen in de
practijk dus wil zeggen door de erfgenamen van de afwezige.
Nog onbeslist is de vraag of het Nederlandse Beheersinstituut gerechtigd is voor
vermogen dat niet meer als vijandelyk vermogen is te beschouwen een heffing op te
leggen en wel eveneens ongeacht de moeite,
naar een zelfde proportioneel tarief.
Merkwaardig is overigens dat blijkens de
memorie van antwoord de Minister van
Justitie de gezamenlijke opbrengst van het
Beheersinstituut op enige honderden millioenen gulden werd geschat, terwijl vermeld weid dat het resultaat voornamelijk
te danken is aan het vyandelijk vermogen.
In het voorlopig verslag werd vermeld dat
de onkosten 77.000.000.— zouden hebben
bedragen en worden de baten op
89.000.000.— getaxeerd.
Uit een en ander valt dus af te leiden
dat op het beheer een behoorlijke winst is
gemaakt. In het licht van het feit dat de
werkzaamheden ten aanzien van boedels
van afwezigen belangrijk minder zijn dan

’

’

voor vijandelijk en landsverraderiijk vermogen, is het de vraag of de Raad voor
het Rechtsherstel, indien dit op het tijdstip
van de uitspraak bekend was geweest, met
deze cijfers een zelfde uitspraak zou hebben gegeven. Het zou de moeite waard zijn
in de nog aanhangige zaken dit argument
aan het oordeel van de Raad voor het
Rechtsherstel te onderwerpen.

GOUDEN BOEK

Natuurlijk ben ik in de zaal van de Gouden Boeken geweest. Ik was er overigens
niet alleen. Ér heerste die bedrijvige stilte,
die men ook kan waarnemen in een museum,
bij een beroemd schilderij. Het respect van
de omgeving laat hoogstens een gefluisterd
gesprek toe, doch de belangstelling daarbij
of de nieuwsgierigheid brengt die eigenaardige gejaagdheid teweeg, die de bezoeker voortdrijft langs de bezienswaardigheden, hem prikkelt tot kreten van bewondering, die hy dan weer haastig onderdrukt.
Hij voelt de verleiding, „de uitgestalde
voorwerpen aan te raken", hetgeen evenwel
verboden is, ook hier in Jeruzalem, in
de Herzlkamer en in de kamer van de Gouden Boeken.
Maar — er is altijd een begeleider, die
bereid ia de naam van een ingeschrevene
op te zoeken. Geef hem op, in welk jaar, die
gedenkwaardige gebeurtenis plaats had en
hij toont de bladzijde in een van deze zware
en kostbaar uitgevoerde folianten.
Een geschiedenis ontrolt zich, neen, véle
geschiedenissen, ook dè Geschiedenis! Bal-

Jour, Sir Samuel, Roosevelt, Herzl, Wetismann, Bialik en de honderden namen van
hen, die op de een of andere wijze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Joodse
Volk, voor een gemeenschap, voor een orga*
nisatie of die slechts zijn ingeschreven door

liefhebbende familieleden.

Mijmerend over een aangrijpend verleden
tracht ik tevergeefs mij de toekomst voor
te stellen. Ik weet slechts één ding: De
creatieve geest van het Joodse Volk leeft
en zal de poorten der toekomst wijder voor

ons openen.
Dan hoor ik gerucht en komt een hele
klasse van Jeruzalemsc kinderen lachend,
doch op de drempel reeds schuchter geworden, binnen.

U

VRIENDEN VAN „LOCHMEI
HAGHETTAOT”
(Archieven en museum van de stryders
der ghetto's)
Op de 19e April 1943 begon de opstand
der Joden in het ghetto van Warschau. Op
die dag wordt sindsdien elk jaar deze heroïsche strijd der Joden uit de gehele wereld
herdacht. Meestal werd de 19e April dooide Joodse Cultuur Vereniging Sch-Anski of
in samenwerking met het Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden en PoaleZion herdacht.
Het bestuur van „De vrienden van Lochmei Haghettaot" (Ghetto Strijders) meent,
dat de herdenking van deze. heldenstryd,
een strijd, die voor de eer van alle Joden
gestreden werd iwat wij nimmer mogen
vergeten) en die later zijn voortzetting vond
in de bevrijdingsstrijd in Israël, niet uitsluitend beperkt moet worden tot een enkele Joodse vereniging. Dit is een aangelegenheid van allen die de betekenis van de
strijd inzien en zich bewust zijn van de
plicht, welke zy hebben tegenover de in de
strijd gevallenen.
Daarom zal men bij deze 10-jarige herdenking gecoördineerd moeten optreden.
De herdenking zal plaats vinden op 19
April a.s. 20 uur in een der zalen van Bellevue. Het programma is als volgt samengesteld. Inleidend woord: Dr B. H. Sajet;
„De betekenis van de Ghetto-Opstand" door
de heer Sam de Wolf; voordracht „De

marsch der Martelaren" door Mevr. E. Ramuzikaal gedeelte door Hans

falowitch;
Krieg.

Het bestuur is overtuigd, dat velen zich
geroepen zullen voelen om op deze avond
aanwezig te zijn.
PERSONALIA
Voor het arts-examen slaagde vorige
week de heer M. Hamburger te Amsterdam.

NIEUW

ISKAELIETISCH WEEKBLAD

BERICHTEN EN MEDEDELINGEN
JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
Op Zondag 19 April a.s., ingaande 5 Ijar,
des avonds te half acht, zal ter Synagoge
Jacob Obrechtplein een bijzondere dienst
plaats vinden ter gelegenheid van de verjaardag van de Staat Israël. De Weleerwaarde Heer Opperrabbyn zal een gelegenheidsrede uitspreken. Het programma is als
volgt samengesteld: 1. Psalm 97; 2. Avond-

de Raschie-cursus) het Mincha-gebed zal
worden verricht. Belangstellenden zyn welkom.

HABONIEM BEHOLLAND
Het nieuwe telefoonnummer van Misrad
Haboniem is 7 1 9 8 2 4.
HAGESJER
Onze gezellige Vrijdagavond-bijeenkomst
op 17 April wordt gehouden in „Huize
Westeinde", Westeinde 3, en begint om 8.30
uur precies. Op 20 April organiseert de
N.Z.B, een grote Jom Ha'atsmaoeth-bijeen
komst in de Grote zaal van Krasnapolsky.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bureau der
N.Z.B.

3. Omertelling; 4. Toespraak; 5.
118; 6. Gebed voor het Koninklyk
Huis en gebed voor de Staat Israël; 7. Alénoe; 8. Sjier Hama'aloth besjoew Hasjém
(wyze: Hatikwa).
Op Zaterdagavond 28 Maart jl. heeft in
een van de lokalen van de Synagoge Lekstraat een byeenkomst plaats gevonden,
waarbij de Joodse Gemeente enige zeer
kostbare geschenken zijn aangeboden, ten
behoeve van die Synagoge.
De Heer en Mevrouw B. Schipper—de
Wilde boden een fraai voorhangsel aan met
bijbehorende dekkleden. De Heer Schipper
verklaarde dit geschenk aan te bieden uit

febed;
'salm

DE JOODSE INVALIDE
De traditionele Seiderviering vond dit
jaar voor de eerste maal plaats in ons tehuis aan de Henri Polaklaan.
De eerste avond werd de Hagadah op voortreffelijke wijze voorgedragen door Dr I.
Dasberg voor 150 bewoners en genodigden.
Notaris J. Schaap sprak een passend openingswoord waarbij hij een parallel trok
tussen het Beloofde Land en het pas tot
stand gekomen tehuis.
De tweede avond heeft Mr J. van Dijk de
Hagadah op zeer verdienstelijke wijze vertolkt en toegelicht voor een gehoor dat zeker niet minder talrijk was dan de eerste
avond. Mr van Dijk dankte aan het slot Bestuur en Personeel voor de perfecte organi-

dankbaarheid voor het behoud van zyn ge-

zin en wel ter gelegenheid van het BarMitswah-feest van zijn zoon.
«De Heer J. Swelheim bood een stel fraaie
lopers aan voor de trappen van de Heilige
Arke en wel ter nagedachtenis van zijn Vader, wylen de Heer B. Swelheim, die zovele
jaren, eerst als bestuurder van Benei Teimon en later als Kerkvoogd ter Synagoge
Lekstraat de Joodse belangen in Plan-Zuid

heeft behartigd.
Namens het Kerkbestuur

aanvaardde de
Voorzittei-, de Heer I. Dasberg, de geschenken voor de Joodse Gemeente. De Heer Dasberg uitte de grote dank van het Kerkbe-

satie.
De Heer Lobatto dankte tenslotte Mr van
Dijk voor de leiding van de avond.
NEDERLANDSE ZIONISTENBOND
Afd. Amsterdam
De 5e Jom Ha'atsmaoeth wordt in Amsterdam gevierd met een gesproken Iton
Jisraeel (Israel-krant) op 20 April 1953/
5 Ijar 5713 's avonds om 8 u. 15, in de grote
zaal van Krasnapolsky. Deze speciale editie staat onder redactie van Freddy Bolle,
Jeanne Nordheim-van Amerongen ên Theo
van Raalte. Redacteur-opmaker: Herman
Stemheim. Z. Exc. Dr M. Amir zal een be-

stuur voor beide geschenken en sprak zijn
voldoening uit over het feit dat wederom
daadwerkelijke belangstelling is getoond
voor de aangelegenheden van de Joodse Gemeente.
Aan de hand van de Sidra van de week
toonde spreker aan dat de Joodse Gemeente niet alleen op byzondere dagen, doch dagelyks de steun van haar Gemeenteleden
nodig heeft. Daarna voerden nog het woorj
de Heren Rabbyn Dr J. Oppenheimer, mede
namens de Opperrabbijn, en J. Parsser namens de Kerkvoogden.
Vervolgens begaven de vele aanwezigen
zich naar de Synagoge om de geschenken
te bezichtigen.
Sociale afdeling
Ook dit jaar werden door de Sociale afdeling der Joodse Gemeente de z.g. „Pesach-pakketten" uitgereikt. Meer dan 488
pakketten, bevattende de meest nuttige artikelen voor Jomtow, zijn aan de daarvoor
in aanmerking komende personen, benevens
een groot aantal attentie Pesach-pakketten
aan hen, die verblyven in sanatoria, rusthuizen, ziekenhuizen enz., in geheel Nederland ter hand gesteld.
De Sociale afdeling voelt het als een behoefte haar grote erkentelykheid uit te
spreken in de eerste plaats aan de N.1.1.5.A.
en het Verbond van Midden- en Oost-Europese Joden in Nederland, voor de door beide instellingen verstrekte bijdragen en in
het bijzonder aan het bestuurslid van het
Verbond, de Heer F. Raszewski.
In dit verband mogen zeker niet vergeten
■worden de talryke medewerksters, die zich
met achterstelling van hun eigen huishoudelijke plichten gedurende de week vóór Pesach beschikbaar hebben gesteld om dit belangrijke werk tot het laatste te kunnen

waarnemen.
Ook de Joodse gedetineerden in Huizen
van Bewaring werden van het nodige voorzien, waarvoor op deze plaats gaarne dank
wordt gebracht aan de leiding van de Joodse Invalide voor de prima verzorging van
de warme maaltijden, terwijl een woord van
dank voor de buitengewone medewerking
van de directies der verschillende Huizen
van Bewaring hier zeker op zijn plaats is.

LIBERAAL JOODSE GEMEENTE
Synagoge „Beth Israël", Gov. Flinckstr. 64
(tussen Ferd. Bolstraat en Ruysdaelkade).
Secretariaat: Rokin 69
telef. 46486.
Rabbinaat: Scheldestraat 96, telef. 95949.
Begintijd van de dienst op Vrijdagavond 17
April a.s. te 19.30 uur.
In aansluiting op de dienst (ca. 20.30 uur)
Rosh Chodesh-Byeenkomst, waarbij de WelEerw. Rabbyn Dr F. Ruif zal spreken over:

-

„Vor 5 jahren" (Vijf jaar geleden) naar
aanleiding van de 5e Jom Ha'atsmaoeth in
Israël. Er zullen tevens Israëlische liederen
ten gehore worden gebracht door Mevr.

groetingswoord uitspreken.
Kaarten voor deze Jom Ha'atsmaoeth-viering zijn verkrijgbaar bij het Bureau van
de N.Z.8., Joh. Vermeerstr. 22, tel. 99070.
Indien nog voorradig, kunnen kaarten des
avonds aan de zaal worden gekocht.

POALE ZION BEHOLLAND
Op ons Meifeest zal de Meirede gehouden
worden dooi- Sam de Wolff. Begroetingen
zullen uitgebracht worden door Tuvia Chone en één van de aanwezige sjeliechiem van
de Mapai in West-Europa. Verder wordt
medewerking verleend door Altons Fink met

voordracht en leden van Haboniem met zang
en dans. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden.

Door samenwerking van het Kerkbestuur,
dat het geld ter beschikking stelde, en een
aantal dames, die alle voorDEVENTER bereidingen troffen, kon tot
nu toe elke maand een kinderfeestje georganiseerd worden.
Enkele weken geleden werd de Gemeente
vereerd met een bezoek van haar vroegere
Opperrabbijn, Raw Prins. Zijn beschrijving
van het leven in Israël klonk buitengewoon

boeiend.
Inmiddels nam Woensdag de familie
Noach afscheid van de Gemeente-leden. Zij
is de eerste van een groepje families uit
Deventer en omgeving, die hun plannen voor

alyah in vervulling zagen gaan.
Martha en Sam Noach namen in het
Joodse Gemeenschapsleven in Deventer een
zeer bijzondere plaats in. Daarvan getuigden op de afscheidsavond ook een lange
reeks van sprekers. Als eerste sprak de
Voorzitter van de Joodse Gemeente en tevens Voorzitter van het afscheidscomité, de
Heer B. Pinto.
De Heer Pinto schetste de stuwende
kracht,die er van de Heer Noach steeds is
uitgegaan bij zijn werk als Secretaris van
de Joodse Gemeente. Namens de gemeenteleden bood hij een voor Israël zeer nuttig
geschenk, een wasmachine, aan. Als lid van
de J.C.C., waarvan de Heer Noach voorzitter was. sprak de Penningmeester van de
Gemeente, de Heer D. Zendijk. Hij deed zijn
woorden vergezeld gaan van een persoonlijk geschenk, een aquarel van een gezicht
op Deventer. Voor de landelijke WIZO wer-
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den afscheidswoorden gesproken door Mevr.
Leeven-v. d. Rhoer. Namens de plaatselyke
WIZO, waarvan Mevr. Noach oprichtster
is, sprak Mevr. Samuel-Jacobs. Ook de
jongste zoon, Ben Noach, dankte zijn
ouders namens Haboniem, voor de steun
verleend aan het Zionistisch jeugdwerk. De
Heer Mol, redacteur van Kol-Hakehillah.
het gemeentelijk maandblad, vertelde over
de hulp die hij vier jaar lang van de Heer
Noach bij het dirigeren van het blad gekregen heeft. Persoonlijke woorden van dank
en genegenheid werden vertolkt door de
Heren E. A. Mesritz en Iz. Noach. De Heer
Ph. Gelder, sprekende namens het bestuur
van de N.Z.8., wees op het schitterende
Zionistische voorbeeld, gegeven door de
Voorzitter van de afdeling en door de J.N.
F.-commissaresse. die na eerst hun kinderen opgevoed te hebben in het Zionistisch
ideaal en hen op alyah te hebben gestuurd,
thans zelf de voor oudere mensen toch zeker grote sprong wagen, door te gaan deelnemen aan het opbouwwerk in Israël zelf.
Verder spraken de voorganger van de Gemeente, de eerwaarde Heer van Essen en
namens het Bondsbestuur van de N.Z.8.,
alsmede het Landelijk Bureau van het J.N.
F., waarvan Mevr. Noach lid was, de Heer

Voor de achtste keer na de bevrijding
werd in het geheel gerestaureerde schoolen Verenigingslokaal de geHENGELO meenschappelijke Seider gehouden met een deelname van
40 personen. De leider dankte de Heer Joep
Cohen, voor het vele werk voor de inrichting van het lokaal verricht, terwijl de dames Mevrouw A. Cohen-Mendel en Mevr.
M. v. Gelder-Menco dank werd gebracht
voor de verzorging der keurig gedekte tafels en de aankleding van het lokaal. Door
Arthur Keijzer werd Mah Nisjtana gezegd
en de Heer M. Levy werd ter gelegenheid
van zyn verjaardag vereerd met het uitspreken van Birkat Hamazon. Het bestuut
bracht de leider van deze avond dank en
sprak de wens uit, dat de Heer Frankenhuis nog vele jaren de Seider mocht leiden.
In samenwerking met het bestuur van de
N.I.G. en van de afd. Oss van de N.Z.B, or-

ganiseerde de plaatselijke afdeling
de W.1.Z.0. een feestelijke bijeenkomst in Hotel Wilhelmina, die
zeer druk bezocht werd.
De bekende Joodse voordrachtkunstenares Mevrouw Rolien Numan uit Amsterdam
declameerde ~Ernst en Humor uit de Joodse literatuur", waarmede ze zeer veel succes oogstte. De amateur-goochelaar, de
Heer Elte uit Arnhem, droeg het zyne ertoe bij, om de stemming te verhogen.
Dank zij een loterij, waarvoor de prijzen
belangeloos ter beschikking waren gesteld,
en enkele andere attracties, was er een belangrijk batig saldo, dat ten goede zal komen aan het Ina-Kisch-Houthakker-Huis te

oss van

Naharia.

Mevrouw Bollegraaf-de Beer, Voorzitster
van de W.1.Z.0., afdeling Oss, sprak het
slotwoord en deelde mede, dat op naam van
Mevrouw Rolien Numan en de Heer Elte
een boom was geplant.

Dat er in Rotterdam behoefte bestond
aan een Seder-avond, bewees het groot aantal aanwezigen bij de geSeder,
ROTTERDAM meenschappelijke
welke de W.1.Z.0. alhier
georganiseerd had in samenwerking met de
N.Z.B. Het was een geanimeerde Seder met
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lEDEREEN WEET 'T
MOUWEB alles Icoschcr!

toelichting, die tot laat in de avond duurde.
Mevr. Med. E. Cohen-Hartog plantte namens de aanwezigen een boom op mcd. Mr
Martin Levie, de leider van de Seder, en
dankte de dames die de tafel zo keurig verzorgd hadden.

Chadasjoth
HABONIEM BEHOLAND
Haboniem is 7 19 8 24.
#I'esac-hkinnoes Maarn
Hoog boven op de Maarnse berg, in het
vriendelijke kampeercentrum heeft bijna
vier dagen lang de blauwwitte vlag gewapperd tegen een stralende hemel in een zonovergoten landschap. Waren het misschien
de opgewekte natuur-omstandigheden die
deze kinnoes tot een zo buitengewoon geslaagd Haboniemkamp hebben gemaakt?
Of kwam dat door het interessante en afwisselende programma waarvan de Negev
in het middelpunt der belangstelling stond?
Hoe dan ook, natuur, programma en de gezellige sfeer onder de chaweriem hebben
samen gezorgd voor een paar heerlijke dagen ver van de bewoonde wereld. Licht en
zwaar hebben elkander tijdens deze kinnoes
in alle toonaarden afgewisseld. De Negev
werd grondig bestudeerd met behulp van
vele plastische voorbeelden (stenen, schelpen, zouten) en vele plastische verhalen
(Bedouïnen, Elat, Salomo's mijnen I Spanning en verrassing brachten de proef-sjioeriem waarbij de critiek, maar dan steeds
opbouwende, niet van de lucht was. Hoogtepunten waren natuurlijk, als altijd in Haboniemkampen, de dansen en liedjes, die
met enthousiaste ijver op de raarste ogenblikken van de dag ten uitvoer werden gebracht. En ook het traditionele avondwandelen, dit keer wel zeer begunstigd door de
milde natuur, ontbrak niet op het programma. Enige van deze avondwandelingen, die
vaak meer nachtwandelingen waren, werden „opgefleurd door, naar men zegt, waar
gebeurde spookverhalen. De nesjef bracht
het ook al traditionele boomoverhandigen,
o.a. aan Leonard de Vries, die op boeiende
wijze heeit verteld over zijn werk en zijn
reizen. In het rijke en smeuïg geconferencieerde nesjefprogramma zag men verder
nog Raffie die alles op zijn kin balanceerde,
tot het schoolbord toe, en een zeer plastische uitbeelding van een bruiloft bij de Bedouïnen naast nog vele andere nummers in
een programma al even rijk geschakeerd
als het programma van de voorafgaande
dagen. In het kort gezegd, kinnoes Maarn

.

was een succes.

Ilahoniem-Bne Aldwa
Zondagavond vond de eerste repetitie
plaats van het zojuist opgerichte koor 0.1.v.
Hans Krieg. Er werd met buitengewone
ijver gezongen en te oordelen naar de resultaten van deze eerste avond belooft dit koor
heel wat goeds. Er kunnen echter nog veel
meer chaweriem bij komen en we verwachten dan ook op de eerstvolgende repetitie.
Dinsdag 21 April, in het gebouw van de
Joodse Gemeente. Plantage Parklaan, een
groot aantal zangenthousiastelingen.
#Koor

Paula Salomon-Lindberg, met begeleiding
van piano en viool. Gasten zijn welkom!

CONTACT-COMMISIE PLAN-ZUID
Op Zondagavond 22 Maart j.1., aan de
vooravond van zyn terugkeer naar Israël,
hield Opperrabbyn Prins een boeiende causerie in het bovenlokaal der syn. Lekstraat
61 over zyn ervaringen in Israël en de toestand van het onderwijs. Met veel belangstelling luisterde een talrijk publiek naaide woorden van de hun zo goed bekende
spreker, die ook nog diverse vragen van. de
aanwezigen beantwoordde. Na afloop van
de causerie verdrong men zich om Ruw
Prins persoonlijk te danken en een goede
terugreis naar Israël te wensen.
CONTACT-COMMISSIE ZUID EN WEST
Shabbat jl. werd voor het eerst in het bijlokaal van de synagoge Jacob Obrechtplein
een se'oedat shelishiet gehouden. De opkomst was zeer bevredigend, terwijl de bijeenkomst zelf goed geslaagd mag heten.
Er werd gezamenlyk gezongen en Opperrabbijn A. Schuster vertelde enige DivréThora. Het is de bedoeling thans deze bijeenkomsten regelmatig voort te zetten.
Aanvang vijf kwartier voor nacht, waarna
eerst (behalve de gewone middagdienst,
aanvangende te 2 uur, voorafgegaan door

,

F. Bolle.

Dezer dagen zal het 25 jaar geleden zijn,
dat de Eerwaarde Heer M. Mossel, alhier.
voor het eerst de functie
DEN HAAG van Gazzan ging uitoefenen.
Het was in het Sjoeltje, verbonden aan de Joodse Invalide, dat hij de
eerste klanken vanaf de plaats vóór het
„Amoed" de wereld inzond. Velen zullen
zich herinneren, hoe hij tot vóór enige jaren op warm-bezielende wijze in de Synagoge Gerard Doustraat in het gebed voorging. En de Hagenaars in het bizonder kunnen nog bijna dagelijks hun hart ophalen
aan het Amsterdams Gazzanoet. dat dooide Heer Mossel met zulk een bezieling vertolkt wordt. Er heeft zich een commissie
gevormd, teneinde deze dag niet ongemerkt
voorbij te laten gaan. Binnenkort hoopt zij
nadere gegevens omtrent de viering van dit
feit te dezer plaatse bekend te maken.
Stortingen van bijdragen op postrekening
no. 45000 van het Bankierskantoor M. v.
Embden N.V., te Amsterdam, met vermelding „Huldeblyk Mossel".
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#Dansgroep Amsterdam
voor de Lu inklap
Woensdagavond beginnen in de Rosj Pinahschool. Van Ostadestraat, om 8 uur de
eerste repetities voor het grote Sjawoe'oetdansspel dat door chaweriem van de beide
organisaties wordt opgevoerd op de Landdag. Dansliefhebbers aantreden dus.
#Sjear Jasjoew Amsterdam
Vorige week was er voor onze afdeling
een fietstocht naar de omstreken van Hilversum uitgeschreven. Abusievelijk werd
vermeld dat die plaats zou vinden op Tweede Paasdag. Het zal onze chaweriem duidelijk zijn geweest dat hier natuurlijk Eerste Paasdag bedoeld werd. Daar de onfortuinlijke vergissing pas op het allerlaatst
ontdekt werd, konden wij hiervan niet alle
chaweriem meer op de hoogte stellen. De

NIEUW ISRAELIETISCH WEEKBLAD

10
telefonisch bereikbaren hebben wy echter
nog zoveel mogelyk van het niet doorgaan
van de tocht op de hoogte gesteld.
Macht der gewoonte deed ons neerschrijven „brood meenemen". Ook dit had natuurlijk moeten zyn „matzes meenemen".
Voor deze vergissing onze verontschuldi-

Zondagmiddag gaan we naar de Jom Hajeled in Amsterdam. Over die dag lees je
op een andere plaats in dit blad alle byzonderheden. Hoe wij er heen gaan, hoor je per

circulaire.
#Alyah Den Haag

ging.
Nitsaniem en Ma'agal: Zondagmiddag
verwachten we jullie op de Jom Hajeled in
Bellevue. Bijzonderheden over deze dag lees
je ergens anders in deze krant.
Negbah: Sjabbatavond om half acht komen we by elkaar bij Zonnewijzer Churchilllaan, vanwaar we samen naar het moadon
trekken. Ons programma is gewijd aan Jom

Alf heeft deze week byeenkomst op de
bekende tyd en plaats dat is dus Sjabbatmiddag om half drie in het gebouw van de

Joodse Gemeente.
HASJALSJELET

Afd. Amsterdam
Vanaf deze Sjabbath is er weer gewoon
byeenkomst in de Ruysdaelstraat. Vergeet
Sidoer en Choemasj niet.
Zondag over een week, om acht uur precies, zijn alle belangstellenden boven de dertien jaar weer hartelijk welkom in de Saxen
Weimarlaan 37, in het P.A.J. huis. Houdt
die avond dus vrij. Er is een leuk programma met een causerie door de heer D.

Ha'atsmaoet.
Choeliah: Byeenkomst om 8 uur in het
nieuwe moadon op Sjabbatavond.

Hagafroer: Deze week geen bijeenkomst.
Voor de deelname van onze chaweriem
aan de Jom Ha'atsmaoetviering van de N.
Z.B. staan alle byzonderheden in de circulaire.

Aronson.
Willen degenen die hun contributie nog
niet voldaan hebben, dit doen? Vergeten
jullie vooral niet naar de Jom Hajeled te
gaan. Jullie horen er nog meer van op de

#Hechaloets Hatsaier Rotterdam
Zondag hebben we om half drie precies
bijeenkomst voor alf. Mevr. van Dijk komt
dan voor ons spreken en natuurlijk gaan we
weer handenarbeid doen. Denken jullie aan
de contributie.
Beth heeft deze keer bijeenkomst by Carla Stenberg, Statenweg 16c. Het gevarieerde programma is gewyd aan Jom Ha'atsmaoet 5713.
#Macbi Haarlem
Per circulaire krygen jullie het nieuws
voor deze week.
#Be'er Orah Zaandam
Bijeenkomst Sjabbatavond om 8 uur in
het gebouw van de Joodse Gemeente.
#Hannitsachon Alkmaar
Zondagavond byeenkomst op de bekende
tijd en plaats.
Utrecht
We gaan Zondagmiddag verder met ons
Iwrithlotto. Nemen jullie dus allemaal potloden, kleurtjes, vlakgom etc. mee naar de

Nesjef.

#Afd. Maastricht
A.s. Woensdagmiddag is er om half drie
weer bijeenkomst voor de kleineren. Woensdagavond zal er in tegenstelling met andere
keren ook voor de groteren bijeenkomst zijn.
Hans Pereira zal hiervoor extra uit Haarlem komen; zorgen jullie dus dat je die dag
vrij

bent.

KOOR- EN DANSGROEP BNE AKIWAHABONIEM
De eerste repetities van het koor en de
dansgroep van Bne Akiwa-Haboniem zijn
deze week gehouden. We zullen hard moeten
werken om klaar te zijn voor de Landdag
op 24 Mei, maar als jullie allemaal trouw
blyven komen, zal dat wel lukken.
Voor het koor, dat altijd Dinsdagavond
om 8 uur in het gebouw van de Joodse Ge-

Springweg.

.

meente, PI. Parklaan 9, repeteert, kunnen

#Bussurn

zich nog een paar chaweriem opgeven bij
Joh. Vermeerstr. 22, Zuid.

JOM HAJELED
A.s. Zondag is de Jom Hajeled. De
jeugdmiddag wordt gehouden in één
der zalen van Bellevue (ingang Marnixstraat). Aanvang 2 uur precies.
Toegangskaarten ad 0.20 voor zover
de voorraad nog strekt ook aan de
zaal. Het programma bevat o.m. een
toneelstuk, voordracht, muziek en
spelen met vele surprises.
Joodse jeugd, verzuim niet deze
feestmiddag by te wonen!!

Mirjam Andriesse,

TORAH WA'AWODAH
Bne Akiwa
Bij de reorganisatie van het landelijk
secretariaat bleek dat de ledenhjst gedeeltelyk verouderd was, terwijl aan de andere
kant veel chaweriem ontbraken die toch
zeker voor Bnei Akiwa in aanmerking
komen. Daarom verzoeken wij iedereen die
prys stelt op geregelde toezending van onze
krant „Zeraiem" en van andere uitgaven
van Bne Akiwa (denk aan de berichten over
de komende zomerkampen!) zijn volledige
naam, adres en geboortedatum op te geven
aan: secretariaat van Bne Akiwa, Joh. Vermeerstraat 22, Amsterdam-Z. In het bijzonder geldt dit voor de chaweriem in de
kleinere plaatsen die natuurlijk ook hun

vrienden en vriendinnen mogen opgeven.
Voor kinderen t.e.m. 12 jaar is er een aparte
krant: Iton Tikwatenoe. We rekenen er dus
op dat het misrad volgende week overstroomd wordt met jullie opgaven!
In Amsterdam houdt de snief van Uriel
en Joseef deze hele maand bijeenkomst in
de Lekstraat, te beginnen met a.s. Sjabbat.
Komen jullie dus om drie uur precies in de
Lekstraatsjoel. Verder organiseert snief
Amsterdam op Zondag 3 Mei a.s. (Lag
Ba'omer) een fietstocht naar Loosdrecht
waar we gaan roeien. Ook niet-zwemmers
kunnen mee daar voor hen iets anders op
het programma staat tijdens de roeiparty.
Nadere byzonderheden volgen nog.
In Den Haag houden wij voortaan onze
byeenkomsten op Sjabbatmiddag van drie
tot vijf uur. Met sji'oeriem worden we in
twee groepen verdeeld. We hopen dat er
een goede opkomst zal zyn, ondanks het
feit dat er nu een aantal chaweriem grote
afstanden zullen moeten lopen.
#Tikwatenoe
Dank zij de medewerking van vele zijden
konden wy een groot aantal kinderen dat

’

thuis geen seder kon vieren, by particulieren onderbrengen. Allen die hiertoe hebben
meegeholpen, een hartelyk todah.
Ook wy willen, hoewel het overbodig lykt,
onze leden nog eens opwekken a.s. Zondagmiddag naar Bellevue te komen waar de
Jom Ha'atsmaoeth in een speciale jeugdbyeenkomst zal worden gevoerd. leder zorge
om twee uur precies aanwezig te zyn. In
verband met deze bijeenkomst zullen in
Amsterdam de gewone Zondagmiddagbyeenkomsten in Rosj Pina niet doorgaan. Na
de volgende week, dus te beginnen met 26
April, wordt iedereen weer verwacht bij de
zang-, sport- of handenarbeidcursus.
De zomerkampen van Tikwatenoe voor
kinderen van acht t.e.m. twaalf jaar worden ditmaal in de eerste helft van Augustus gehouden. Nadere bijzonderheden over
plaats en tijd volgen nog. Begin maar vast
die weken voor de Tikwatenoekampen vrij
te houden!
In den Haag maken we ter gelegenheid
van de Jom Ha'atsmaoeth a.s. Zondagmiddag een uitstapje. Waar we naar toe gaan,
is een verrassing. Jullie moeten er allemaal
om half twee precies zyn!
#Tsofioeth
In Amsterdam is er a.s. Zondag voor de

Tsofiem-junioren en de Tsofoth-junioren

weer bijeenkomst.
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Israël

ISRAËL ACTIE
TEL. 97201 - AMSTERDAM-Z.

Postgiro 23434 - Bank: Amsterd. Bank N.V. bijk.: Amstelveenseweg. Adam
Gem. Giro v.d. Amsterdamsche Bank N.V. AA 16, onder vermelding C.I.A.
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Tenzij nadrukkelijk andera Is vermeld, aanvaarden wij Bij ons vertrek naar Israël Gezond zakenman in Londen
vrienden en zoekt onmiddell.
geen verantwoordelijkheid voor het kasjroet van de in groeten wij alle wensen
hen
on-orthodoxe
bekenden en
onze advertentie-kolommen aangeprezen artikelen.
Men stelle zich dienaangaande In verbinding met zijn
M. Drukker
Opperrabbinaat.
A. U. Drukker-van Dam. in de huish. Mooie woning
en prett. werkkr. Leeft, ongev.
40 jr. Goed voork., goede
Met blijdschap geven wij
De H2XC onthulling op het
kookster
en vriendel. karakkennis van de geboorte van Heden overleed
graf van wijlen de Heer
vereiste. Sal. 40.ons zoontje en broertje
ter
een
E. F. SCHMEBLING
Mevr. MAKGABETHA
-p/wk. Brieven liefst m. foto
DAVID
zal -|' 3 plaatsvinden ZonKOEKOEK-VAN
BEVEB
Nico Melkman
dag 26 April a.s. om 13.30 u. (terugz. verzekerd) onder
Charlotte Melkman- in de ouderdom van 83 j. op de begraafplaats te Was- no. A 599, bur. van dit blad.
Blokjesman Amsterdam, 10 April '53 senaar.
Herman
25 Nisan 5713
Namens de familie,
Sari
Voor jonge vlotte int. dame
Mevrouw
Fam.
Deegen
N.
Lot 8 Sixth Avenue Loftus,
uit zakenmil., woonachtig in
Schmerling-Schrank,
N.
Fam. S. Snoek
Sydney (N.S.W.) Australië.
nabye buitenl., Duits, Frans
Kon. Emmakade 87,
Fam. W. v. d. Kar
14 April 1953.
en Engels sprekend, beschikDen
Haag.
Fam. I. Deegen
kend over een aanzienlijke
B. Deegen
De Heer en Mevrouw
bruidsschat en huwelijksuitMODE ENGBOS
zet, niet in gelegenheid met
J. de Winter-Levy
Gevraagd
voor onze afdeling heren kennis te maken, zoegeven hiermede kennis v. d.
Hiermede betuig ik mijn shawls, sierkleedjes, hand- ken wij langs deze weg conhartelijke dank voor de be- schoenen, pochets, een
tact met sympathiek Heer
langstelling,
ondervonden
tot 36 j., v. g. familie, met
van hun zoon
tydens ziekte en overlijden
goede zelfst. betrekking.
JOHNNY
van mijn geliefde man
welke zal plaatsvinden op
voor Amsterdam.
Uitsl. ser. br. in de Duitse,
Ezechiël Gerrit Beem
Br. no. A 598. bur. v. d. bl. Franse of Engelse taal te
25 April 1953.
H. Beem-Boekdrukker
richten onder A 590, bur. v.
Receptie van 2 uur 30 tot
4 uur 30, Varviksweg 36 te Antwerpen, Kreeftstraat 28. Gevraagd voor Curacao NA d. bl. Discr. op crew. verzek.
Enschede.
FLINKE ENEBGIEKE
Welk ser. heer, 45—55 jaar,
Voor de vele bewijzen van
zakenman uit g. mil., wenst
jonge
man
deelneming,
ontvangen
bij
Op nip 10 Ijar 5713—25 het overlijden
van onze ge- als verkoper in een agen- kennis te maken
April 1953 hoopt onze oudste
liefde Echtgenote, Moeder, turenzaak voor het bezoek met besch. meisje v. g. h.,
zoon
Behuwd- en Grootmoeder
aan detailzaken.
met eigen zaak.
KABEL
Anna Bodrigues Pereira- Brieven met foto no. A 586, Br. liefst met foto, welke op
Drukker
bureau van dit blad.
crew. retour, no. A 593, bur.
te worden in de Synagoge betuigen wij onze hartelyke
v. d. bl. Gen. verz. en verz.
dank.
Lekstraat.
Uit aller naam,
Dame, 37 j., met eigen
Ph. Abram
R. J. Rodrigues Pereira gezocht door jongeman, 28 j. zoekt SER. KENNISM.home,
met
S. Abram-Koperberg Amsterdam,
Frans, Duits, Engels, Iwrieth Heer.
April 1953.
vStalinlaan 20 hs.
mondel. en schrift, beheer- Br. no. A 589, bur. v. d. bl.
send, steno-typen, rijbewijs.
Receptie: Zondag 26 April Voor de overstelpend
grote
2—5 uur, Huize Sandmann,
Br. no. A 592, bur. v. d. bl.
deelneming
bij
heengaan
het
Zwanenbur- gerstraat 26,
van onze lieve Man, Vader,
Amsterdam.
All-round
Grootvader en Broer
Daniël Hcnriqucz Pimentel
verkoopster
Verloofd
betuigen wij langs deze weg Dames-conf. modebr., z. p.
ELLY HAMBUEGEB
onze heel hartelyke dank.
dir. h. pass. werkkr. v. vast Zakenman, 39 j., tijdelijk
en
Uit aller naam,
of tijdel.
in Nederland verblyvend,
JO|KL JACOBS
L. Henriquez Pimentel- Br. no. A 585, bur. v. d. bl. met vaste woonplaats te
Amsterdam, Stadionweg 9
Schaap.
Havanna, Cuba, goede
Rotterdam, v. d. Werffstr. 37 Amsterdam, April 1953.
Consciëntieuse jongeman m. positie, zoekt kennismak,
4-jar. practische ervaring in
met slank meisje, leeft,
I. p. v. kaarten
Namens
myn
dierbare
Moetot ongeveer 28 jaar.
Verloofd
Mevrouw
der,
wenst van werkkring te verBrieven, liefst m. photo,
ELLY E. BEHR
M. Bialystok-Kalian
BEN WALLAGE
welke geretourneerd w..
dank ik allen voor de harte- anderen.
Br.
no.
A
no. A 591, bur. v. d. blad.
Amsterdam, 19 April
bur.
bl.
588,
v.
d.
lijkheid, betuigd by haar
Churchill-laan 266 hs.
verjaardag.
86e
Steno-typiste, Ned., Duits,
Cliostraat 31 hs.
Mevr. B. Cohen-Bialystok, Engels, z.z.g.g. als
Gevraagd voor meisje van
Geen ontvangdag
Schelpkade 15, Den Haag.
11 jaar als
Secretaresse
Getrouwd
paying guest
of
JAAP MAATS
/.
(ongeveer 15 Mei—ls Juli
ESSO Bzn.
Steno-Typiste
en
Orth. tehuis.
ARTS
Br. no. A 597, bur. v. d. bl. Br. no. A 595, bur. v. d. bl.
RUTH GLASROTH
Afwezig tot 15 Mei a.s.
te Haifa.
Adres: Kibbuts Beetheemek
V oor waxrneming Centr.
Doas Nahariea.
Doktersdienët

Gezelschapsdame

juwelier-horloger
KALVERSTRAAT 38
/^ü^\
TELEFOON 49657
\6fiL-, )

t

’

HUWELIJK

mso -o

Reiziger

mso -n

Passende werkkring

Huwelijk

TEXTIEL

.

VAN

l**Wil "lim.i 11111

Heden overleed onze lieve Moeder, Grootmoeder
en Overgrootmoeder

Mevr. MABGAKETHA KOEKOEK-VAN BEVEB
in de ouderdom van 83 jaar.
Amsterdam, 10 April
1953/25 Nisan 5713
Niersstraat 14 hs.
Sydney (Austr.):
S. Koopman-Koekoek
I. Koopman
Greetje
Amsterdam, Niersstraat 14:
L. Deegen-Koekoek
S. Deegen
Henny
Amsterdam, Kerkstraat 96:
M. Appelboom-Koekoek
L. Appelboom
Lia
Fonny

Amsterdam, Merwedeplein 28:
I. Koekoek
B. Koekoek-Speyer
Lexje

Den Haag, de Sillestraat 67:

Nico Visjager

Amsterdam, Hofwijckstraat 14:

Familie Canes-Viskoper
De begrafenis heeft 12 April j.l. plaats gevonden
op de Joodse begraafplaats te Diemen.

AMSTERDAM

Lid beurt vd. diamanthandel

JUWELEN

PAAPLEN
GOUD-ZILVER
HORLOGES
KELTUMPLEET
H.D.Z. VERLOVINGSRINGEN
Alle gouden artikelen zonder inlevering en zonder bijbet.

„SCHIPPER BIJ DE DAM"
i
————

YVEESPERSTRAAT 81
TEL. 52636
ZONDAGS GEOPEND
TOT 6 UUR
heeft weer
Vette gedroogde scharren
Gerookte zalm-stukjes
Elft bokking
1 liter fles Weck Spercieboontjes
’0.79
Nap. Kastanjes p.p. 0.75

...

’

Nieuwe Linzen
’0.78
Zeer
gepelde Garst
Ceylon Gember p.o. 0.39
Volvette VERSE KAAS
Alle soorten Tafel Zuur
ZONDAGS GEOPEND
TOT 6 UUR

’

A. M.

voor TE HUUR

Op handelskantoor
direct

grote Kamer

aank. bediende
gevraagd. Zaterdag en Isr.
feestd. vry. Brieven: S. Ei-

senmann N.V., Banstraat 52,
Amsterdam Z.

omg. Frederiksplein, gescli.
voor kantoor.
Br. no. A 600, bur. v. d. bl.
<
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LEDEBWAKENFABRIEK TE ADAM
vraagt

GEZELLIG TEHUIS

aangeboden voor een kind
tijdens afwezigheid van de
ouders bij gedipl. verpleegster, met zoontje van 10 j.
Br. no. A 583, bur. v. d. bl.

In prachtige, bosr. omgev.,
Twente, by alleenvvon. dame,
voor de zomermaanden

KAMERS
disponibel. Str. water. Gebr.

/an keuken.
Br. no. A 587, bur. v. d. bl.

flinke

Administratieve
kracht
goed op de hoogte van
boekhouden en moderne
talen. Voor energieke

persoonlykheid prettige
en zelfstandige werkkring. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. A 602bur.vd.bl.

Uleenstaande dame, middeljare leeftyd,
zoekt

pension

Ome

net huiselijk verkeer.

Br. no. A 584, bur. v. d. bl.

rong echtpaar vraagt

I

el el oonn umin ers

Administratie: 35584

ilaapk. en zitkamer Boekhandel: 713401
omf. van

16 Mei tot eind
Juli.
Br. no. A 601, bur. v. d. bl.

Te huur

117 ledere avond 8.15 uur

KIIDGE
RIJWIELEN
Sport en
Tourmodellen

TELEFOON 2930S
voot «mikt

Theater Desmet ss*"
Hei grote wereldsucces!
Oonderd. 23A ,ii

pi Midd.ni. 4

ZOND.

w uwasan I

Te i.

P

,":. £. SAN FRANGSCO
ALAN LADD
j

- SPENCER
JEANEITE
MAC DONALD

CLARK GABLE

CHURCHIU

u

14

j TRACY

uj.

DEALER

L. v. EMRIK
ALB. CUYPSTRAAT 68-70
BIJ DE FERD. BOL.
TEL 2484 S 717829

-

KOSTER-STEENHOUWERIJ N.V.

-

1

——^—^—r—m—»r

„De medailles van een oude vrouw"
JOOP DE JONG

S*»"y

-

Sarphatistraat 189 Telefoon 52842 Amsterdam-C
Levrt grafiarkar. naar alle begraafplaatsen

HET NIEUWE

MODEL^^gjSßatfl

12

In vroegere tijden:

VERLOOFD

ouwd

GOUDEN DUKATEN

1

torn het

I

tuschinski^

GOUDEN WKkrW gladde ringen
|

VERKOOPSTER GEVRAAGD

"
"
"
"

■

'-Js

A'

,_."£,_._. 1

BRIEVEN ONDER No. A 596 Bur. van dit blad

ÈÊ

een MEISJE
plm. 18 jaar

Laat Uw kamer.

annex winkel op eerste stand, wegens ziekte van
de eigenaar. Vastgestelde koopprijs voor de Bar,
met complete installatie 30.000.— Bolivars, inbegrepen vergunning voor Hotel en verkoop van
sterke dranken. Aanwezig maar onverplichte
overname voorradige dranken 5 a 6000 Bolivars,
Juxbox 10.000 801., Winkelvoorraad en winkelkasten 10.000. Het geheel is in volle exploitatie,
een rijke broodwinning en direct te aanvaarden.
Brieven Apartado 172 Ciudad Bolivar.

—.

van

I

WET BETERE
stencilwerk

Adverteert

ADAM Z

TEL. 24183 Ir

in

dit blad

ALLE BEKENDE MERKEN

Graiflofoon en Langspeelplaten

-

ADAM

-

Afdeling: Intern. Verhuizingen
O.Z. Voorburgwal 157-159Tel. 45884(6 lijn.) Amsterdam
Verpakkingen, ultvoerform. douanebehandeling. Speciale verpakking voor OVERZEE
Verzendingen naar alle werelddelen.

Voedselpakket
of

Voedselcertificaat
Geef ons opdracht hun
iets te sturen!

n.v. ESCHKOL

Prinsengracht 786
Tel. 37966 Privé 711695

-

KOUSEN
F1.5.70 P.»t
OOK

EN

r

—____

Moderne Dames- en Herensalona
Prinsengracht 458 D d Leidsestr.

FK7RAIKI

Bestel tijdig Uw

GEVESTIGD ANNO 18S0

verzorgt

JOACHIMSTHAL'S DRUKKER IJ BEDRIJ F N.V.
TELEFOON

35584

—

AMSTERDAM-C.

—

>

Aanbevelend E- fICSTIHIBEE

ISRAELIETISCHt BEGRAFENIS ONDERNEMING

„OKACfI MAIM"

Kantoor: Rapenburgerstraat

195
Rouwkamers: Nieuwe Keizersgracht 11

Telefoon 4 6 413
Begrafenissen naar alle begraafplaatsen
In Binnen- en Buitenland

1

BUIKBANDEN
STEUNZOLEN
VOLGENS GIPSAFDRUK

lm

Het Groene Kruis
A. Ketellapper & Zn.

tn ia

FERD. BOLSTRAAT 126
naast Incasso Bank
TEL. 712941

111111
l ir~ nn
111111l
fjy

DAMESHOEDEN
VERVORMEN NAAR
FRANSE STIJL ’4.60
Handwerk ’6.50.
Speciaal adres voor
veren- en handw. hoeden.

111111ll
111111

RETRA

J. P. Heyestraat 178
Telefoon 89836

OVÏ

-PAAI? IS MENEER MEIERS VAN HET
BEKE.NP6. "BANnOeI^SHCMS

lIKIIOII- en

HEBREEUWSE TITELS

Brandstoffen bij
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fl
ÈËiË

-

-

Fa. J. Breenier
OUDE SCHANS 27. Telefoon 35181 -43814

JKJb J^"
■

AMSTERDAM-Z.

-

Moderne kapsels
Permanent - Verven en Haarwerken
specialiteit voor

Limn/

TWEE-REKS

LASTEX-

LET

BINDWERK
—

Matige Prijzen

KOUSEN

RIJNSTRAAT 26
Tel. 22201—90771
Amsterdam-Zuid

TEL. 40439

ESCHKOL

Radioverlichting
Reparaties in 1 dag gereed

Nieuwe ontwerpen van Samenvoegbare
Practlsche Meubelen
Bijzonder geschikt voor beknopte woonruimte

KNIE- EN

REIMANN, STOK & KËRSKEN's
VERENIGDE EXPEDITIEBEDRIJVEN N.V.

346

"

Eigen modellen en fabrikaat
Leveranties door het gehele land

Uw vrienden kijken al
weer uit naar hun

Het adres voor

U neemt Uw Inboedel geheel of gedeeltelijk mee
De zorgen daarvoor kunt U aan ons overlaten.

PRINSENGRACHT

HOOGSTRAAT 22 - DEN HAAG
Telefoon 113435 - Anno 1843

1 875

nylon- mm
UiW
KOUSEN

EMIGRATIE?

met

Geveatigd sinds

in de meest bekende merken

Elcctr.
Gram.platen
etc.
Scheerapparaten

Jiddisje Gramofoonplaten
PAUL STIBBE

Radio Baas

-

COMPL. OPERA's

UITGEBREIDE COLLECTIE:

WESTEINDE 10

S. VAN GELDER & Zn.

door de

ELASTIEKEN

"a

Nu is het tijd uw stofzuiger te vernieuiven
GROTE SORTERING

CRESCENDO

en

WONINGINRICHTING

-

Dir. M. A. Citroen
Opleiding door ervaren
gedipl. instructeurs.
Daardoor grondige kennis van de wagen en die
rustige zekerheid, welke
de goede rijder kenmerkt.
RUYSDAELKADE 97-99
Adam. Tel. 97183-95118

MUZIEKHANDEL

KLASSIEK

smaakvol interieur

-

r/tF a H.poLAK&zn.

-

Selecta"
\r

Poort van CleeO

Gordijnen. Lopers. Vloerbedekking etc.
Tel. W«1
Amsterdam-C.
Sarphatistraat 99n»

Ltuertng

te hoop een Bar-Hotel-Club

W.

Voor een gezellig en

VOORBURGWAL 176
(Naast

VakküDllig behaDgeO

VEH'EZVELA
In de stad Ciudad Bolivar, is voor direct

/f|

HUURKOOP

Amsterdam
Telefoon 30239
40-jarige ervaring

Fa. M. ROOSELAAR

Genegen en in staat het vak volledig te leren.
Zeer goede vooruitzichten.
Brieven onder no. A 594, bureau van dit blad.

SMADACDSTB. 2

OOK

,N

Nieuwe Hebreeuwse Machines F. 375.—

GEVRAAGD IN CHOCOLATERIE

\

Alle merken. Nieuw en gebruikt

tlfféfl-lïm N Z
»Vaaammmaj«ka«paaa»aml4aa«ammmmtéa»

|

.m.tekdam-c

P*^
3o^»
!- -

WONEN?

ffMjgjfe Kantoormacliines

VOOR LUXE BRANCHE
GOEDE REFERENTIES
LIEFST KENNIS VREEMDE TALEN

reguliersbreestr.ii

Keuze uit ruim 150

KNAPPE, BESCHAAFDE DAME

XjSM

GOUDEN DUKATEN-PAAR

bezegelen het moderne huwelijk

Senw

mmH

fans\
[tegenover

huwelijk

Heden:

J£_

10ÊLsSSÊm

DRAAGT

bezegelden

BMKETBMERIJ

MET 2IJN BANK $EEVICE* BEREIKT
Hij GROTE EN KLEINE ZAK£NMENSEW

P RONT
ZONDAGs de gehele
dag geopend
Onze specialiteit
Gemberbolussen
en Amandelkoek
UITERWAARDENSTR.

HOE.?
DOOR TE ADVERTEREN IN HST

1»» (bij de Rijnstraat)
TEL. 711659
Amsterdam-Z.
■»-

■
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