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de houding van de jeugd tegenover de gola

Israëls chauvinisme (II)
van de kenmerken van een eng nationalisme is de vreemdelingenhaat,
die in verschillende landen leidt tot beperkende bepalingen ten aanzien
van de immigratie. In vele gevallen hebben zulke bepalingen economische
oorspronkelijke bewoners van het land (wat dit ook moge bestrekking.
tekenen) vrezen de concurrentie van de vreemdelingen; in het bijzonder zijn
hiervoor de arbeiders beducht, die de stroom van goedkope arbeidskracht vaak
met lede ogen aanzien. Verzet tegen immigratie, hoewel een typische uiting van
Nationalisme, komt daarom niet zelden uit de kringen der vakbeweging.

EEN

De"

Indien in Israël de Joden uit de gola
als vreemdelingen aangezien werden, zou
er een
het voor de hand liggen, indien
strijd zou ontstaan rondom de alija. Aangenomen dat het merendeel van de bevolking zou begrijpen, dat een versterking
van het potentieel voor Israël nodig is
om redenen van militaire aard of ter bevordering van de ontwikkeling van het
land, dan nog betekent in zeer vele gevallen de alija niet een directe aanwinst
last. Het merenvoor het land maar een
deel van de nieuwe immigranten is aangewezen op de steun van de overheidsinstanties en drukt daarom op het budget
van de staat, met als gevolg een lager
levenspeil en langere afhankelijkheid van
buitenlandse steun. Gezien het huidige gebrek adn arbeidskrachten zou dit misweschien op het ogenblik niet zo zwaar
waarin
wel
beroepen
echter
gen- er zijn
degelijk problemen ontstaan zijn ten gevolge van de alija. Uit verschillende landen°zijn er nieuwe immigranten gekomen,
die een technisch of intellectueel beroep
uitoefenen en die daardoor de weg barricaderen van jongere, nog niet ervaren
vaklieden, die in Israël zelf geboren zijn
of daar hun opleiding hebben genoten.
Desondanks is er geen sprake van dat

de alija ook maar in enigerlei opzicht beperkt zou worden: uit de Westerse lanEr
den niet en niet uit de oriëntaalse.
is geen van de politieke partijen die zelfs
van
maar durft te spreken over selectie met
de alija. Men kome nu niet aanzetten
niet weerhet argument, dat de partijen
geven wat in het volk leeft: indien nu,
in de scherpe verkiezingsstrijd onder het
volk weerklank gevonden zou kunnen worden voor een program van alijabeperking,
dan zou beslist een der partijen daarvan
op een of andere wijze gebruik van gemaakt hebben. Alija is echter nog steeds
één van de axioma's van het Israëlische
bestaan en indien misschien in vroegere
jaren wel eens twijfel geuit is aan de wenselijkheid van een ongereguleerde stroom
van immigranten, dan is er thans niet één
stem in de bevolking, die zich voor zulk
wenselijk of niet
uitaen program

spreekt.

—

—

eenheid
bestaat dus geen werkelijke tegenstelling tussen de Joden in Israël en die
in de gola. Dat Nachoem Goldmann, die
een Amerikaans paspoort heeft en in New
Vork woont," officieel deelneemt aan de
verkiezingsstrijd, spreekt boekdelen, ook al
is er op deze, inderdaad vreemde geste,
veel kritiek. Omgekeerd zijn de banden
tussen Israëli's en Joden in de gola door
wederzijdse bezoeken zo sterk geworden,
dat de eenheid van het Joodse volk nu
groter is dan ooit voor de oorlog was.
Met andere woorden: het Joodse nationalisme is in Israël niet minder sterk dan
het vroeger geweest is. Van een „jisjoewisme" in de zin van een zich afscheiden
van de rest van de Joden is geen sprake.
Maar dat brengt ons meteen tot een ander
punt. De nauwere aansluiting bij de Joden
in de gola is mede een gevolg van een
minder gunstig feit: de blijvende vijandschap van de Arabische wereld. Oorzaak
en gevolg zijn hier, als bijna altijd, moei'ijk te onderscheiden en een Arabisch
historicus zal ongetwijfeld van oordeel zijn,
dat de eenheid van de Joden over de gehele wereld de beslissende hinderpaal is
voor de groei van vreedzame betrekkingen tussen Israël en zijn buren. Het doet
echter weinig ter zake hoe precies de

ER

historische vervlechting is: een feit is,
dat de dertien jaar van de staat ons nog
niet dichter bij een vergelijk met onze
buren gebracht hebben.
Dit verplicht ons dus tot het instandhouden, van een leger, dat opgewassen is tegen
de gezamenlijke kracht van de Arabische
staten. Het zou ongetwijfeld ook uit economisch oogpunt heilzaam zijn indien deze
voorzorgsmaatregel niet genomen moest
worden. Zonder leger zou Israël echter onmiddellijk van de kaart geveegd worden
en zijn inwoners gedood. En daarom zijn

wij niet bereid van wie dan ook de vriendelijke raad aan te nemen het leger af te

door dr. J. Melkman
Jeruzalem
schaffen of zelfs maar het risico te nemen
dat het onvoldoende paraat zou zijn. Wie

gelooft, dat hier geen leger nodig is, vesIsraël, en bij voorkeur in Jeruzalem, en make dagelijks, evenals ik,
zijn weg langs de straat Sjiwtei Jisraeel
waar hij de soldaten van het Jordaanse
legioen van dichtbij kan gadeslaan. Of hij
vestige zich in een van de kiboetsiem
langs de Syrische grens, waar het werk
op het land alleen gedaan kan worden onder directe bescherming van de grenswachten.
tige zich in

paraatheid
men dus de tegenstelling
TERWIJL,
tussen Israël en de Joden en bagatelle mag behandelen, zijn de gevaren ten
aanzien van de verhouding tot de Arabieren niet denkbeeldig. Ik leg de nadruk op
Arabieren en niet op niet-Joden in het
algemeen. Natuurlijk bestaat er een afstand tussen Joden en niet-Joden en de

geschetste ontwikkeling van het
Joods nationalisme had ertoe kunnen bijdragen deze te intensiveren. Maar er staat
genoeg tegenover, dat deze houding corrigeert: de buitenlandse betrekkingen van
Israël op het gebied van wetenschap, cultuur en sport, de hulp aan de Afrikaanse
landen, de vele bezoeken van niet-Joden
uit de gehele wereld, doorbreken het isolement van Israël en dwingen het zich
rekenschap te geven van zijn beperkte
plaats in de wereld.
De voortdurende paraatheid echter tegenover de Arabieren en de zekerheid dat
aan de overzijde van de grens slechts
haat tegen Israël bestaat kunnen niet nalaten hun invloed uit te oefenen op de
geestesgesteldheid van Israël, en dit te
meer daar hier sprake is van een langdurig historisch proces. Immers, het gewapende conflict tussen Joden en Arabieren dateert niet van de oprichting van de
staat, hetgeen impliceert dat er ook een
Joodse militaire macht is, die aan de
staat voorafging.
Hoewel er al Joodse wachters waren op
het eind van de vorige eeuw begint de
geschiedenis van de Hagana met de oprichting van de zelfweer in 1903 in Homel en
andere Russische plaatsen en daarna, door
oliem uit Rusland, van dergelijke organisaties in Erets-Jisraeel, waarvan de belangrijkste was de Hasjomer, die in 1909
haar stichtingsvergadering hield. Zelfs als
men de Hasjomer nog ziet als een dilettantistische primitieve organisatie met een
beperkt doel, dan valt toch het begin van
de schepping van een Joodse militaire
macht niet veel later: op het einde van
de eerste wereldoorlog. Sinds de joodse
legioenen van toen bestond er een Hagana,
die opgericht was ter verdediging van de
Joodse kolonies, maar in tegenstelling tot
vroeger op een landelijke schaal. De overschakeling van een defensieve op een offensieve organisatie was, gegeven de vijandige houding van de Arabieren, slechts een
kwestie van tijd en voltrok zich in de jaren

zijn

evenblijkbaar
wicht gebracht kunnen worden. Was er
ooit een groter gevaar geweest voor Mapai
dan de Lavoncrisis, afgezien nog van
kleinere échecs, zoals de spionagezaak
van kolonel Baer. Alle partijen beukten de
kiezers met anti-Mapaileuzen: Mapai is
bedorven door het lange bezit van de
macht, de eigen leiders van Mapai keren
zich tegen de leiding, er is vernieuwing
nodig op het gebied van de buitenlandse
politiek, economisch moet het roer om,
enz. Het werd alles natuurlijk heel wat
grover geformuleerd omdat men alleen van
dik hout planken kan zagen, en vele partijen gingen de verkiezingen tegemoet in
de hoop dat de verhoudingen in de Knesset nu eindelijk definitief grondig gewijzigd zouden worden. Anderzijds hoopte de
eeuwig optimistische Ben Goerion dat
Mapai de veelbegeerde absolute meerderheid zou krijgen.
En ziet: de totale verschuiving is niet
meer dan zegge en schrijve zes zetels.
50.000 kiezers, d.w.z. ongeveer 4 pet. besloot zijn stem anders uit te brengen dan
de vorige keer. Dat is op zichzelf al minimaal. Een nadere analyse leert bovendien
dat deze 4 pet. grotendeels een soort per-

wenóen
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boven

dertig.

zelfbewustzijn
jaar een
bestaat dus
ERJoods
en
heeft in de vergewapende conflicten
leger;

bijna dertig
dat

overwinschillende
ningen behaald dank zij de opleiding en
de aard van zijn soldaten. Zoiets laat natuurlijk niet na repercussies te hebben van

Ondanks alles: stabiliteit
verwonderlijke in de IsraëHETlischemeest
de kiezers, die
politiek
door niets ernstigs uit hun

’lieuwiciciró-

manente „floating vote" is, die zich niet
aan een vaste partij gebonden voelt. Daarentegen is van 96 pet. van de kiezers de
stem van te voren verzekerd. Twee van
de zes zetels gingen naar de communisten
die hun aanhang bij de Arabieren terugwonnen. Dat heeft niets met Lavon of andere Israëlische zaken te maken: een
groot deel van de Israëlische Arabieren
stemt volgens de Arabische politiek en
daar de ruzie tussen Nasser en de SowjetUnie bijgelegd is (of schijnt), stemden
vele nationalistische Arabieren weer op
de communisten in wie zij de enige antiIsraëlische partij zien. Daarom kwamen
de met Mapai verbonden Arabische lijsten
slechts met 4 man (i.p.v. 5) in de Knesset
terwijl ook de grote Mapailijst een zetel
moest afstaan. De vier andere zetels van
Mapai gingen naar de Liberalen (3) en
Achdoet Awoda, twee partijen die juist bij
de vorige verkiezingen harde klappen hadden opgelopen. Zij hebben een beetje het
verlies goedgemaakt, terwijl Mapai het
grootste deel van haar onverwachte winst
(7 zetels!) van toen weer verloren heeft.
Met andere woorden: de sde Knesset lijkt
meer op de derde dan op de vierde. Er
is dus geen duidelijke ontwikkeling in één
(Vervolg zie pag. 2)

8 september verschijnt ons speciaal
Rosj Hasjana-nummer. Wij stellen
U ook dit jaar in de gelegenheid,

Uw relaties, door middel van ons
blad, Uw wensen te doen toekomen.
Tot uiterlijk vrijdag 1 sept. 1961
kunt U deze speciale advertenties opgeven. Opgaven na die datum kunnen niet meer worden opgenomen.
Nieuwjaars-advertenties kunnen opgegeven worden bij de plaatselijke
agenten van het N.I.W. en op ons
kantoor Amsterdam-C, Rokin 40,
telefoon 35584.

psychologische aard. De Israëlische soldaat — en misschien nog meer de militaire leiding — heeft een zelfbewustzijn en
superioriteitsgevoel, die vooral voor Nederlanders, met hun anti-militaire traditie,
moeilijk te verwerken zijn. Er zijn hieruit
ook incidenten voortgekomen, die niet altijd ten gunste van Israël zijn verlopen.
Zij hebben echter onmiddellijk in Israël
kritiek opgeroepen en zijn in het algemeen

ook door de publieke opinie verworpen.
Men vergete echter niet, dat het hier gaat
om een vicieuze cirkel: de onverzoenlijke
haat van de Arabieren, nu al veertig
jaar, legt ons de plicht op ons te bewapenen op een manier, dat Israël technisch

zijn gezamenlijke tegenstanders de baas
blijft. Dat is niet mogelijk zonder dat de
soldaten geestelijk bereid zijn de situatie te
accepteren. In vreedzame landen wordt
zulk een geestesgesteldheid licht voor mi-

litarisme aangezien maar men kan haar
slechts veroordelen als men het middel gevonden heeft om vreedzame bedoelingen
te verbinden met onwankelbare bereidheid
om direct iedere aanval af te slaan. Aan
dit middel moet Israël werken en men
kan niet zeggen, dat de leiders er zich
niet van bewust zijn, dat het noodzakelijk
is de oplossing te vinden. Daar ons naakte
bestaan echter afhangt van de gevechtskracht van het leger en de mate
waarin zijn sterkte de aanvalslust van
Nasser en de zijnen in toom houdt, kunnen we ons niet de luxe permitteren om
ook maar' enig risico te nemen.

Joods Wereldcongres bijeen
te

Genève

Tijdens de openingszitting van de bijeenkomst der Executieve van het World
Jewish Congress te Genève, hebben de
twee politieke directeuren van het WJC,
de heren Alec Easterman en Morris Perlzweig er ten sterkste op aangedrongen
dat Interpol, de internationale politieorganisatie haar negatieve politiek bij het
opsporen van oorlogsmisdadigers grondig
moge herzien. Zij legden er de nadruk op
dat deze negatieve politiek vaak de po~
o-ino-en van de Westduitse autoriteiten
had belemmerd om nazi's die zich in
andere landen verborgen houden, op te
sporen en voor te geleiden. Dit, aldus de
twee Joodse leiders, heeft deze nazi's een
onverwacht gevoel van veiligheid gegeven
hetgeen hen kan aanmoedigen om de contacten met andere nazi's op te nemen en
hun afschuwelijke activiteiten in georganiseerd verband te hervatten.
Met betrekking tot het probleem van de
Joden in de Sowjet-Unie, werd geconstateerd dat hun situatie nog steeds acuut
en moeilijk is. (Men leze het rapport op
pagina 12 en 14 van dit nummer).
Wij komen binnenkort op dit alles nader
terug.
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BUITENLANDSE BERICHTEN
Knesset komt op 4 september
bijeen
Men verwacht dat de nieuwe Knesset
op 4 september bijeen zal komen. Pas
nadat de leden de eed hebben afgelegd
zal president Ben Zwi een lid van de
vermoedelijk Ben Goegrootste partij
de opdracht geven een nieuwe
rion
regering te vormen,
De eerste zitting zal, naar wordt verwacht, kort zijn en worden beperkt lot de
plechtigheid van het afleggen van de eed
en de verkiezing van een voorzitter. Algemeen wordt aangenomen dat de huidige
voorzitter, Kaddisj Loez van de Mapai
zal worden herkozen. Het is onwaarschijnlijk dat er vice-voorzitters zullen worden
gekozen voordat een nieuwe regering is
gevormd. Dan zal ook worden vastgesteld
of de Knesset twee of vier vice-voorzitters zal krijgen, wat afhangt van de
grootte van de coalitie.

—

—

Negen

vrouwen

in 5e Knesset

In de vijfde Knesset zal één vrouw
minder zitten dan in de vorige. Negen
vrouwen in plaats van de vroegere tien
zullen deze Knesset sieren. Drie vrouwelijke leden zijn niet herkozen terwijl
twee anderen, Racheel Kagan vande Liberalen en Esther Vilenska van de Communisten die zitting hadden in een vorige
Knesset, weer terugkeerden.
De vier vrouwen die totnutoe in elke
Knesset zitting hebben gehad zijn Golda
Meir, Beba Idelsohn en Dewora Netzer
van de Mapai en Esther Raziel-Naor van
de Cheroet.
De enige vrouw van de Nationaal Religieuze Partij, Towa Sanhedrai, keerde
voor de tweede maal terug en Emma Talmi van Mapam zal voor de derde achtereenvolgende keer in de Knesset zitting
hebben. De Jemenitische, in Israël geboren Rachel Zabari keert eveneens terug.

Esjkol voert besprekingen
eventuele Duitse lening

over

Men verwacht dat de minister van fi-

nanciën, Levi Esjkol, die volgende maand
in Wenen de conferentie van de Wereldbank zal bijwonen, aldaar met de Westduitse minister van economische zaken,
Erhardt, zal onderhandelen over toekomtussen
stige economische betrekkingen
beide landen en over de houding van
Duitsland ten aanzien van het probleem
van een eventueel aceoord van Israël mei

de E.E.G.

Verder zal worden besproken het onderwerp van een eventuele Duitse lening na
het aflopen van de overeenkomst voor de
herstelbetalingen. In verband hiermee is
in Israëlische kringen opgemerkt dat
West-Duitsland onlangs aanzienlijke leningen heeft verschaft aan de VAR en Jordanië binnen het kader van zijn economische hulp aan Afrika en Azië.
Van het totale bedrag van 815 miljoen
dollar uit de herstelbetalingen heeft Israël reeds goederen ter waarde van 675
miljoen dollar ontvangen en bovendien
«ijn reeds orders geplaatst ten bedrage
van 95 miljoen dollar.

Ben Zwi benoemt nieuwe
dajaniem
President Ben Zwi heeft zeven nieuwe
dajaniem (rechters van het religieuze gerechtshof) benoemd. Het zijn de rabbijnen
Amram Azoelai, Mordechai Elijahoe, Jesjajahoe Goldsmith, Chaim Navorsky, Jisrael Soerotzkin, Sjmoeel Sjapiro en Klijaboe Koesjelevski.
De certificaten van de aanstelling werden uitgereikt tijdens een plechtigheid die
werd gehouden in het bureau van de president; zij werd bijgewoond door opperrabbijn Nissim

Tunesië verbreekt postverkeer
met

Israël

Een mededeling van de Tunesische regering dat Tunesië het postverkeer met
Israël zal verbreken heeft grote verbazing verwekt bij het Israëlische ministerie van posterijen.
Hoewel Israël en Tunesië nooit diplomatieke betrekkingen hebben aangeknoopt
was er toch een geregeld postverkeer
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lussen beide landen sedert Tunesië in 1957
onafhankelijk werd.

Volgens waarnemers staat deze maatregel van Tunesië in verband met het
feit dat dit land zich onlangs heeft aangesloten bij de Arabische Postunie
en
moet dit tevens als „een gebaar van
goodwill" tegenover Nasser worden opgevat.

beschikking van Braziliaanse studente- te
stellen.
President Quadros heeft zijn ambassadeur eveneens verzocht een aantal Israëlische landbouw- en bevloeiingsdeskundigen uit te nodigen om als gast der Bra-

Naar wij vernemen, zal de tweede internationale Bijbelquïz op 3 oktober van
dit jaar te Jeruzalem worden gehouden.
Zoals onze lezers bekend is, werd de
eerste Bijbelquiz, die deelnemers uit vele
landen, ook Nederland, trok, in 1958 gehouden. De winnaar van deze laatste
Bijbelquiz was de heer Amos Chacham,
die bleek elkeen met zijn kennis van de
Schrift te kunnen slaan.
De quiz zal uit twee delen bestaan, een
besloten morgenzitting en een openbare
avondzitting met een gehoor van ongeveer 3000 personen. Evenals voorheen zal
de beoordeling in hanren zijn van een
jury bestaande uit Bijbelkenners van internationale reputatie. De boeken waaraan
de vragen worden ontleend, zijn de Vijf
Boeken Mozes, Jozua, Richteren, Samuel
en Koningen.
Voordat de quiz een aanvang neemt,
wordt de deelnemers de gelegenheid geboden een tocht door het land te maken
en bovendien zullen zij door president
Ben Zwi worden ontvangen.

Voor de Zesde Maccabia die. van -9
augustus tot 5 september in 'lel Aviv
plaatsvindt, is in de V.S. een sportteam
van 134 athleten aangewezen, het grootste
en sterkste team dat ooit door de V.S.
naar Israël werd afgevaardigd en bijna
de helft van de ploeg die in 1960 deelnam
aan de Olympische Spelen.
De ploeg bestaat uit 119 mannen en 15
vrouwen uit 22 Amerikaanse Sten. Hun
leeftijd varieert van 13 tot 68 jaar. Zij
zullen wedijveren met de ploegen van 31
ander landen.

Eind augustus vindt in het Weizmanninstituut te Rechowot een Internationale
conferentie plaats over ~de vorm van
spectraallijnen en moleculaire wisselwerkingen", waaraan door 72 geleerden uit
10 landen zal worden deelgenomen, hiervan komen 60 uit het buitenland.
Onder leiding van prof. Jaffe, die aan
het hoofd staat van de afdeling voor
infrarood spectroscopie van het Weizmanninstituut, wordt op het besproken
terrein in Rechowot belangrijk werk verricht.

Sir Victor Sassoon overleden
De bekende filantroop en industrieel
Sir Victor Sassoon, telg uit de vooraanstaande Engels-Indiase familie van die
naam, die 150 jaar geleden haar aanvang
nam met David Ben Sassoon is op
12 augustus te Nassau op de Bahamaeilanden overleden.
Sir Victor was de tweede baronet van
zijn familie, die reeds enige generaties
lang een belangrijke plaats in het Engelse
Jodendom inneemt. Hij was o.a. kapitein
van de Royal Air Force, in de twintiger
jaren gedurende twee zittingstermijnen
lid van de Indiase wetgevende assemblee
en heeft deel uitgemaakt van de koninklijke commissie, die in 1929 de arbeidsvoorwaarden in India onderzocht.

Argentijnse nationalisten
overvallen Hachsjara
Een groep extreme Argentijnse nationalisten van de Tacuara-beweging heeft
in de morgen van de zestiende augustus
een overval gepleegd op de Habonicmhnchsjara, waarbij versehilL'iide chaloetsïcm klapp<ïn opliepen.

Studentenuitwisseling
Israël—Brazilië

-

In opdracht van president Janio Quadros heeft de nieuwe Braziliaanse ambassadeur in Israël, de heer Barreto Leite
Filho, de Israëlische regering verzocht een
aantal beurzen voor studie aan de Hebreeuwse Universiteit en hel Teclmion ter

De hachsjara bevindt zich in de plaats
Mercedes, ongeveer honderdvijftig kilometer van Buenos Aires. Het vertegenwoordigend lichaam der Argentijnse Joden, de DAJA, heeft een scherp protest
ingediend bij het ministerie van binnenlandse zaken, hetgeen tot de toezegging
heeft geleid dat de hachsjara onder bescherming zal worden gesteld.
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Ondanks alles
stabiliteit
bepaalde richting, hoogstens een zwakke
tendentie naar rechts of het midden en
een definitief uitsluiten van kleine groeperingen zonder duidelijke ideologische basis.
Nu is het merkwaardig dat de leidende
politici tot nu toe noch in theorie noch i»
de praktijk de poliUeke stabiliteit van d«
kiezers aanvaard hebben. Cheroet hoopte
de vorige keer Mapai te verdringen, en
faalde.
De Liberale partij, opgericht met het
doel een machtig tegenwicht tegen Mapai
te vormen, won wel 3 zetels maar dit bewees dat ook deze partij het niet tegen
Mapai op kan nemen. De logische conclusie is dus, dat zowel de Liberalen als
Cheroet, evenals trouwens Mapam en
Achdoet Awoda moeten berusten in de
geschapen en de blijkbaar permanente situatie waarin Mapai ong. 35 pet. van de
stemmen, behaalt (met de geaffili eerde
Arabieren 38 tot 40 pet.) en dus in iedere
coalitie, die nooit meer dan 60 a 70 pet.
van de Knesset omvatten kan. een meerderheid zal hebben.
Anderzijds moet ook Mapai inzien, dat
het binnen afzienbare tijd niet de absolute meerderheid zal behalen en dus steeds
aangewezen zal zijn op een coalitie. Die
partners mogen niet als tweedei angsleden
van de regering worden behandeld omdat
dit tot voortdurende crises en overbodige
geprikkeldheden moet leiden. Terwijl dus
de politieke verhoudingen onder de kiezers
heel duidelijk zijn, zou er in de Knesset
een voortdurende onstabiliteit heersen, die
uiteindelijk in hoge mate ongunstig voor
het land is.
Ben Goerion heeft de uitslag een ..ongeluk" voor het land genoemd, omdat Mapai
opnieuw geen meerderheid heeft. Dat
was, zoals we aantoonden, echter te voorzien. Het ongeluk zit meer in de politieke
verhoudingen die geschapen zijn door de
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fen
oprichting van de Liberale partij.
kan de nieuwe Knesset als volgt indelen.
Mapai (n»t Inttcgip v„- «!<;

Arabische lijsten)
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kende Frans-Russische beeldhouwer Jacques Lipschitz, die thans in de Verenigde Staten woont, 300 van zijn modellen
die vrijwel zijn gehele oeuvre omvatten,
heeft vermaakt aan het nieuwe nationale

Bezalel-museum, dat thans op een heuvel
te Jeruzalem wordt gebouwd en omtrent
welks aanbouw wij vorig jaar een uitvoerige reportage brachten van de hand

van mevrouw F. Schwimmer-Vigeveno.
„Musea en verzamelaars hebben reeds
jarenlang met mij besprekingen gevoerd
omtrent deze originele modellen," zo zeide
de heer Lipschitz. ~Deze gesprekken hebben echter nooit tot enig resultaat geleid, als gevolg van vele emotionele kwesties. Totdat Billy Rosé, de voorzitter van
de American-Israel Cultural Foundation
met een simpele oplossing voor de dag
kwam, die mijn vrouw en ik onmiddellijk
en zonder reserve aanvaardden."
Het onwederroepelijke codicil van Lipschitz wil, waarin dit geschenk wordt
beschreven werd door de heer Rosé voorgelezen aan de gasten die aanwezig waren bij een bijeenkomst ten huize van de
kunstenaar op de avond vóór zijn zeventigste verjaardag.
Naar aanleiding van het feit dat Lipschitz, die voor het eerst in 1911 in
Parijs exposeerde, de produkten van 50
jaar arbeid aan het
Bezalel-museum
heeft geschonken, schreef Andrew Ritchie, een van de voornaamste Amerikaanse kunstcritici en directeur van de
Art Gallery van de Vale-universiteit, het
volgende: „Het feit dat Jacques
Lipschitz meer dan 300 gipsmodellen, waaraan hij zijn gehele leven heeft gewerkt,

heeft vermaakt aan de America-Israel
Cultural Foundation, welke beelden in het
museum te Jeruzalem zullen worden on-

dergebracht, is een gebeurtenis van internationale betekenis in de wereld van
de kunst. Een Jood, trots op zijn voorouders en vertrouwend op de zuiverheid
van zijn werk als kunstenaar, verkoos
de Staat Israël, het land zijner vaderen,
te eren met zijn werk, de originele gips-

modellen waarvan al zijn bronzen beeldhouwwerken zijn gegoten. leder willekeurig museum zou trots zijn op zon legaat."
Het geschenk van Lipschitz werd' aanvaard door Samuel Rubin, president van
de America-Israel Culturation
Foundation. „Dit is een van de belangrijkste
bijdragen aan de kunst van onze tijd," zei
de heer Rubin. „Het zal er veel toe bijdragen om Jeruzalem tot het culturele
centrum van het Midden-Oosten te maken.

De beeldhouwwerken van de heer Lipschitz zullen worden opgesteld in een
speciaal paviljoen in het Bezalel-museum
dat voor hem hetzelfde zal betekenen als
het Rodin-museum in Parijs voor de beroemde Franse beeldhouwer."
Onder de werken die tot Lipschitz' geschenk behoren, bevinden zich zulke beroemde als: „Moeder en kind", ~La joie
de vivre", „De ontvoering van Europa",
„Gebed", „Figuur", „Offer" en „Gezang
van de klinkers."
De heer Rosé deelde mede, dat het
Lipschitz-paviljoen, waarvoor 400.000 dollar is uitgetrokken, omstreeks 1963 gereed zal zijn. „De nieuwe uitbreiding
van het nationale Bezalel-museum zal
circa 5 miljoen dollar kosten, waarvan
2.5 miljoen dollar reeds beschikbaar is.
De heer Lipschitz werd in 1891 in Rusland geboren. Hij bezocht scholen in Bialistok en Wilna en ging in 1909 naar
Parijs, waar hij leefde en werkte tot
juni 1941. In dat jaar vertrok hij, nadat
de nazi's Frankrijk waren binnengevallen, naar de Verenigde Staten.
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Op zichzelf zou Mapai met één andere
een coalitie kunnen vormen, maar
dan zouden de 4 Arabieren een doorslaggevende stem hehben, hetgeen in ÓV
huidige constellatie onmogelijk is. Dua
is de voor de hand liggende combinatie:
Mapai, Liberalen en Mizrachie (met of
zonder Agoedisten). Zulk een regering
zou een stabiel bewind kunnen zijn. onder
voorwaarde dat er niet te veel politiek
wordt touwgetrokken. Dat kan alleen
als alle leiders, na het stoom afblazen in
de verkiezingstijd, hun eisen matigen en
in overeenstemming brengen met de bepartij

langen van

zijn werk aan Bezalel-museum
De heer Billy Rosé maakte een dezer
dagen te New Vork bekend, dat de be-

en

ziliaanse regering deze van advies te ko-

134 atleten uit V.S. naar
Maccabia

spectraallijnen

Uw brillen

men dienen bij de ontwikkeling van Biazilië's onderontwikkelde gebieden.

Tweede Internationale
Bijbelquiz

Conferentie over vorm

3ianheimoptiek \.V.

het land.

J. M.

Maccabiadeelnemers
vertrokken
Onder grote belangstelling vertrokken
op woensdag 23 augustus jl. met een gecharterde El Al Bristol Britannia de ploegen, die Nederland en België zullen vertegenwoordigen op de 6e Maccabia. Ook

een aantal supporters van Maccabi Nederland maakt de reis mee.
Vertegenwoordigers van pers, radio en
televisie waren naar Schiphol gekomen
om aan deze gebeurtenis de gewenste
publiciteit te geven. De Nederlandse
ploeg was gekleed in het speciale tenue

dat zij ook op de spelen zal dragen:
strohoed, blauwe blazer, wit shirt, blauwwitte das, witte rok of pantalon, witte
sokken, witte sandalen (de dames) of
bruine (de heren). Het op de blazer bevestigde embleem toont de Nederlandse
leeuw op een rood-wit-blauw veld. De
handbagage namen de deelnemers mee
in een speciaal Maccabiakoffertje.
De Belgen droegen op de strohoed een
zwart-geel-rood lint. Verder bestaat hun
uniform uit: blauwe blazer, wit shirt,
blauwgrijze das en lichtgrijze pantalon.
Het Belgische embleem toont een mageen
davied op een veld van de Belgische driekleur.
De leider van de tennisafvaardiging,
de heer A. Menko uit Enschede, was wel
op Schiphol aanwezig, maar is niet met
de overigen vertrokken. Hij zal kort voot
de opening der spelen in Israël arriveren.
Nader vernemen wij nog dat voetbal-

scheidsrechter Leo Hom het sluitstuk van
de Maccabia, een voetbalwedstrijd tussen
een Israëlisch elftal en de bekende Italiaanse club Juventus, zal fluiten. Re V°?'
tages van de Maccabia zullen voor o
Nederlandse radio op 30 augustus, 2 en
september door de VARA worden ver
zorgd.
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r I TIJDENS het Eichmann-proces is dr. Globke, de tegenwoordige staatssecre-L taris van de Bondsrepubliek en rechterhand van bondskanselier Adenauer,
in een kwaad daglicht komen te staan door zijn rol die hij onder het nazibewind heeft gespeeld. Onder anderen wordt hem door sommigen zijn medewerking aan de totstandkoming van de Neurenbergse rassendiscriminatiewetten
ten laste gelegd, hetgeen de regering van de Oostduitse republiek de gelegenheid verschafte een felle aanval te doen op Adenauer, die een dergelijke
„oorlogsmisdadiger" handhaaft. Ter verdediging Van dr. Globke wordt door
anderen aangevoerd, dat hij in opdracht van de anti-nazi-autoriteiten (in verband met zijn lidmaatschap van de vroegere katholieke Zentrumpartei, waartoe ook Adenauer behoorde, denkt men hierbij aan het Vaticaan) op zijn post
is gebleven als hoge ambtenaar bij het ministerie van binnenlandse zaken in
het Derde Rijk, ten einde aldus inlichtingen te kannen verschaffen over hetgeen de nazi's van plan waren en tevens in staat te zijn te helpen waar nog te
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helpen viel. Dr. Globke zou dus een dubbele rol gespeeld hebben. Heeft hij, j
zoals de regering van Pankov beweert, de Neurenbergse wetten mee helpen
opstellen en door het juridisch commentaar dat hij erover heeft uitgebracht,
de uitvoering van die wetten nog strenger gemaakt? Of heeft hij door zijn
optreden juist nog erger dingen kunnen voorkomen?
Er is hierover in de pers, o.a. tussen de redacteur, Michel Salomon van het j
Frans-Joodse weekblad „L'Arche" en zijn medewerker Leon Poliakov een i
controverse ontstaan, waarin de laatste een mildere houding t.o.v. dr. Globke j
bepleit. Nu heeft het Jiddisje weekblad „Zeit" van de „Bund" zijn correspondent
in Bonn, Robert Strobel, opgedragen dr. Globke zelf over zijn houding tijdens j
het nazi-bewind enige vragen te gaan stellen. De staatssecretaris was bereid
op alle vragen antwoord te geven. We laten hier het interview, overgenomen
uit L'Arche, dat genoemde journalist met dr. Globke had, in extenso volgen, \
opdat onze lezers zichzelf een beeld kunnen vormen.

Dr. Globke rechtvaardigt zich
ZEIT: Er wordt u verweten, Excellenu meegewerkt hebt aan de opstelling van de antisemitische wetten van
Neurenberg. Is die bewering juist?
GLOBKE: Dat is niet waar.. Ik wist niet
eens dat men van plan was die wetten te
verordenen. Dat waren van die plotselinge
besluiten zo karakteristiek voor Hitlers regering. Thans weet men precies onder welke ongehoorde omstandigheden deze wetten vlug in elkaar zijn gezet: vlak voor
de zitting van de Reichstag van Neurenberg. Als ieder ander heb ik deze onrechtvaardige wetten eerst later leren kennen.
tie, dat

ZEIT: Waarom hebt u dan daarna deze
wetten van zoveel kritisch commentaar

voorzien?

GLOBKE: Rudolf Hess, Hitlers plaatsvervanger, wilde door bepalingen betreffende de toepassing van deze wetten ze nog
verzwaren. Tijdens besprekingen hierover
gehouden toonden de ministers van justitie, oorlog en economie een gematigder
houding dan Rudolf Hess. Bij het eerste

van kracht worden van deze wetten stelde
Hess een wetsontwerp voor volgens welke
iedereen die slechts voor een kwart Joods
was, evenals zijn arische echtgenote, als
voljood zou beschouwd worden. Door de
tegenstand die hij tegen dit ontwerp ondervond, moest hij deze bepaling beperken
tot halfjoodse vrouwen en hun echtgenoten. In ieder geval heb ik als rapporteur
van de besprekingen over de eerste verordening betreffende de toepassing van de

wetten van Neurenberg, de tekst zo uitge-

plozen, dat het wetsontwerp niet in overweging werd genomen. Aan het einde van
de debatten kwam. men tot een compromis
dat onder de gegeven omstandigheden nog
de beste oplossing bracht, hoe weinig bevredigend die dan ook was.
Ik heb aan geen enkele verordening tot
uitvoering van de wetten van Neurenberg

meegewerkt.
Tijdens de discussies over het ontwerp
werd ik door de uitnodiging van secretaris
Stuckart verrast om samen met hem een
beperkend commentaar op te stellen op
de antisemitische Neurenbergse wetten.
Hij zag daarin een middel om te verhinderen dat een verkeerde uitleg zou gegeven
worden aan de bedoelingen van Hess. Inderdaad gaven de autoriteiten in talrijke
gevallen voor de betrokken personen de
meest ongunstige uitleg van de tekst. Na
er een tijdje over nagedacht te hebben, verklaarde ik mij bereid aan de redactie
van dit commentaar mee te werken. In elk
geval zou ik het niet gedaan hebben, als
ik .voorzien had in welke richting zich „de
oplossing van het Jtoodse vraagstuk" zou
ontwikkelen en ik heb er geen nieuwe uitgave van gebracht. Gezien de omstandigheden van die tijd betekende het commentaar een bescherming voor een groot aantal sociaal gediscrimineerde mensen. Overigens is mij dit bevestigd door talrijke
mensen, die door de wetten van Neuren-

heerschappij van korte duur zou zijn.
Daarom heeft de Zentrumpartei, waar ik
toe behoorde, zijn leden de raad gegeven
op hun post te blijven. En later hebben
tegenstanders van de nazi's me herhaaldelijk verzocht te blijven waar ik was.

Hierdoor was ik meer dan eens in de
gelegenheid aan deze kringen belangrijke
inlichtingen te verschaffen en vele mensen
te helpen. Zo heeft een op tijd verstrekte
inlichting ertoe bijgedragen een wetsontwerp te verhinderen dat de ontbinding van
een gemengd huwelijk beoogde, en wel
dank zij het verzet van het episcopaat.
Ik heb aanwijzingen gegeven hoe sommigen zich tenminste onder de groep van
halfjoden konden doen opnemen doordat
zij foto's konden tonen van zogenaamde
voorouders met een arisch uiterlijk. Aan
heel veel betrokkenen heb ik de weg gewezen hoe ze een negatieve beslissing hen
betreffende eindeloos konden rekken. Een
voorbeeld hiervoor is onder andere de
zaak-Jellineck.

ZEIT: Toch moest Hess daaruit niettemin de indruk hebben gekregen dat u een
loyale ambtenaar was.
GLOBKE: Natuurlijk, hij wist niets van
me dat het tegendeel bewees. In ieder
geval zou ik mijn functies niet hebben kun-

nen vervullen, en dus geen diensten hebben kunnen bewijzen aan talrijke tegenstanders van het regime, als de nazi's in
het begin al een tegenstander in me hadden gezien.
ZEIT: Hoe denkt u over de beschuldigingen van dr. Merten (ten gunste van
Eichmann, red. N.1.W.) dat u betrekkingen met Eichmann heeft onderhouden en
dat u zich verzet hebt tegen het overbrengen van Joodse vrouwen en kinderen van
Griekenland naar Israël?
GLOBKE: Dat zijn absoluut valse beschuldigingen. Ik heb nooit iets van die
zaak afgeweten en ik zou ook de bevoegdheid niet gehad hebben die zaak te behandelen. Het telefonisch onderhoud met
Eichmann waarop Merten zich beroept,

Er zijn talrijke gevallen waarbij ik mensen van halfjoodse afkomst de weg heb
aangegeven die ze moesten volgen om in 't
buitenland een geldig huwelijk te sluiten. In
vele gevallen ben ik erin geslaagd mensen
van „gemengd bloed", die bij de arrestaties van Joden gevangen waren genomen,

heeft nooit plaats gehad, trouwens Merten
heeft bij de Neurenbergse processen tegen
de oorlogsmisdadigers daar niet eens op
gezinspeeld. Eerst na de arrestatie van
Eichmann heeft hij daar melding van gemaakt.
ZEIT: Kende u Eichmann?

senkomst bij de bevoegde SS-autoriteiten
onder het valse voorwendsel van een officiële opdracht. Hoge kerkelijke autoriteiten, onder wie kardinaal Preysing, hebben bevestigd dat ik hen voortdurend op de
hoogte hield van belangrijke gebeurtehis-

GLOBKE: Voor zover ik me kan herinneren heb ik hem maar een keer gezien
en slechts even. Ik heb nooit enig officieel
of particulier contact met hem gehad.

vrij te krijgen door mijn persoonlijke tus-

sen die van het Reichministerie kwamen.
Ik heb ook» geen minuut geaarzeld om
in verbinding te treden met kringen uit
het burgerlijk en militair verzet, zoals in
1944 met de groep die het nazi-bewind pro-

beerde omver te werpen. Ik was bevriend
met generaal Stiff, die naderhand ter dood
gebracht is. Ik heb voortdurend contact
onderhouden met de toekomstige minister van de Bondsrepubliek: Kaiser. Met
Schulenburg die ook geëxecuteerd is en
met advocaat Winner. Ik heb actief meegewerkt aan de plannen voor het benoemen
van ambtenaren en de oprichting van de
staat voor het geval het Verzet zou slagen.
ZEIT: Wat zegt u van de brief aan
Rudolf Hess, gedateerd 25 april 1938,
waarin uw promotie wordt voorgesteld tot
adviseur van de minister „gezien uw beproefde loyaliteit" en het feit dat ~u zich
ten allen tijde ter beschikking houdt?"
GLOBKE: Ik heb die brief nooit gezien,
maar denkt u dat de heer Frick een bevordering zou kunnen baseren op tegenovergestelde argumenten?

ZEIT: Onlangs is er een door u ondertekend document naar voren gebracht,

waarin de ambtenaren van de burgerlijke
stand wordt aangekondigd, dat ze bij hu-

welijken tussen Duitsers en Tsjechische
vrouwen een foto in badkostuum van de
vrouw moesten vragen. Voor het geval
men niet over een badpak beschikte,
moesten de foto's van de naakte vrouwen
in een gesloten enveloppe worden gedaan,
opdat ze alleen onder de ogen van de

daartoe bevoegde ambtenaren zouden
komen. Hoe kunt u dit besluit motiveren?
GLOBKE: Ik wilde een schandaal dat
al drie jaren duurde tenminste tot een
minimum beperken. Zonder dat men mij
daarover had ingelicht (sedert het begin

van de oorlog was ik niet meer belast
met de leiding van de burgerlijke stand),
was er een besluit uitgevaardigd, dat in

het bovengenoemde geval de Tsjechische
m«isjes zon foto moesten verschaffen.
Als algemene regel werden deze foto's
van ongeklede vrouwen door de doktorenambtenaren verzonden, maar ze werden
gebruikt voor een doel waar ze niet bestemd voor waren. Toen ik in 1944 daarvan

onterende praktijk willen verhelpen. Ongelukkigerwijs was ik onder de gegeven
omstandigheden niet bij machte een eind
aan deze praktijk te maken.
ZEIT: Excellentie, mag ik u nog een
laatste vraag. stellen: als de klok teruggezet zou worden, zoudt u dan wederom
besluiten de rol te spelen die u moest
spelen om u in uw functie te kunnen hand-

sluiten?

waarin ik me bevond, dat men uit mijn
anti-nazi activiteit, die men later heeft
moeten erkennen, voldoende zou begrijpen
waarom ik de schijn ophield die de uitoefening van mijn functies noodzakelijk maakte. In die periode hebben heel wat mensen
zich in een analoge positie bevonden en
het is mogelijk, dat er op het ogenblik talrijke mensen in de Sowjet-zone zijn, die
nog in dezelfde positie verkeren. Vindt u
het wenselijk dat ze allen hun post ver-

laten ten behoeve van de fanatici van het

regime?
Niemand die in aangelegenheden van
rassendiscriminatie met mjj te maken
heeft gehad, heeft zich ooit over mijn ge-

drag beklaagd. Alle aanvallen hieromtrent
komen van personen die generlei contact
met mij onder het nazi-bewind hebben gehad. Een totalitair bewind kan men van
buitenaf en van binnenuit bestrijden. Het
hoeft wel geen betoog, dat men tegen een
te machtige tegenstander alleen met list

te werk kan gaan. Het is onrechtvaardig
aan iemand deze list te verwijten, die door
zijn daden
die destijds zijn leven in
gevaar brachten
bewezen heeft hoe hij
werkelijk dacht.

— —

Tot nu toe had ik het stilzwijgen bewaard over heel wat zaken die ik u zo
even onthuld heb. Ik had er eerst over
willen spreken als ik geen officiële functie
meer bekleedde, maar het blijkt dat de
omstandigheden dit hebben verhinderd.

Het seminarium in Bellano

GLOBKE: Heel wat zaken zagen we
vroeger onder een geheel ander gezichtspunt dan vandaag. In 1933 kon men nog
rekening houden met het feit dat de nazi
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Groepsfoto van het onlangs in het prachtig aan het Comomeer gelegen BeJlano, door
de Machlaka Toranlet georganiseerde Europese Iwriet Seminarium. Aan dit seminarium namen ruim 150 personen uit diverse landen deel. Zq waren in verschillende
groepen Ingedeeld, die sjloeriem, allen van even voortreffelijk gehalte, kregen van raw
Bar Sjaoel, prof. Enoch, dr. Chamlëi (allen uit Israël), raw Szperber (Engeland), dm,
Friedmann, de heer Mundstück en anderen.
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haven?
GLOBKE: Zelfs in de periode waar het
hier om gaat heb ik duidelijk ingezien, dat
mijn aanblijven aan het ministerie, evenals mijn bijdrage aan de redactie van het
commentaar naderhand in mijn nadeel zou
kunnen worden uitgelegd. Ik heb echter
gemeend, dat ik me de mogelijkheid niet
moest laten ontgaan die diensten te bewijzen waarover ik u zojuist gesproken heb.
Nu nog ben ik ervan overtuigd dat ik gelijk heb gehad.
Ik hoopte in de moeilijke omstandigheden

berg werden getroffen.

ZEIT: Excellentie, er wordt beweerd,
dat uit sommige passages van uw commentaar voor de betrokkenen nog onaangenamer conclusies kunnen worden getrokken dan uit de wetten zelf. Wat denkt
U hiervan?
GLOBKE: Dat is niet helemaal juist,
maar het spreekt vanzelf, dat ik iemand
die mijn commentaar moest toepassen niet
in moeilijkheden kon brengen door een interpretatie die niet met de praktijk'overeenkwam. Ik heb bijvoorbeeld geschreven,
dat elk gemengd huwelijk dat in het buitenland was gesloten om de van kracht
zijnde wetten te ontduiken, in het Reich
als ongeldig zou worden beschouwd. Ik heb
dit gedaan, omdat de minister van justitie
zelf een besluit had uitgevaardigd, dat in
de omstandigheden van die tijd als basis
diende voor de beslissingen van de rechter. Maar in gevallen waar men niet door
dat edict gebonden was, gaf mijn commentaar de meest gunstige interpretatie voor
de betrokkenen.
ZEIT: Excellentie, zeer veel mensen
vragen zich af waarom u uw functies aan
het ministerie van het Reich bent blijven
vervullen. Wat heeft u daartoe doen be-
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in kennis werd gesteld, heb ik, voorzover

mogelijk, een voor de belanghebbenden zo
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Zigeuners
stelde dat
PYTHAGORAS
wijdige lijnen elkaar nooit

twee

—

even-

zullen
Joden en Zigeuners

snijden. Maar wij
zijn te vergelijken met twee evenwijdige lijnen, die elkaar in de loop der historie
geregeld zijn tegengekomen en ook in de
toekomst zullen tegenkomen." Dit verklaarde Waida Woiwode 111, koning der
Zigeuners (Rom of Romani Tsjave), in
een interview met de reporter van de
Jerusalem Post, Mark Segal, tijdens zijn
verblijf in Israël.
De zigeuners, wier uitroeiing door de
nazi's ook tijdens het proces tegen Eichmann uitvoerig ter sprake is gekomen,
zijn inderdaad tijdens het nazi-regime
evenzeer vervolgd als de Joden, al is het
moeilijk het precieze aantal slachtoffers
te bepalen, dat Hitler onder de Zigeuners
gemaakt heeft. Sommige schrijvers uit hun
eigen kringen stellen het aantal Zigeuners
dat voor de oorlog in Europa woonachtig
was op 5 miljoen. Vooral in Rusland, de
Baltisehe staten en op de Balkan woonden
grote groepen, terwijl ook in Frankrijk,
België en Italië Zigeuners leefden. De
Zweedse hoogleraar Arthur Teslev taxeert
hun aantal aan het begin van deze eeuw
op nog geen anderhalf miljoen. Leon Poliakov komt niet verder dan een miljoen
Europese Zigeuners.

—

en

Joden

Israëlische acteurs
naar Polen

in zijn dienst te komen, waardoor hij de
oorlog

won.

Met grote eerbied spreekt de Zigeunerkoning over premier Ben Goerion. „Wij
noemen hem odado, hetgeen grootvader
betekent." Hij gelooft dat Israël zijn volk
in de nood waarin het verkeert zal helpen. Sinds hij tot koning gekozen werd
heeft hij een geestelijk en organisatorisch
réveil gepropageerd. Hij wil een elitegroep van leiders opkweken, waartoe hij
40 jongeren naar een kiboets wil sturen.
Deze jongelui zullen later de kern van dit
réveil kunnen vormen. De koning verklaarde voorts tegenover de Israëlische reporter, dat hij zeer geïnteresseerd is in de
kabbala en zich beschouwt als een der
grootste experts van zijn volk op het gebied van de symboliek.

De Israëlische artisten Elijahoe Goldberg, Sjmoeel Rodenski en Sjmoeel Sega'i
de beide laatsten zijn aan het Habimazijn naar Polen
theater verbonden
vertrokken waar zij fragmenten uit de

—

—

boeken van Sjolem Aleichem zullen voordragen. De eerste voorstelling heeft plaatsgevonden op 20 augustus in het Jiddisje
Staatstheater van Warschau, dat geregeld
door het gezelschap van Ida fKaminska
wordt bespeeld. Ook in andere steden o.a.
Lodz en Krakau, zullen de Israëli's optreden.
Het betreft hier de eerste Israëlische
artiesten, die sinds de tweede wereldoorlog in Polen zullen optreden. Zg zijn als
officiële gasten geïnviteerd door het Poolse ministerie van cultuur.

Op maandag 28 augustus worden „Brie21 uur beantwoord; „Favoriete platen van luisteraars"
komen omstreeks 21.05 uur onder de pickup, „Toekomstige Israëli's krijgen raad"
om 21.10 uur door Sjimon Hadar.
Op dinsdag 29 augustus bladert Felix
Goldschmidt om 21.05 uur in zijn ethertijdschrift der „Grote en kleine ontdek-

ven van luisteraars" om

kingen".
Op woensdag 30 augustus zijn we om
20.55 uur via de rubriek „Van heinde en
ver" oorgetuige van „De Maecabiade",
de Olympische jeugdspelen van de zesde

Op dinsdag 29 augustus, is er na het
nieuws „Commentaar" door Cecil Hyman
om 21.25 uur; „De uitslagen en de winnaars van Kol Zions Internationale Sportquiz" zullen om 21.30 sur bekend worden
gemaakt.
Op woensdag 29 augustus kunnen we de
opening van de „Maccabia" bijwonen om

In het algemeen kan gezegd worden dat
de Zigeuners het lot van de Joden gedeeld
hebben, als gedeporteerden, en ook als
slachtoffers van de „Einsatzgruppen", die
„Joden, politieke vijanden en vijandige
elementen" ter plaatse om het leven brachten. Enkelen wisten te ontkomen en hebben als partisanen tegen de Duitsers ge-

21.25 uur.

Op donderdag 31 augustus komt er via
de microfoon „Van allerlei" wetenswaardigs uit het Joodse land om 21.25 uur;
„Wat de redactie ervan denkt" is te vernemen tijdens een overzicht van hoofdartikels uit de Israëlische pers, om 21.35

uur.

streden.

Nieuws:
dagelijks om 21.15 uur;
„Nieuws in 't kort", dagelijks om 21.44 uur.
Iwriet Kala: dagelijks om 20.37 uur.

Daar de Zigeuners oorspronkelijk uit
Noord-India, hetgeen zij meer dan tweeduizend jaar geleden verlieten, afkomstig
zijn, worden zij beschouwd als zijnde van
„arische afkomst". De Duitse „geleerde"
P. K. Gunther schreef in zijn „Die Rasdat de Zigeuners

microfoon.

om 21.35 uur.

„Auffangslager".

senkunde Europas"

UITZENDINGEN VIA DE
33.3 METERBAND
Uitzendingen in de Franse taal: op zondag
27 augustus is de rubriek „Judaica" van
Mosjé Catane om 20.55 uur gewijd aan
„De Joodse namen in Frankrijk", door
Paul Lévy; „Israëlische vedettes van het
chanson", komen om 21.05 uur voor de

Maccabi.
Op donderdag 31 augustus is er, na het
nieuws omstreeks 20.50 uur een verslag
van de Maccabia; „Het gebeuren van deze week" passeert de revue om 21 uur.
Nieuws: dagelijks om 20.45 uur;
„Nieuws in 't kort", dagelijks om 21.15
uur.
Uitzendingen in de Engelse taal: op
zondag 27 augustus is de reeks „Het
Erfdeel" gewijd aan „De Falasja's", de
donkerhuidige Joden van Ethiopië.
Op maandag 28 augustus is er een
„Nieuwsoverzicht" in de lucht om 21.25
uur; „Bruiloftsmuziek" vrolijkt ons op

Imbal danst en zingt
Megillat Ruth

Uit een artikel van de ten onzent zeer
bekende Mirjam Novitch. van de kiboets
van de ghettostrijders, blijkt, dat in de
gaskamers van Chmelno, Treblinka, Belsetz, Auschwitz en Sobibor naast Joden
ook Zigeuners om het leven zijn gebracht.
In verschillende ghetto's waar de Joden
voor hun deportaties werden bijeengedreven bevonden zich ook Zigeuners. Voordat
zg naar de vernietigingskampen werden
gedreven, bracht men hen vaak naar zgn.

KOL ZION LAGOLA

Cello-concours en

wel-

iswaar van arische afkomst waren, maar
dat _rj door hun omzwervingen in de loop
der eeuwen een rassenmengelmoes waren
geworden, dat in Europa altijd een vreemd
element zou blijven. Met deze „wetenschappelijke" theorie heeft ook Gunther de
weg vrij gemaakt voor de vernietiging van

muziekfestival
der sterkste trekken van de IsraëEEN
lische cultuur
een bloeiend muziekleven;
is

de Zigeuners.
Algemeen wordt aangenomen dat de Zigeuners omstreeks 300 der Chr. jaartelling
in Perzië aankwamen en reeds omstreeks

1.000 in Europa, voornamelijk in de Balkanlanden, rondtrokken. Zij leefden in
stamverband, spraken hun eigen taal en
badden eigen gewoonten en een godsdienst, die christelijke en mohammedaanse elementen bevatte. Uit oude kronieken
blijkt, dat zij een zeer moeilijk leven leidden. Als arme nomaden werden zij vaak
van het veroorzaken van epidemieën, diefstal en kinderroof enz. beschuldigd. Als
venters, artiesten en waarzeggers voorza-

gen zij in hun broodwinning.
In Oost-Europa legde men hen geen
moeilijkheden in de weg. Tot aan het
eind van de achttiende eeuw bestonden er

in Frankrijk, Spanje, Italië en Engeland
nog anti-Zigeunerwetten, terwijl deze wetten in Oostenrijk en Duitsland, waar zij
een uitzonderlijk barbaars karakter droegen nog langer gehandhaafd bleven. Een

Duits gerechtshof veroordeelde eens een

oude Zigeunervrouw om levend begraven
te worden.
Na de eerste wereldoorlog, begonnen de
nomaden langzamerhand vaste woonplaatsen te zoeken. De kinderen bezochten
scholen en er begon zich een Zigeunerintelligentsia, waaronder schrijvers en
doktoren, te vormen. In Auschwitz werd
o.a. een Zigeunermeisje om het leven gebracht, dat aan het hoofd had gestaan van
een Duitse vrouwenorganisatie. Deze ont-

wikkeling werd door de Duitsers volkomen

afgebroken.

Waida Woiwode 111, de huidige koning,
wiens eigenlijke naam M. lono Jovanovitch luidt, werd op 28 mei 1958 tijdens
plechtigheden in de omgeving van Parijs
tot kening gekozen. Onder het pseudoniem
M. Rotaru schrijft hij een boek getiteld
De geschiedenis, symbolen, tradities en
gewoonten der zigeuners, waarvan onlangs het zevende deel is verschenen.
Daarnaast heeft hij een twaalftal romans
op zijn naam staan, waaronder een bestseller Roemeense rhapsodie.

Ook in het verre verleden ontmoetten de
Joden en de Zigeuners elkaar volgens de
legenden der laatsten. Volgens deze legende ontdekte Boaz toen hij tegen de Moabieten vocht, dat zij hun kracht aan de
lange speren gemaakt door Zigeuners,
ontleenden. Boaz haalde de Zigeuners over

het deze indrukwekkende figuur nu eens
niet ook nog over een begaafde zangnieuwste programma ten zeerste verstem.
rast. Het accent viel ditmaal niet op
Men hield zich gedurende de gede Jemenitische volksdans. De artishele opvoering nauwlettend aan de
originele tekst, bij welke de muzikale
tieke leidster van Imbal, Sara Levidirecteur van Imbal, Owadja Toevia
Tanai heeft dit keer een nieuwe richting gekozen waardoor haar groep
de muziek had gecomponeerd.
xich veel meer allround heeft getoond
De decors stonden voor het eerst
op internationaal niveau. Het deed
dan wij ooit hadden verwacht.
mij denken aan de achtergrond van
Onlangs heeft het dans- en muziekhet Martha Graham-ballet. Geraffiminnende publiek van Jeruzalem in
neerd eenvoudig, vol smaak en goed
(wat
een uitverkochte Edison-zaal
niet vaak gebeurt) voor de tweede uitgevoerd. Het motief, een Jenieni-

danstheater Imbal heeft
fJET
Israëlische
publiek met

z%n

maal in één maand de musical
„Megillat Ruth" kunnen aanschouwen. De lezer kent ongetwijfeld het
verhaal van Naomie die met haar
schoondochter Ruth terugkeert naar
Bethlehem. Hier is het juist oogsttijd,
zodat Ruth met de andere vrouwen
naar het veld gaat om korenaren te
verzamelen. Dan verschijnt Boaz, de
rijke bezitter van deze velden. De
geschiedenis verhaalt hoe Ruth, door
Naomie geïnstrueerd, bij Boaz komt,
een bruiloft volgt en tot slot wordt de
geboorte van Oweed aangekondigd, de
grootvader van koning David.
Van dit inhoudsvolle, gegeven hebben de medewerker» van Imbal ons
ongeveer tachtig minuten lang een
kleurrijk

schouwspel

getoond. De

dans was plotseling niet meer het
belangrijkste. Alle dansers waren tot
zangers en acteurs gepromoveerd
waardoor een samenzang van hoog
gehalte werd verkregen, terwijl voor
de verhalende zangrol, Itamar Cohen,
een jonge, reeds bekende bariton was
geëngageerd. Het wonderlijke was
echter dat ook hij goed danste. Een
enkele maal werd de tekst gedeclameerd wat volgens mij bij Boaz sto-

rend werkte. Waarschijnlijk beschikte

tisch sieraad, prachtig zilversmeedwerk met bengelende kettinkjes en
filigram figuurtjes was tot anderhalve
meter vergroot opgehangen, geflan-

keerd door in Jemenitische stijl geborduurde gordijnen.
Een groep van modern gestyleerde
grote kruiken van hout met een grote
leegte in hun buik, en bespannen
met draden, suggereerde een bron.
De kostuums waren fraai met goed
op elkaar afgestemde kleuren. Een
helgekleurde streep op de kleding van
de mannen zorgde voor een accent.
De begeleiding werd gevormd door
een groepje immigranten uit Irak.
De xylofoon konden wij nog juist half
tussen de coulissen zien staan; de
bespeler ervan had glimmende metalen dopjes aan zijn vingers. Snaarinstrumenten, fluit en drums droegen veel bij tot verhoging van de
spanning die toch reeds door deze
uitvoering bij ons werd teweeggebracht.
Wij hopen dat Imbal
toernee
door Amerika en. Canada ons opnieuw met zon verrassend programma zal overrompelen.

HELLA

de belangstelling voor allerlei concerten concurreert zelfs met die voor de
film en daarbij schijnt het dat het publiek
de meeste interesse heeft voor de zg. serieuze muziek. Voeg hierbij dat de opleiding van vakmusici in Israël op een uitstekend peil staat, zodat het aantal jonge
musici er regelmatig toeneemt en men
zal kunnen begrijpen dat muziek bij de
festivalgezinde Israëlische regering de
eerste viool speelt.
Dit, getuige het Internationale Harpconcours 1959 (in 1962 zal het tweede
Harpconcours in Israël worden gehouden),
en het, nu al weer, Vierde Zimria Festival,
dat 8 augustus jl. eindigde. Deze laatste
gebeurtenis wordt op 26 augustus gevolgd
door een Internationaal Muziekfestival

0.1.v. Alexander Schneider waarop

tot

18

september vijfentwintig concerten zullen
gegeven worden en waarbij onder de uitvoerenden de meest klinkende internationale namen betrokken zijn.
"Dit festival betekent nog geen voorlopige finale, want hierna zal als voortzetting
het Derde Internationale Cello Concours
Pablo Casals worden gehouden in aanwe-

zigheid van deze meester onder de cellisten, die er bovendien zichzelf als cellist
zal laten horen en zal dirigeren. De door
Casals samengestelde jury bestaat o.a.
uit zijn vrouw, de celliste Magda Casals,
en andere bekende solo-cellisten zoals
Maurice Eisenberg, Antonio Janigro, Enrico Mainardi, Andres Navarra, Zara Nelsova en Rudolf von Tobel.
Het is Israels eerste cello-concours en
om deze historische gebeurtenis te accentueren, heeft Alexander Schneider zich
voor het festival verzekerd van de medewerking van de zangeres Maureen Forrester, de pianist Eugene Istomin, de componist Darius Milhaud, de cellist Leonard

Rosé, de pianist Rudolf Serkin, de violist

Isaac Stern en het Boedapester Strijk-

kwartet.

Milhaud componeerde een speciaal werk
voor het festival, waarvan hij de wereldpremière in Israël zelf zal dirigeren. Enkele der beste Israëlische koren, zoals het
jongerenkoor Rinat 0.1.v. Garry Beitini
en het nu 25-jaar oude kamerkoor van
Tel Aviv zullen eveneens aan het festival
deelnemen; het Israëlisch Filharmonisch
Orkest zal als begeleidend ensemble fungeren.
Een en ander wettigt de verwachting
dat Israël als muziekland de komende weken in het centrum der wereldbelangstelling zal staan.
L.H.

5

TOERISME IN ISRAËL

Portret van een
hotelhouder
door F. Spitz
zijn weinig Israëli's die geen verhalen te vertellen hebben. Maar weinigen
vertellen ze zo sappig als Mosjé Sjïuoëel Dorot, eigenaar-directeur van het
Dagon Hotel in Asjkelou.
In 1934 kwam hij illegaal naar Palestina vanuit zijn geboortestad Wenen,
waar hij als Franz Deutsch zijn bestaan begonnen was. Weldra werd hij door
de mamlaatsautoriteiten in de kraag gegrepen en het land uitgezet. Terugde hotelschool af te maken.
gekeerd in Wenen besloot hij eerst zijn opleiding
En in 1938 vestigde hij zich, voorzien van een inmiddels veroverd certificaat,
definitief in Palestina.

ER

—

Indien er voor enig examen in het hotel
bedrijf een proef afgelegd zou moeten
worden in het vak „entertainment der
gasten door het verhalen van eigen en
ware belevenissen" dan zouden alle beschikbare cum-laudes zonder enige twijfel
naar de heer Dorot gaan.
Zijn illegale bezoek van 1934 en zijn terugkomst in 1938, zijn werk in de toenmalige Savoy- en Windsor-hotels te Haifa,
waar hij in aanraking kwam met notabele Arabieren en met hoge Engelse
militairen, zijn dienstneming in het Britse

—

—

zoals zoveel Palestijnse Joden
leger
in het najaar van 1942, vormen samen

een bont hoofdstuk.
Bonter nog is het tweede hoofdstuk
dat verhaalt van zijn militaire dienst die
duurde tot de zomer van 1946, toen hij het
Britse leger verliet in de rang van kapitein.

Schijnbruiden
van zijn huzarenstukken dateert

in NoordEÉNuit 1945, toen hij inwasTripoli
en zich plotse-

Afrika gestationeerd
ling voor de taak gesteld zag twaalf Joodse meisjes uit Tripoli, die schijnhuwelijken

aangegaan waren met Palestijns-Joodse
soldaten van het Britse leger, heelhuids
Palestina binnen te brengen. Dat was een
kleine actie in het kader van de zogeheten
Alija Gimmel.
Van de papieren der jonge dames klopniet zoveel, de twaalf meisjes stonden

te
aan het hoofd van zeven certificaten, paspoorten waren er niet voor allemaal en de
visa voor binnenkomst in Palestina, die
behalve de certificaten, ook nog vereist
waren, mankeerden voor allemaal. De
schijnechtgenoten waren van Tripoli al
weer te rug verplaatst naar Palestina en
onze kapitein moest maar voor de rest
zorgen. Toen begon hij eerst zijn superieuren in Tripoli te doordringen van de

verplichting, die op de Britse strijdkrachten rustte om voor de hereniging der jonge gezinnen zorg te dragen. Nu konden
veel,
de Britse legereenheden in Tripoli
bijvoorbeeld Rommel verjagen, maar paspoorten uitreiken aan jonge bruiden behoorde niet tot hun bevoegdheden, laat
staan het verschaffen 'van certificaten
en visa voor binnenkomst in Palestina.
Captain Deutsch slaagde er door zijn
taktiek weldra in zijn superieuren zo
wanhopig te maken, dat zij tot iedere
prijs van dat vrouwenprobleem af wilden

en hem een movement-order verschaften
zoals de twaalf
om met zijn harem
schijnbruiden allerwege genoemd werden
naar het hoofdkwartier in Kaïro te
reizen.
Uiteraard wist men in Kaïro ook niet
zo goed raad met twaalf vrouwen en een
kapitein. Na enkele dagen rennen had
onze captain echter al zoveel Britse instanties dol gemaakt, dat hij weldra over
12 paspoorten beschikte, maar nog steeds
over slecht3zeven certificaten.

—

—

Happy ending
lang verhaal kort
/-|M eendinsdagmiddag

te maken: op
een
om 18.15 uur zou
er een trein van ESoïro naar Palestina ver.
trekken. Zijn vrouwen gaf hij opdracht om
zes uur in de trein te zitten, hij rende die
laatste dag van bureau naar bureau met
de twaalf paspoorten in de hand en maak.
te iedereen gek met het lot van zijn harem,
was om 18.10 uur aan de trein met lege
handen, maar om 18.15 uur kwam één
van zijn adjudanten het station binnenrennen, duwde hem de twaalf paspoorten
in handen, hij sprong in de trein, die
prompt wegreed, werd met vragen overvallen door zijn opgewonden harem en
begon de paspoorten na te kijken. Het
wonder was geschied: het laatste bureau
dat de laatste stempels voor binnenkomst
In Palestina moest stempelen, had in de
verwarring van alle opwinding, geren en
geschreeuw zonder mankeren alle paspoorten van alle stempels voorzien en bij
iedere controle overhandigde onze captain
met een brede grijns zijn twaalf boekjes
met de nog kostbaarder stempels. Dat was
de eerste happy ending.
Maar de tweede happy ending ziet er
als volgt nit: reeds in Tripoli was één

"

Vakantiegangers voelen er zich volkomen ontspannen

Foto Israël Government Tourist Offica

schijnhuwelijk omgezet in een vollediger

echtgemeenschap. Na aankomst en hereniging in Palestina bedachten de twee-en
twintig andere partners zich successievelijk ook en in plaats van scheiding aan
te vragen, besloten zij de huwelijken te
laten bestaan en op meer volledige voet
voort te zetten.
Het eerste huwelijk is inmiddels gescheiden. Maar de andere elf huwelijken
zijn uitstekend en hun partners plus het
inmiddels talrijke nageslacht komen regelmatig op bezoek bij de ex-kapitein van
het Britse leger.

Kantinedienst

NA

men de
heer Deutsch de Britse officiersclub
in Haifa te leiden en al vóór de stichting
van de Staat Israël verzocht de Haganaleiding hem de cantatedienst van het komende Israëlische leger voor te bereiden.
Na de stichting van de staat werd hij in
de rang van Sgan-Aloef, (luitenant-kolonel) aangesteld als eerste hoofd van de
zijn demobilisatie verzocht

Sjekem, (Sjeroet Kantinot oeMisnoniem),
van de Israëlische strijdkrachten, welke

dienst tot op heden georganiseerd is volgens de door onze ex-sgan-aloef, die inmiddels zijn naam gewijzigd had in Dorot,
vastgelegde richtlijnen.
In de loop van 1950 had hij genoeg van
het militaire bestaan en na een aantal
jobs in het burg-erleven was hij in 1953 op
zoek naar een definitieve plaats om zich
te vestigen.
Toevallig hoorde hij van het nieuwe
Asjkelon, dat door een maatschappij van

Zuidafrikaanse oliem en beleggers opgebouwd werd onder de dynamische leiding van dr. Jechezkiël Sonnabend, die
helaas enkele jaren geleden is overleden,
maar zonder wiens energie het nieuwe
Asjkelon niet ware verrezen.
Sonnabend wilde in Asjkelon aan zee
ook een buitenhotel met bungalows bouwen en aan de ontmoeting tussen Sonnabend en Dorot heeft Israël het Dagon-Hotel te danken, één van de voortreffelijkste
plaatsen in het land.

Beroemde gasten
hotel werd in juli 1954 geopend,
HET
van zijn bestaan
maar in de korte
bekan het reeds op
tijd
bewogen episoden en

roemde gasten bogen. Voordat het Israëlische leger aan het begin van de Sinaicampagne van 1956 de Gaza-strook binnentrok, was het geheime operationele
hoofdkwartier gevestigd in de bungalows
van het Dagon-Hotel van Asjkelon, ongeveer twaalf kilometer van de grens.
Na de Sinai-campagne was het weer
een bungalow van het Dagon-Hotel, die
tot kwartier diende voor de V.N.-comman.
dant, generaal Burns en de Israëlische
opperbevelhebber, generaal Mosjé Dajan,
die daar de plannen voor de Israëlische
terugtocht uit Sinai en Gaza uitwerkten.
Ook vandaag nog ontmoet men er regelmatig officieren van de UNEF-troepen
uit Gaza, die af en toe hun veldkeukenmenu's komen afwisselen met een lunch
of diner uit de voortreffelijke keuken van
het Dagon-Hotel.
Een andere, inmiddels beroemd geworden gast en huisvriend is Leon Uris, die
voordat hij zijn Exodus schreef als Amerikaans oorlogscorrespondent de Sinaicampagne versloeg en het Dagon-Hotel
tot zijn pied èi terre had gemaakt.
In het later door Uris uitgegeven en
hier besproken fotoboek „Exodus Revisited" kunt u een foto vinden van Uris met
Dorot aan de bar van Dagon, van welke
foto de eerste afdruk trots prijkt in het

familiealbum van de Dorots. En Uris
heeft zich zo op het Dagon-Hotel verliefd,
dat hij als herinnering aan zijn uitvoerige
verblijven een nieuwe door hem in Holly-

wood opgerichte filmmaatschappij „Dagon
Incorporated" heeft genoemd.
Maar het gastenboek van Dagon vermeldt nog meer beroemde namen: Lord
Russel of Liverpool, schrijver o.a. van
„The Scourge of the Swastica", verbleef
er twee keer en droeg twee verzen tot het
gastenboek bij. Een parlementsdelegatie
van twintig leden van het Britse House

of Coramons woonde er. Maar ook een

Jubileumrecital door
Hans Krieg
Hans Krieg die nog
KOORDIRIGENT
maar enkele weken na zijn Zimriain Nederland is, was vrijdag

succes weer

18 augustus opnieuw in het nieuws, nu
wegens zijn veertigjarig jubileum als componist en dirigent, via een recital voor de
VARA, waarop zijn dochter, de sopraan
Mirjam Krieg, dertien van zijn Kinderliederen zong, met de componist aan de
vleugel.

Het is een hartverwarmende muziekuit-

zending geworden en de voornaamste
reden hiervan was de muziek zelf. Zeker,
Hans Krieg is als componist een figuur
die men qua stijl niet tot de hedendaagse
figuren kan rekenen. Maar de late romantiek die ook deze liederen onmiskenbaar
ademen, getuigt evenwel van zon verfijnd
dichterlijk gevoel en van zulk een oprechte en elke stemming met diepe aandacht
observerende creativiteit, dat ook deze liederen de toehoorder zonder meer overtuigen. Een feit dat zich bepaald niet bij
vele hedendaagse muzieken voordoet.
Het uitdrukkingsgehalte van Kriegs liederen sluit hier nauw aan bij dat van
Schumann en Hugo Wolf. De schilderende
contrasten van deze melodieën zoals die op
Nederlandse tekst bij „Het Verdwaalde
lam", of op Duitse tekst bij het uiterst
geestige „Der Puppendoktor" zijn er niet
„met de haren bijgesleept", maar vallen
op door melodische frisheid en rake kleuren der harmoniek; zangstem en piano
doen qua techniek vloeiend en natuurlijk

aan.
Alleen de teksten vond ik niet altijd geslaagd
soms ietwat zoetig of te volwassen van aard. Dat is hier niet zon bezwaar
omdat deze overigens waardevolle mv-

—

en voor

donkere leerling uit het nieuwe Togo in
Afrika verbleef er, als pupil van de Dorots.
Israëli's ontbreken evenmin. Dajan
blijft er komen, lang nadat hij geenJV.N.commandant meer hoeft te ontmoeten,
zo ook burgemeester Mordechai Namir
van Tel Aviv en de omstreden strijder Pinchas Lavon, om maar een paar namen te

noemen.

Sfeer
leeft het hotel van de
MAAR
gewone buitenlandse en binnenlandse
niet in de krantenkoppen vergasten
natuurlijk

die

schijnen.

Wat is het geheim van de sfeer van Dagon, een sfeer van de volledigste attentie
voor elke gast en van volkomen ontspanning voor de vakantieganger die er even
uit wil zijn?
een hotel
Zelf zegt de heer Dorot
moet sfeer hebben en leren kan men dat

ervan:

niet. Natuurlijk zijn uiterste zindelijkheid,
goede service en goed eten, drie belangrqke dingen. Maar ik prefereer een ouderwets hotel dat hartelijk ontvangt, boven
een hypermodern hotel, laten we zeggen
met televisie op iedere kamer, doch waar
een kille sfeer heerst. In deze geest train
ik ook mijn personeel, van de receptie via
de kelners tot het jongste kamermeisje.
Een bezoeker is bij mg niet zo maar een
klant, maar een gast. En pas als hij dat
zelf ook zo voelt, ben ik geslaagd.
En dan komen weer de verhalen los,
over bijzondere gasten, over de autoriteiten. Maar de bescheidenheid die de heer
Dorot siert, vinden wij in de omstandigheid dat hij met geen woord spreekt over
de taken, die hij vóór en tijdens de Milchemet Hasjichroer in het kader van de Hagana vervuld heeft, zoals iedere Israëli die
in die jaren reeds in Palestina was.
En natuurlijk kon het Dagon-Hotel niet
zon bijzondere plaats worden zonder mevrouw Dorot, die niet alleen een zeer
groot aandeel heeft in de bedrijfsvoering,
maar ook in de sfeer van het hotel. Haar
taken zijn vele, van de inkoop van levensmiddelen tot het beheer van de voorraden
linnengoed, van het dirigeren der kamermeisjes en het schoonmaakpersoneel tot
het vaststellen van de menu's met de
twee koks. Maar ook vinden wij haar aan
een scrabble met een van haar gasten en
dan heeft zij op het terrein ook nog een
eigen woning en verder twee zoons. Mevrouw Dorot draagt bijzonder veel bij tot

het Dagon-Hotel.

ziekjes eerder bedoeld zijn voor kinderen,
dan om door kinderen te worden gezongen.
Mirjam Krieg zong deze werkjes met haar
helder getint geluid, eenvoudig en toch
warm van expressie; slechts hier en daar
was haar voordracht door bewust uitbeeldend raffinement duidelijker van reliëf. De
begeleidingen van Hans Krieg waren vlot,
zeer volgzaam en rond van klank.
Er is aan de kinderliedjes van Hans
Krieg nog een bijzondere historie verbonden: toen de componist in 1933 naar het
(toen nog) veilige Nederland was gevlucht
en hier volkomen berooid aankwam was
het de toenmalige voorzitter van De
Stem des Volks, Jan Antoon Krelage, die
enkele kinderliedjes op Duitse tekst van
Krieg kocht. Daardoor werd de componist
financieel in staat gesteld bovendien
vrouw en dochter uit Duitsland te laten
vertrekken.
LEO HOOST

Kunststukjes
de autoriteiten van de regeringsVOOR
voorlichtingsdiensten is het
om aan
een geliefkoosde
Dagon-

plaats

Hotel
buitenlandse journalisten, filmmensen en

soortgelijke gasten te vertonen. Zo zegt

de heer Dorot ons op een avond: „Nou
moet ik oppassen, morgen krijg ik een
team van de Oostenrijkse televisie op bezoek ,die me gaan interviewen." En op
verbaasde blikken: „Tot voor heel kort
heb ik alle Duitsers en alle Oostenrijkers
die hier kwamen, de deur gewezen. Maar
ik denk, dat ik daar zo langzamerhand
wel overheen ben en ik zal me morgen
netjes proberen te gedragen."
De volgende morgen staat hij met zijn
vrouw op het grasveld in de grote tuin,
waarin de bungalows verspreid liggen,
voor de televisiecamera, omringd door drie
gezellige, maar buitengewoon „arische"

een interviewer, een cameraman
en een geluidsman. Natuurlijk zijn deze er
zeer in geïnteresseerd om voor hun Oostenrijkse toeschouwers iets vast te leggen
van de success story van deze ex-Wener
in Israël, die zich gewillig laat ondervragen. Maar die het toch niet laten kan
voor de camera Israël in het zonnetje te
zetten. Als hij vertelt dat de bouw van het
Dagon-Hotel op 4 februari 1954 aanving
en dat hij op 6 juli 1954 zijn hotel opende, vraagt de interviewer: „Hoe ging dat
zo vlug?" „Wel," zegt de heer Dorot dan:
„we hebben in Israël wel meer kunststukWeners,

f

depositaire van o.m.
het volledige assortiment

preparaten

»■■
JUIVERSTRAAT 192 AMSTERDAM.

jes uitgehaald."
Want hij houdt niet alleen van zijn hotel en van zijn gasten, hij is ook een groot
patriot.
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M. Gersten

De Joodse Gemeente
Enschede (II)
anno 1961

De

in Oldenzaal

Misjna-leren
weken geleden voteerde de Oldenzaalse gemeenteraad de gelden
ENKELE
stadhuis.
het verdwijnen
de bouw
die
de plaats
het toekomstige
de voormalige sjoel

Hierdoor is
van
gevan
meentecentrum staat, definitief geworden. Misschien is het beter zo. Vóór de
ejoel slaat een keurig, goed onderhouden urinoir, in het gebouw is de vrouwensjoel nog rudimentair aanwezig. Tijdens de oorlog zetelde hier een gemeentebureau, zodat de sjoel intact bleef, terwijl de bezittingen bewaard werden in
de oudheidskamer. Na de bevrijding werd het gebouw in ruil voor de toezegging van eeuwigdurend onderhoud van de Joodse begraafplaats afgestaan
aan de burgerlijke gemeente, die er een soort gemeentegarage van maakte.
Hiermee verdwijnt een monument van een kehilla, die in het provinciale leven
een speciale plaats heeft ingenomen. Zoals nu was het ook vroeger. Een enkele
figuur, die aan een gemeenschap leiding wist te geven, kon haar verheffen of
verheven doen blijven boven de Joodse onwetende massa van Nederland. De
nagedachtenis van Rebbe Itzig Oldenzel, die meer dan zevenlig jaar geleden
overleed, wordt nog met eerbied vermeld door de weinigen, die bij hem geleerd
of via hun vader van hem gehoord hebben.

van een nieuw
van Oldenzaal,

voor

In 1836 ondernam de parnes van Oldenzaal, Salomon Themans, samen met zijn
zwager Mousche Elzas uit Borculo, de
grote jaarlijkse zakenreis naar Amsterdam. De kehillazaken moesten ook behartigd, want de „betrekking" van „gazzen,
rebbe en sjouchet" was vacant. Bij gebrek aan Joodse kranten en adverteermogelijkheden moest de parnes zelf trachten
een nieuwe geestelijk leider voor Oldenzaals Jodendom te ontdekken. De negentienjarige Izak Krukziener 1) werd aanbevolen, waarop de heren uit het oosten
hem een examen afnamen. Naar Nederlandse maatstaven bleek de jongeman
een geleerde te zijn.
Daarmee begon in Oldenzaal de perio-

Het verschijnen van deze
reportage werd mogelijk

op

Rebbe Itzig heeft, zoals de feiten bewijzen, inderdaad een grote reputatie en capaciteiten bezeten. Met het uitsterven omstreeks 1920 van de generatie van zijn directe leerlingen, hield ook de gemarastudie in Oldenzaal op! In particulier bezit 2) is nog een briefje, dat volgens de
overlevering afkomstig is van een Amsterdams Joodse moordenaar, die in Den

I

Fotokopie
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J
de naam is ver-

van de omslag van het programma bij het v\jftigjarig jubileum der
gemeente Oldenzaal in 1930.
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Enschede

de Izak Krukziener
basterd van het plaatsje Krotoschin bij
die na 38 jaar werd afgebogen,
Posen
doordat een oom van „rebbe Itzig" hem
zijn vermogen naliet. Het onvoorstelbare
gebeurde. Na enige tijd werd de nu niet
meer in functie zijnde rebbe gekozen tot
voorzitter van het kerkbestuur. Hij was
toen reeds ver buiten Twente en de Achterhoek bekend.
„Mijn vader was een leerling van rebbe
Itzig. Hij vereerde hem zo dat hij een
foto van hem boven zijn bed had hangen,"
zei mij iemand. Een directe leerling van
rebbe Itzig vertelt: „Hij was nog een echte
jongen toen hij uit Amsterdam kwam.
„Da komt er wieder gesjprungen, der

—
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tureel-historische artikeldM
mede mogelijk, aldus W* j
tieve belangstelling voor "*j
standkoming

mentatie tot

van deze

*

uitdrukking *Q

gend.

Ten overvloede zij yefj
dat de „sponsors" geen

»**J

op de inhoud van de *_|
tage hebben kunnen uitoe}9
noch hebben zij daarvan t 9
ren inzage gehad.

.

lewaje, die er ooit in Oldenzaal is ge-

weest."

Koninklijke
te

her, de heer M. Gerst*\\
Een aantal belangrijke °K
nemingen maakt door
i\
van een „sponsorship" detfv

griene Amsterdammer", zei mijn grootvader als hij bij ons binnenkwam. Zijn hele
leven heeft hij zowat gevast, hij had een
goed karakter, want hij gaf ook tsedaka
aan niet-Joden. Op 4 november 1889 is hij
gestorven, aan een ziekte, die hij door
het slechte weer had opgelopen, nadat hij
een besnijdenis in Haaksbergen had verricht; zijn begrafenis was de grootste

gemaakt door:

'Van Heek & Co.

In dit nummer vindt *j
tweede aflevering van de r*r
tage over het Joodse levt*
ten de drie grote stede*'
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De voormalige synagoge van Oldenzaal, thans gemeentegarage, die binnenkort zal
worden afgebroken. Op de gevelsteen staat geschreven: „Hoe lieflijk zijn Dw woonplaatsen O Eeuwige Tsewaot". Bovenop de synagoge bevinden zich de tien geboden.
In de onzichtbare zijgevel van deze, tn 1880 in gebruik genomen sjoel bevindt zich
-e gevelsteen van de oude uit 1801 stammende synagoge, luidende: „Want Mijn huis
zal een hui» van gebed genoemd worden voor alle volkeren".

Helder naar het buitenland scheep ging,
waarbij hij tien gulden insluit en de rebbe
verzoekt deze
uiteraard in het Jiddis_
voor diverse Joodse doeleinden te beste-

—

—

den.

In de buitengewesten van de Joodse
gemeente Enschede leeft nog slechts het

verleden, verhalen over de voormalige Joodse gemeenten Denekamp, Delden, Goor en
Oldenzaal. Maar daarmee zouden wij onrecht
doen aan de levenden. In Oldenzaal wonen
als enige overgebleven leden van de Joodse gemeente, de laatste parnes en zijn
vrouw, maar nog steeds wordt in Olden-

zaal geleerd. Geregeld bestudeert de parnes, hij is over de tachtig, de misjna en
houdt daarmee de traditie van Oldenzaal,
waar voor de oorlog nog iedere avond
chewre was, in ere. Misjna, Newiïem risjoniem en acharoniem leerde men tot het
laatst toe.
De Joodse gemeente is opgeheven en bij

Enschede ingedeeld, de sjoel in andere
handen overgegaan. Slechts het bezoek
ter inspectie van de begraafplaats rest
de parnes nog. Éénmaal vlak na de oorlog
heeft hier een begrafenis plaats gevonden,
een slachtoffer uit de concentratiekampen
dat in een plaatselijk ziekenhuis was overleden. Als enige Jood zorgde de parnes
voor de begrafenis.
Vóór de oorlog liep de gemeente snel
in zielental achteruit. Omstreeks 1913 telde zij nog 200 zielen, in 1940 waren het
niet meer dan 70. Toen in 1939 de leraar
Klein wegging, na tientallen, jaren de gemeente te hebben geleid, kregen nog
maar 3 of 4 kinderen Joodse les. Ook deze
leraar was een zeer beminde figuur. De

Joden, die niet meer „vroom" waren,
dachten er niet aan om op Sjabbat op de
fiets te rijden, want zij wilden de leraar
niet kwetsen.

Tot het laatst in de oorlog zijn de parnassiem met hoge hoed naar sjoel gegaan en
werden de mitswot verkocht. Voor het lajenen besteeg de sjammes het almemmer
en verkocht houtsoë wehaehnose, na het
lajenen werden hagbe en geliele geveild. Zo kwamen bedragen in de grootteorde van een dubbeltje bij elkaar. Ingaande sjeminie atseret werden loelaw en etrog
publiekelijk verkocht. Dan sprak sjammes
Melammed: „Heren nu gaan we over tot
de verkoop van een beetje Jiddisje schoure." Men kocht de loelaw en etrog en bewaarde die voor volgende jaren. Alleen de
chazzen moest ieder jaar een nieuw stel
arbaa miniem in zijn bezit hebben.
Met de vooroorlogse zeventig zielen was
er altijd nog driemaal minjan op Sjabbat.
In vroeger jaren kwam men dagelijks
's ochtends en 's avonds naar sjoel. Zoals
ook elders op het platteland het geval
was, leefde men vaak van het slagersvak
of de veehandel. Omstreeks 1905 was het
moeilijk in Oldenzaal treife vlees te krijgen, er waren alleen Joodse slagers.
De vérhoudingen met de niet-Joden waren
in de regel goed te noemen, al is het
eenmaal tot een bijzondere pijnlijke incidentenserie gekomen. In 1891 laaide in het
Duitse Kanten de bloedbeschuldiging op.
Voor Pesach werd een lijk bij een volkomen onschuldige Joodse slager naar binnen gegooid. Nadat de Oldenzalers teruggekeerd waren van hun jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer trok het rapalje door
de Oldenzaalse straten met een stropop,
die deze Xantense slager voorstelde. Bij

verschillende Oldenzaalse Joden
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den de ruiten.
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Over de geschiedenis van
verhoudingsgewijs veel bewaard Se
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Behalve het grote pinkas, dat in het
is
archief te Zwolle terecht
I
zit de parnes nog een klein pinkas *,
o.a. aangetekend staat bij wie de W j
komsten van de chewre plaatsvonden ( (
namen van de chattan tora en chatta
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pa
j
met 1941. De namen van badlei
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uit een
verleden
Bij

staan
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van lipjes wof*
aangegeven hoeveel de desbetrefr?
v
had gesjnoderd. Ook de sjammes *\>
niet vergeten. Tweemaal per jaar B'KJjc
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hij opgaan bij mie sjejirtse. Als de

de vervloeking, uit de Tora
*<■<
voorgelezen, wilde men geen particulief,
hij
dit als een
roepen, omdat
(,
zou opvatten. Daarom mocht een
wilde bij deze stukken voor de Tora 61
schijnen. De sjammes, die „moest W)W
kreeg ter compensatie ook tweemaal |<
beurt als de tien geboden in sjoel
opgelezen. Een slimme oplossing,
mee men tevens het beledigen van
mige sjoelbezoekers ontliep, want .'
v
de tien geboden zijn altijd velen die
uitverkoren achten en slechts weit»"Ij
die geroepen worden.
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Reis in de historie
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reis in de historie voert ons ve'
Naar Denekamp, waar het 3°~q
leven zijn absolute einde heeft be
Geen Jood woont meer in Denekampt I

DE

'

,

van een perkamentje op []
boutbord uit de voormalige synagoge (
Oldenzaal. Door middel van
vel 6'

Fotokopie

een
gaf men aan uit welk sefer Tora op
bepaalde Sjabbat werd gelezen. Thans
bezit van de heer H. M. Corwin.
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ergeten Mediene
richt voor zijn vrouw, die nogal in het midden van de begraafplaats ligt
waarschijnlijk een ereplaats
is bij wijze van
grote luxe, zowel in het Hebreeuws als in
het Nederlands gebeiteld. Zij was „iesja
chasjoewa, iesja tama, wiejesjara, jiras

—

—

eenvoudige,
voorname,
(een
hasjeim"
rechtschapen en godvrezende vrouw) aldus

de tekst van de matseiwe. Inmiddels is
dat het onderhoud van dit beit
olam niet meer dan enkele tientjes per
jaar hoeft te bedragen. In verband met
de halachische aspecten van een en ander
willen wij ons van een oordeel onthouden,
maar wel is komen vast te staan, dat bij
de tot dusverre genomen beslissing niet
de weg tot de hoogste rabbinale autoriteit
is bewandeld.

gebleken

In Weerselo, op de terugweg naar Enschede, staat het hek met de mageen
davied van de oude ontruimde Enschedese
Joodse begraafplaats, dat na de ontruiming is verkocht. Zo zal ook Weerselo,
dat nooit een kehilla geweest is, nog vele
jaren aan het Jodendom herinnerd worden.
Aan de westelijke zijde van Enschede
bevinden zich nog de voormalige Joodse
gemeenten Delden en Goor. In de eerste
woont een enkele Joodse familie. De syna-

Öe voormalige synagoge

'

te

Goor.

1 is afgebroken. Onderweg passeren
Dinkel. In deze rivier
het riviertje dekolken,
zoals honderd
Verraderlijke
| geleden twee vrouwen uit Losser
ondervinden. Bij gebrek aan een
zij zich in de Dinkel,
begaven
Vïe
fin beiden verdronken 3).

Uen

_k

dag van het jaar, de zon

de heetste
M- hoog aan de hemel, er was geen
kje te "bekennen, zijn wij in Denekamp
Nest. Midden op de hei staat een kapel,
fericht door een aannemer uit Dene-

ter gelegenheid van het Mariajaar
Links boven in de kapel, de gevelvan de voormalige synagoge van
j'"ekamp. „Dit is de poort van de EcuK rechtvaardigen zullen er binnentre['. Het staat er met Hebreeuwse karakI temidden van stenen, die wellicht
I 'teens van de afgebroken sjoel afkomzijn. Zouden de Denekampse Joden
Op prijs gesteld hebben, zou het hun
van de poort voor de Eeuwige
niet meer en kunnen geen
zijn
Zij
"ie tot uiting brengen. De kapel staat
een teken, voor de Joodse bestuurders
1Enschede om, nu de sjoel van Oldenwordt afgebroken, waakzaam te zijn,
daar eenzelfde afloop wordt voorko-

'"

U»

'
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Denekamp spreken nog meer stenen.
_*e kleine begraafplaatsen bij een hoerig. Een nieuwe, die nog enigermate ongouden wordt. Een oude, die vervallen
*n volgegroeid. Op sommige graven
Ito jonge boompjes, meters hoog. „Judis een Overijssels begrip. Men
Wie de begraafft>elt er een rotzooi mee.
Sts van Denekamp gezien heeft, weet
I begrip vandaan komt. Wij heblicht opgestoken bij het kerkbeh" van Enschede. In overleg met de
"tenaar van het kerkgenootschap aan1

fons

Mld

voor de begraafplaatsen, liet men
dam aan de natuur over. Inderdateert het jongste graf van meer
j_zestig jaar geleden, maar een boerin,

jachtig bij

de begraafplaats vertelde,
'het vorig jaar een Joodse vrouw het
f olam wilde bezoeken. Toen zij geruitijd wegbleef, ging de boerin kijken
Vond haar volkomen verstrikt temid! Van de doornen, niet in staat om zich

Nvrijden.

Pr gelegenheid van ons bezoek had

■
fjndien

particulier op eigen

kosten,

waarbij

een aantal boeren uit de omgeB
althans de paden
kade graven enigermate laten schoonBn. Op een kleine twintig matsewot
K* l de namen van de oude Denekampse
echten. Süsskind, Elkus, Hedeman en
Als het mos van de stenen wordt
gewassen, zijn de inscripties leesbaar.
?Ivoudige stenen, sommige met HepVse taalfouten. De stenen spreken
"*> dit opzicht boekdelen.
vrijwillig hielpen,

kjl

eerste die zich een steen kon per-

was Jehoeda Leib Bendien, die
ken
iq dan honderd jaar geleden de hoogst

Jood was van
injagen
neim 4).
steen,
Deze

het graafschap
door hem opge-

groter een bedrijf des te onwaarHOE
schijnlijker wordt het, dat directeuren,

commissarissen en kapitaalverschaffers uit
één kleine bevolkingsgroep afkomstig zijn.
Het aantal specifiek Joodse grote bedrijven
vermindert derhalve steeds meer. O.a. in
de textielindustrie zijn in de laatste jaren
grote Joodse bedrijven met andere soort-

gelijke industrieën fusies aangegaan, of in
grotere concerns opgenomen. Los daarvan
bestaat de algemene tendens, dat leidende
figuren uit dergelijke bedrijven steeds meer

perifeer worden in de Joodse gemeenschap
en daar ten slotte niet meer toe gerekend
kunnen worden. Het aantal concerns met
meer dan duizend werknemers, waarin Joden meerderheidsbelangen hebben, is waarschijnlijk op de vingers van een hand, te
tellen. Wellicht schiet er dan nog een vingertje of wat over.
Vanwege het schaarse voorkomen van
Joodse grootindustriëlen in Nederland en
vanwege het feit, dat haar directeuren vaak
een belangrijke rol hebben gespeeld binnen
de provinciale Joodse gemeenschap, treft u
hier in het kader van deze serie reportages
een korte beschouwing over de N. J. Menko
N.V. te Enschede. Dat de eerste reportage
over de „vergeten mediene" door dit bedrijf gesponsord werd, is symptomatisch
voor de plaats, die dit bedrijf in het naoorlogse Nederlandse Jodendom inneemt.
Met Nathan Jacob Menko, die omstreeks
1856 een weverijtje stichtte, waar alle arbeid door handwerkers werd gedaan, vangt
de geschiedenis aan van een concern, dat
ruim 100 jaar later meer dan 1750 werknemers in dienst heeft en als structurele
kenmerk een verticale integratie beginnend met het spinnen van garen uit de
ruwe grondstoffen en eindigend met de
verzending van veredeld doek, vertoont. In
de loop der jaren werd de weverij allereerst
aangevuld door de aankoop van de ververij. Daarop volgde o.a. een drukkerij en in
1906 werden de terreinen aan de Roonweg
aangekocht, waar de N.V. Spinnerij Roombeek verrees. Dit gigantische complex heeft
een jaarlijkse capaciteit van 4 miljoen kilo

garen.

Een derde deel van dit garen komt terecht bij de eigen weverij, die jaarlijks tien
miljoen meter ruwdoek aflevert. In de
finishing afdeling ondergaat het produkt
ten slotte al die bewerkingen zoals b.v.
De firma Menko houdt
voortdurend contact met

dessinontwerpers in Israël. Men verwacht veel
van dit nog jonge contact i.v.m. het culturele
Klimaat van Israël. Nevenstaand dessin werd
ontworpen door Abraham Levin te Tel Aviv
en is als eerste Israëlische dessin in de collectie van Menko opgeno-

men. Als motief heeft
het de kruiken waarin

de Dode Zeerollen werden gevonden. Het wordt

in verschillende kleuren
uitgebracht in de speciaal voor jonge mensen
bestemde serie „Zazie".

goge is een opslagplaats der gemeente
geworden. In de bossen van het landgoed
Twiekel, ligt door een greppel omgeven,
een oude Joodse begraafplaats, waarop
slechts een enkele steen zich bevindt; de
overige Joden waren waarschijnlijk te
arm om een steen te kunnen bekostigen 5).
In Goor is de synagoge geheel afgebroken. Er wonen nog enkele gezinnen. De
voorganger van Enschede komt er iedere
week lesgeven en er is zelfs een eigen
J.N.F.-commissaris. Symptoom van de
plaats, die Israël inneemt in het hart van
een Joodse gemeenschap, die als zelfstandige eenheid sinds de oorlog niet meer

bestaat.

1) De gegevens
over rebbe Izak Krukziener werden grotendeels ontleend aan een
artikel van de dorpsrebbe, de in 1932 overleden leraar te Borculo, H. de Vries, in de
Vrijdagavond Ie jaargang deel 2 pag. 402.
2)

De heer A. _warts te Enschede.

3)

De uitdrukking is ontleend aan „De Ver-

—

geten Mediene", van H. Beem "waarin een
andere vorm van compensatie
geldelijke
genoemd wordt.

4) Mededelingen

—

van de heer H. M. Corwin.

5) Hierover uitvoerig: H. M. Corwin in de
Twentsche Courant van 16 mei 1961.

De Mariakapel te Denekamp, wellicht gebouwd met stenen van de voormalige sjoel,
die geheel is afgebroken. De pijl wijst naar
die Hebreeuwse gevelsteen van deze sjoel-

N.J. Menko N.V.
van grondstof tot modestof
bleken, verven, bedrukken en finishen, die
het gereed doen komen voor zijn uiteindelijke bestemming. Deze bestemming is in
de loop der jaren gedeeltelijk veranderd. Het
assortiment bestaat sinds een aantal jaren
voor een groot deel uit modestoffen, die
onder het merk der firma worden verkocht. Als een der eerste fabrikanten in
deze omgeving is Menko omstreeks zeven
jaar geleden uit de anonimiteit getreden,
door via „merk-reclame" de naam van het
produkt bij de kopers bekend te maken.
Daarnaast weid contact gezocht met jonge
ontwerpers, zowel op het gebied van des-

sinering als modellering in Nederland, België, Frankrijk, Zweden en Italië. Omdat de
jeugd in de regel sneller toegankelijk is
voor nieuwe ideeën werden ook prijsvragen
uitgeschreven voor leerlingen van modeakademies in Nederland, België en Zweden.
Zoals in het begin van dit artikel reeds
gesteld: door de grote kapitaalbehoeften
van een groot concern — Menko investeert
per jaar 3,5 miljoen gulden in het eigen
komt men ertoe buiten de eigen
bedrijf
kleine kring een beroep te doen op de
kapitaalmarkt. Het in 1935 tot een gesloten
naamloze vennootschap geworden bedrijf,
dat de N. J. Menko N.V. en de N.V.
Spinnerij Roombeek omvat, werd vorig jaar
omgezet tot een open N.V. De aandelen
worden sindsdien op de Amsterdamse effectenbeurs verhandeld.
Het bedrijf wordt thans geleid door een
vierhoofdige directie, onder wie de bekende
prof. Fred. Polak. De president-directeur,
de heer A. Menko, is een kleinzoon van de
oprichter. In de persoon van één der beide
adjunct-directeuren heeft de vierde Menkogeneratie haar intree in de bedrijfstop gedaan. Onder de commissarissen treft men
de naam van S. N. Menko, een zoon van de
oprichter, die naast zijn verdiensten voor
de groei van het bedrijf in de vele tientallen
jaren, dat hij van de directie deel heeft
uitgemaakt, ook als stimulator van de Nederlandse textielconvenüe, als gemeenteraadslid in Enschede en als voorzitter van

—

de Joodse gemeente in Enschede activiteiten

heeft ontwikkeld.
In een artikel, dat minder woorden bevat
dan het concern arbeiders, kan van dit
laatste aspect slechts een oppervlakkig
beeld worden gegeven. Een speciaal vlak
willen wij nog belichten. Dat der menselijke
verhoudingen. Zij spelen een grote rol, hetgeen tot uiting komt in de selectie die zelfs
onder de huidige arbeidersschaarste, wordt
gehandhaafd, een selectie, waarbij soms
ook de politieke opvattingen van de werknemer in spe een rol kunnen spelen. Aan
het belang der menselijke verhoudingen gaf
het bedrijf uiting bij het honderdjarig jubileum in 1956. Toen zag i.p.v. het gebruikelijke boek over de geschiedenis van het
bedrijf een voortreffelijk fotoboek het licht,
getiteld „Mensen van Menko", dat uitsluitend foto's van personeelsleden bevatte.
Als een der eerste Twentse bedrijven beschikte het Menkoconcern over een ondernemingsraad, waarin de bedrijfsproblemen
openhartig worden besproken. De kritiek,
die soms jegens de directie wordt geuit,
publiceert men even openhartig in het personeelsblad „Mero Meningen", dat iedere
maand verschijnt. Wat nog openhartiger
is; voor het schrijven van dit artikel werd
een aantal nummers van dit blad, waarin
deze kritieken waren opgenomen, ter beschikking gesteld.
Belangrijk zijn ook de sociale voorzieningen. Een tweetal fondsen draagt de namen
van oud-directeuren. Het Alfred Menko
Warendorffonds, dat financiële hulp verleent bij de studie van bijzonder begaafde
kinderen van personeelsleden en de Sig
Menkostichting, die overspannen arbeiders
of hun gezinsleden op doktersadvies naar
een rustverblijf kan zenden. Verder beschikt
men over een sociaal fonds, een overÜjdensfonds, pensioenfonds, etc. Hoe groter
het bedrijf des te talrijker de sociale voorzieningen worden. Hoe sneller de groei van
een dergelijk bedrijf des te eerder het in
aanmerking komt voor een ongeschreven
boek: „De verdwijnende mediene".
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september 1960 werd te Parijs een internationaal congres van vooraanstaande Joden gehouden over de positie van de Joden in de SowjetUnie. Dr. Nachoem Goldmann, die dit congres had bijeengeroepen, heeft
hierover een uitvoerig rapport uitgebracht, waarvan de voornaamste
punten hier worden weergegeven.
Om de betekenis van Goldmanns rapport op zijn juiste waarde te kunnen
schatten 'is het goed, zich in herinnering te brengen volgens welke richtlijnen
de Sov:jet-autoriteiten te werk gaan bij de behandeling van het nationaliteitsen godsdienstprobleem, en met welke methoden zij hun doel trachten te bereiken. Zoals uit een reeks artikelen i,\ „The Observer" van de hand van Nora
Beloff over haar reis door de Sowjet-Unie naar voren kwam, is de Sowjetregering er in geslaagd een imperium, bestaande uit 32 verschillende nationaliteiten, in stand te houden, zulte in tegenstelling met de steeds meer uit elkaar
vallende imperia van het Westen. Als nationaliteiten worden beschouwd volken
die in één gebied wonen, een eigen taal spreken en zelfstandig bestuurd worden.
Om het probleem van de Joden op te lossen heeft men alle in Rusland wonende
Joden in één gebied, Birobidsjan, icillen onderbrengen. Ze konden dan, indien
ze daartoe de wens te kennen gaven, een eigen staat vormen. Indien deze poging
geslaagd zou zijn, zou deze Joodse Soicjet-staat op den duur, evenals de andere
staten in de grote Sowjet-eenheidsstaat, zijn verdwenen. Na eerst het nationaliteitsprincipe te hebben aangemoedigd, is -men thans echter bezig de verst:"'
zoveel mogelijk op te heffen. Meer dan op het opheffen van de klasseiegenstel-

/N

lingen wordt nu gestreefd naar het opheffen van de nationaliteitsverschillen.
De uiteindelijke bedoeling van het Kremlin blijkt te zijn, al zijn „onderdanen"
tot één homogeen type te versmelten met één taal, het Russisch, en één godsdienst, het marxisme van Lenin (vergelijk hiermee het streven van de vroegere
heersers van hei Kremlin om al de in hun macht zijnde gebieden te russificeren!).
Nora Beloff concludeert in haar laatste artikel van 13 augustus jl., dat het
partijprogramma van de communistische partij voor de Sowjet-burger een evangelie is geworden waarvan vroeger Lenin, Stalin en thans Chroesjtsjew de verkondigers zijn. Indien men goed in het oog houdt, dat het de tendens is om nu
eens door abrupte maatregelen, dan weer met zachte hand, de restanten op te
ruimen van de „kapitalistische" maatschappij, waaronder in de S.U. behalve
het particuliere bedrijf ook een tb uitgesproken nationaal leven en de godsdienst
vallen, wordt de officiële houding tegenover de Joden, die bovendien door hun
banden met het Westen aparte moeilijkheden opleveren, duidelijker. Wy moeten
ons daarom niet al te veel illusies maken over grotere vrijheden, op nationaal,
cultureel of godsdienstig gebied toegestaan. De enkele tegemoetkomingen van
de laatste tijd aan het culturele leven van de Joden zijn in dit licht bezien van
geringe betekenis. Immers, zonder Joods onderwijs op grote schaal dreigt de
Russische Jood van de toekomst volkomen geassimileerd te woi-den. Hetgeen
de uiteindelijke bedoeling van de Russische overheid is.
Wij laten thans de inhoud van dr. Goldmanns rapport in verkorte vorm
volgen.

De positie van de Joden
in de Sowjet-Unie
Godsdienst
1960 werden synagogen geSEDERT
sloten in de volgende steden:

Stalino, Kobuleti, Saratov, Rezina,
Krementsjoek, Poltawa, Wiliki-Loeki,

Soroka. Neovgorod-Volinski, Kalinowitz, Toekkoem (bij Riga). Tsjernowitsj. Al valt deze maatregel onder de

literaire tijdschrift in het Jiddisj, genaamd „Sovjet Heimland", een tweemaandelijks tijdschrift dat een oplaag
zal hebben van 25.000 nummers. Honderdendertig Jiddisje auteurs hebben
hun medewerking reeds toegezegd. De
redactie is in handen van Aaron Virgelis, die vele jaren bij de regering adviseur was in Joodse aangelegenheden.
Hierdoor wordt een kleine uitlaatklep
gecreëerd voor de uitsluitend of hoofdzakelijk Jiddisj-sprekende Joden in de
S.U., wier aantal op 500.000 wordt geschat op een totaal van 3 miljoen
Joden.

tegen alle godsdiensten van hogerhand
gevoerde campagne (in Samarkand zijn
nog slechts twee moskeeën van de eertijds meer dan 100 geopend), de tegen
de Joodse godsdienst toegepaste methoden zijn van bijzonder kwalijke aard.
Men kan zich niet onttrekken aan de
indruk, dat hierbij geappelleerd wordt
Het Hebreeuivs
aan de bij de bevolking aanwezige antioverblijfsel
semitische gevoelens, een
npERWTJL in vroegere publikaties het
uit de tsaristische periode. Deze han-*" Hebreeuws als een dode taal
delwijze is in aperte tegenspraak met
werd
gekenmerkt, die reactionaire
die
gehuldigde
richtlijnen,
de officieel
weer
Joden
tot nieuw leven trachtten
op
een wetenbeogen de mensen slechts
omschrijft
brengen,
te
de kleine Sowjetverdraagschappelijk verantwoorde en
encyclopedie
1959
het Hebreeuws
van
atheïswijze
tot
het
„bekeren"
zame
te
als een taal, die bij de Joodse eredienst
me.
wordt gebruikt en verder als een liteEen normaal uitoefenen van de godsmedium dienst doet in verschildienst wordt belemmerd, doordat men rair
lende
landen van Europa en Amerika,
zich niet in voldoende mate kan voorterwijl
hij de voertaal van de Staat
zien van gebedenboeken en de andere
Israël
is.
voor de eredienst noodzakelijke zaken.
Bovendien i 3de verschijning aangeVooral in de buiten de centra gelegen
gemeenschappen wordt het gebrek kondigd van een Russisch-Hebreeuws
woordenboek in een oplaag van 100.000
hieraan sterk gevoeld. Bovendien bestaat er in Rusland geen centraal Joods exemplaren. Dit woordenboek zal
orgaan, dat zou kunnen voorzien in de 30.000 woorden bevatten en wordt
noden en behoeften van de geïsoleerde samengesteld door prof. F. L. Sjapiro
Joodse gemeenten. Rabbijnen zijn onder redactie van prof. Grande.
niet in de gelegenheid met elkaar, noch
Nadat het Hebreeuws jarenlang volmet hun buitenlandse collega's, conkomen verboden was, wijst de verschijtact te onderhouden.
ning van dit woordenboek zeker op een
gewijzigde houding van de Sowjet-autoriteiten.
Het betreft hier echter derNationaal en cultureel leven
mate geringe concessies, dat men wel
organisaties hebben de een uitzonderlijke optimist moet zijn
om hierin een frontverandering der
Joden in de Sowjet-Unie niet. Russische
autoriteiten te zien.
Joodse scholen, eigen verenigingen of
In
landen
als Noorwegen met 1.100
andere organisaties zijn nog altijd verEquador
Joden
en
met 2.000 bestaan
boden. De Joodse jeugd blijft onkundig
van de geschiedenis van zijn volk en
weet niets over het leven van de Joden
buiten Rusland. Er zijn nog vele Joodse
auteurs in de S.V., die in het Jiddisj
schrijven, maar hun werk mag niet in
die taal gepubliceerd worden. Wel zijn
enkele werken van Jiddisje auteurs
in het Russisch vertaald.
Een uitzondering hierop is de
verschijning in 1959 in de Jiddisje
taal van bloemlezingen uit het werk
van Sjolem Aleichem, Mendele Moicher
Sforim en Peretz. De oplagen hiervan
zijn geheel uitverkocht. Verder is er in
1960 in Birobidsjan een almanak in
het Jiddisj en Russisch verschenen.
Ook werden twee werken gepubliceerd
(1961) van Jiddisje schrijvers: een
keur uit het werk van David Bergelson
(in aug. 1952 samen met andere Joodse
schrijvers ter dood gebracht) en een
bundel gedichten en brieven van Asjer
Schwartsman (gedood tijdens de burgeroorlog in 1919).

NATIONALE

immers reeds meer Joodse persorganen dan in Sowjet-Uiüe 'met haar
3 miljoen Joden.

Familie-hereniging
TN de door alle deelnemers aan het
congres ondertekende verklaring
werd een beroep gedaan op de Sowjetregering om de in Rusland wonende
Joden, die door de oorlog van hun
families gescheiden werden, toe te
staan te emigreren om zich bij hun
families te kunnen voegen. Hoewel
tienduizenden Joden in de afgelopen
jaren daartoe de wens te kennen gaven
werd slechts aan een uiterst gering
aantal toestemming verleend het land
te verlaten.

Joods probleem erkend?
tegenover
de westelijke pers van Chroesjtsjew, Ilja Ehrenburg en Mikojan
heeft men een indruk kunnen krijgen
van hetgeen officieel gedacht wordt
over het Joodse probleem in de SowjetUnie. Er zou daar nl. in het geheel
geen Joods probleem bestaan! De mening die men hieromtrent in de Sowjet-Unie huldigt, komt op het volgende neer: „De Joden in de S-U.
hebben precies dezelfde rechten als
de andere Sowjetburgers. Ze zouden
van geen enkel sociaal, economisch of
cultureel gebied uitgesloten zijn. Ze
zouden vrij zijn in de uitoefening van
hun godsdienst. De Joden hebben geen
eigen cultureel leven, omdat zij daar
geen behoefte aan zouden hebben en ook
de wens daartoe niet te kennen hebben
gegeven. Overigens treft men op alle
gebieden van kun3t en cultuur Joden
aan, die volkomen zijn opgegaan in
het Russisch-culturele leven. Ze hebben geen eigen scholen noch culturele
instellingen, omdat ze zich niet in een
bepaald gebied geconcentreerd hebben
maar zich verspreid hebben over de
gehele oppervlakte van het Sowjet-rijk.

TTTT'recente verklaringen

Ze houden geen contact met het wereldjodendom omdat ze geen deel uitmaken
van het Joodse volk buiten de S.U. en
ze hebben ook niets met hen gemeen.
Ondanks steun en subsidies heeft zich
echter geen eigen theaterleven kunnen
ontwikkelen. Indien de Joden dat zelf
zouden willen, zouden ze binnen de
grenzen van de S.U. een eigen staat
kunnen stichten, bijv. in Birobidsjan.
De behoefte aan een eigen Jiddisje cultuur zou echter niet bestaan, omdat
de Joodse jeugd deze taal niet meer
verstaat. De Joden kunnen daarom
geen werkelijk culturele, evenmin als
een politieke gemeenschap vormen,
omdat ze zich overal voor interesseren,
overal diep op ingaan, over alles dis*
cussiëren, maar ten slotte over

elk

onderwerp verschillend denken. "De
uitingen van Sowjet-Joden op cultureel
gebied moet men dan ook in het algemene Russische literaire en culturele
leven zoeken", aldus de verklaringen
van verschillende officiële personen.

Tegenspraak
jVfET deze en dergelijke officiële bc**■ weringen als zou er in de Sowjet-

-"■

Unie geen behoefte aan een eigen Joods
cultureel leven bestaan, zijn de feiten,
zoals die vooral gedurende de laatste
twee jaren in verscheidene Russische
kranten vermeld werden, in flagrante
tegenspraak. Erkend wordt thans, dat
er wèl grote belangstelling bestaat voor
opvoedingen van Jiddisje amateurtoneelgezelschappen, Jiddisje folklore,
muziekuitvoeringn, Jiddisje literatuur,
hetzij in Russische vertaling, hetzij in
het oorspronkelijke Jiddisj. Ten slotte
blijkt uit het reeds vermelde verschijnen van het Jiddisje tweemaandelijkse
tijdschrift .Sovjet Heimland" hoe
sterk de behoefte is aan een eigen
Joodse cultuur en literatuur.
Dr. Nachoem Goldmann eindigt zijn
rapport met een vergelijking te trekken tussen het lot van de Armeniërs
(Vervolg zie pag. H

Tijdschrift
belang voor het Joods-culturele
leven
in de S.U. kan het verschij*
nen in dit najaar zijn van het eerste

Omslag en binnenkant van een met de hand geschreven loeach in gebruik b. de Joden van
drukpers bestaat er blijkbaar in de Sowjet-Unie niet.

Rusland.

Volledige vrijheid van
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Benjamin

van

grote belangstelling de schijnwerper richt-

Tudela
voorbereid onder redactie van dr. Zwi An-

een middeleeuwse Joodse wereldreiziger
noord-Spaanse stadje

het
ÏNonlangs
de herdenking
stadgenoot,

aowel'

.

IPaardevol document
de
van R.
MEN neemt aanwas.dat
van Navarra een verHierdoor

vader
Benjamin Jona
kon hij zijn
mogend juwelier
zoon in staat stellen, zijn reis te verwezen-

lijken.

I

In 1160, precies 110 jaar vóór de Italiaanse wereldreiziger Marco Polo, ving
ït. Benjamin zijn reis aan, door van zijn
geboorteplaats Tudela naar Saragossa te
Vertrekken. Dertien jaar lang reisde hij
door Europa en het Midden-Oosten, waarbg hij o.m. Frankrijk, Italië, Griekenland,
Turkije, Perzië, India, Syrië'en Palestina
bezocht. Hij keerde terug via de Indische

ijl

Tudela herdacht

TOT

Tudela heeft

die in de twaalfde
Van een
eeuw, ruim een eeuw vóór Marco Polo,
een wereldreis ondernam. Deze wereldheiziger, bekend onder de naam R. Benjamin de Tudela werd, naar men aanneemt, in 1127 in de Joodse wijk van
Tudela geboren. Het plaatsje Tudela, met
17.000 inwoners, ligt in de provincie NaVarra, het vroegere koninkrijk van die
naam', op 90 km afstand van Pamplono,
als van Saragossa.
Acht jaar voor R. Benjamins geboorte, dus in 1115, veroverde de katholieke
koning Alfons I van Aragon, bijgenaamd
de Strijder (1104—1134) de stad Tudela
op fie Moren. Vele Joden vluchtten tijdens
het beleg van de stad, doch de koning
stond hen toe terug te keren en verleende
hen de in die tijd voor de Joden normale
privileges voor het beoefenen van hun
handwerk en het drijven van handel,
hetgeen in 1170 werd bevestigd door een
Wet van Alfons' opvolger, Sancho II van
Navarra, bijgenaamd de Geleerde. Alfons
«ond hen toe, zich te vestigen in het gefortifieerde gedeelte van de stad, waar eertijds de Moren hadden gewoond, welke
Wijk de naam kreeg van „Medina Tutila".
Ook de christelijke overwinnaars vestigden zich in deze wijk, terwijl de Moren
hun intrek moesten nemen in een nieuwgebouwde, aparte Moorse wijk.
Onder Sancho's vreedzame regering
kwamen handel en nijverheid in Tudela
in het midden van de 12e eeuw tot een
Ontwikkeling, die in de 13e eeuw haar
Sbogtepunt zou bereiken. Ook de Joden
deelden in de Welvaart der stad en verSchillende beroemde artsen, edelsmeden
en bankiers kwamen uit hun midden voort.
Een belangrijk document, gesteld in het
Hebreeuws, uit die tijd is bewaard gebleven. Het zijn de statuten van de Joodse
gemeente Tudela van 1305, die ons een
goed inzicht verschaffen in de juridische
en sociale verhoudingen der gemeente,
evenals in de strijd tussen de verschillende klassen waaruit zij was samengesteld.
Door de vervolgingen van de Joden in
Navarra gedurende het jaar 1328, gevolgd
door de verwoestingen, die de pest in
1348 aanrichtte, werd de Joodse gemeente Tudela bijna geheel vernietigd; in 1391
telde zij nog slechts 90 belastingbetalenden. De grote vervolgingen van de Inqui■iti_ in 1391 troffen Tudela weliswaar
Slechts indirect, maar hiermede werd ook
haar einde ingeluid. Sinds het begin van
de 15e eeuw zijn geen geschriften meer
Van de Joodse gemeente Tudela bekend,
terwijl in 1498 alle Joodse gemeenten in
Navarra werden opgeheven.

kory.

het vorig jaar toe heeft de Spaanse bevolking weinig aandacht aan de
Tudelaanse middeleeuwer
geschonken.
Enkele historici uit Pamplona, onder wie
de heer José Joaquïn Montcro maakten
echter een diepgaande studie van het leven
van de beroemde Jood, en publiceerden hun
bevindingen. De heer Montoro is ook de
stuwende kracht geweest voor een grootscheepse herdenking van het feit, dat
acht eeuwen geleden Benjamin ben Jc-na
zijn reis begon.
In Tudela zowel als in Pamplona, de
hoofdstad van Navarra, zijn diverse openbare bijeenkomsten gehouden en lezingen
georganiseerd, die in de internationale
pers weerklank hebben gevonden. Een der
meest suggestieve lezingen werd uitgesproken door de Sefardie prof. Mair José Ben
Ardette van het Brooklyn College te New
Vork, die speciaal voor dit doel naar
Tudela was gekomen. Tevens werd hem
een gastvrije ontvangst bereid door de
universiteiten van Sevilla, Salamanca,
Madrid en Pamplona, waar hij onder over-

plaatsgevonden

Benjamin Tudela, zoals «te schilder Serrarao hem zich voorstelt.

bijbelse roman Cecil B. de Mille waardig
„En Saul had een bijvrouw wier naam,

Rizpah was..." (11

van Daniël de exilarch, die hoog in de
gunst stond van de kalief, evenals van
de gehele stad met zijn 40.000 Joden en
28 synagogen en wiens macht reikte over
de Joden van Perzië, Arabië tot Anatolië.
Hij bezocht de Benei Jisraeel in India
en kwam tot aan de voet van de Himalaja, -de grenzen van Tibet en China. De
gebruiken der Karaieten en Samaritanen
beschrijft hij uitvoerig, evenals de gewoonten van de Joden te Jeruzalem.
Met kennis van zaken schrijft hij over
aardrijkskundige, historische, architectonische en archeologische aangelegenheden;
zijn verslag is een bron van gegevens
voor de stand van de wetenschap in die dagen. Na zijn dood ging zijn relaas, van
land tot land, van hand tot hand, hoe-

wel helaas hoe langer hoe meer fouten in
deze met de hand geschreven copieën werden overgenomen.

Zijn aantekeningen verschenen in 1543
bij een uitever te Constantinopel in druk;
in 1575 werden zij vertaald in het Latijn
onder de naam Itinerarw. Daarna werd
zijn „Reisgids" in zestien andere talen
vertaald. In 1635 en in 1698 verschenen
in Nederland resp. een Latijnse versie,
gedrukt te Leiden en een Franse bij de
Uitgeverij I'Empereur. Tevoren, in 1633
verscheen zijn Itinerario bij de Collectie
R. Elzivirianae, eveneens in het Latijn;
in 1691 zag een vertaling in het Hollands het licht. Zelfs in het Russisch verscheen in 1881 een vertaling van zijn verslag.

Bekende uitgaven van Joodse zijde zijn:
A. Asher, The itinerary of R. Benjamin
of Tudela, London 181,0, 181,1 en Marcus
N. Adler, The itinerary of Benjamin of
Tudela, Oxford, 1907. Een nieuwe uitgave
wordt aan de Hebreeuwse universiteit

Samuel

S:7j

Onlangs citeerde Carmiggelt een Nederlandse hoogleraar die, spiekend over
Amerika, opmerkte dat de favoriete leesonderwerpen in de Verenigde Staten zijn:
Religie, koningschap en sex. In dit licht
bezien is bet niet zo verwonderlijk dat
„Rizpah" geschreven door Charles E.
Israël, aanspraak wenst te maken op het
predikaat „bestseller". Bij het schrijven
beeft Israël zich rijkelijk bediend van bovengenoemde drie ingrediënten. Het geheel heeft hij vervolgens overgoten met
een sausje menselijke tragiek en bijbelse
achtergronden. Dit alles wordt ons als
volgt voorgeschoteld:
Het jonge meisje Rizpah

wordt door
een groep Filistijnen uit haar vaderlijk
huis weggevoerd en naar Asjkalon gebracht waar zij op de slavenmarkt wordt
verkocht aan de stadsvorst, die haar tot

vrouw neemt. Einde eerste deel.
Bij een veldslag tegen de Israëlieten lijden de Filistijnen een nederlaag. Rizpah
komt na een aantal bizarre avonturen in

de tent van koning Saul terecht. Het tentzeil valt; einde tweede deel.
In het derde deel volgt een beschrijving
van de steeds verergerende psychische
gesteldheid van Saul en de spanning tussen hem en David.
De schrijver laat Rizpah een actieve
rol vervullen in een groot aantal gebeurtenissen ons allen uit Tenach welbekend, zoals de geschiedenis van David en
Goliat, Sauls poging David te doden, de
vriendschap tussen David en Jonathan
etc. In dit deel komen de personen soms
even tot leven, ze krijgen een zweempje
persoonlijkheid. David is nu eens niet het
onschuldige herdersknaapje, maar een
eerzuchtige jonge man die koel berekenend Sauls ondergang gade slaat. Het
boek eindigt met de dood van Saul.

komst in een vreemde stad, meldde hij
zich aan bij de Joodse gemeente, die
hem meestal wel bij een welvarend koopman onderdak wist te verschaffen. Voor
het overige voorzag hij in zijn onderhoud
met handeldrijven in de op zijn reizen verkregen goederen, voornamelijk juwelen.

'

,

—

!

In het vierde deel bevindt Rizpah zich

aan het hof van Isboseth. Abner, Sauls
oom en legeraanvoerder die twee delen
lang smachtende blikken wierp naar Rizpah vindt nu een kortstondig geluk aan
haar zijde.

Ondertussen is de schrijver op dat punt
van zijn verhaal beland waar Rizpah voor
het eerst in Tenach wordt genoemd: Isbo-

seth betrapt Abner met Rizpah met het
gevolg dat Abner een verbond sluit met
David en onmiddellijk daarop door Davids legeraanvoerder Joab wordt gedood.
Einde vierde deel.
In het laatste deel vlucht Rizpah met
haar twee zoons doch wordt na enige
tijd door Davids manschappen achterhaald. Er heerst hongersnood in het land
en David meent dat deze slechts op kan
houden indien het land gezuiverd zal
zijn van Sauls zonde jegens de Gibonieten, d.w.z. indien zeven nakomelingen van
Saul ter dood gebracht zullen zijn. Rizpah's zonen Armoni èn Meribaal worden
tezamen met andere nakomelingen van
Saul opgehangen. Rizpah waakt wekenlang bij de lijken van haar twee zoons
en alsof het allemaal niet mooi genoeg
is geweest bloeit op deze maccabere plek
een nieuwe romance op, ditmaal tussen
Rizpah en David. The (happy) End.
Kortom: een verhaal waar wijlen Cecil
B. de Mille een van zijn verrukkelijke massafilms van had kunnen draaien. Het
boek uitgegeven door Macmillan and Co,
Ltd, Londen, is vlot geschreven en geeft
soms levendige beschrijvingen van de
gewone man uit .deze bijbelse periode.
Jammer dat Israël er per se een „bestseller" (zie inleiding) van wilde maken.
M. SCHWARZ

Relatief kleine Joodse
gezinnen in de V.S.
In de Joodse gezinnen in de Verenigde
Slaten worden minder kinderen geboren
dan in protestantse of katholieke families.
Deze verschillen worden veroorzaakt door
het overwegend in steden wonen der Joodse bevolking.
Erich Rosenthal hoogleraar in de sociologie en antropologie aan het Queens
College is tot deze conclusie gekomen
na een uitvoerige analyse van volkstellingsgegevens, waaruit bleek, dat van de
Amerikaanse katholieke bevolking 27.7 pet
beneden de 18 jaar is, bij de blanke protestantse bevolking 26,7 pet en bij de
Joden 22.2 pet.
Volgens Rosenthal is het reeds sinds lang
bekend, dat de vruchtbaarheid voornamelijk door factoren als het bezit van eigea
huizen, opvoeding, beroep en inkomen bepaald wordt, terwijl radicale, etnische en
religieuze factoren van aanmerkelijk geringere invloed zrjn. In de steden is de
mate van vruchtbaarheid geringer dan in
landelijke gebieden. Hoe groter een plaats
des te geringer het aantal kinderen per
gezin. Huurders van woningen hebben minder kinderen dan mensen, die hun eigen
huis bewonen. De Joodse vruchtbaarheid
is gelijk aan de gemiddelde vruchtbaarheid van de blanke stadsbewoner. Prof.
Rosenthal komt derhalve tot de conclusie, dat de woonplaats als voornaamste
factor voor het geringe aantal Joodse kin-

en bezocht Aden, Jemen, Egypte en Sicilië.
De in de kennis van de Heilige Schrift
grondig onderlegde R. Benjamin, voorzag
tijdens zijn reis in zijn levensonderhoud
door het geven van lezingen die voor het
publiek toegankelijk waren. Hij bediende
Zich daarbij van het Hebreeuws, het Latijn en het Arabisch als voertalen. Bij aan-

Echter deed onze wereldreiziger niet alleen mondeling verslag van zijn belevenissen, doch hij liet het nageslacht een uiterst
Waardevol document na onder de titel
Utaasot Rabbi Benjamin, een bijzonder levendig verslag van zijn belevenissen, dat
bovendien op grote nauwkeurigheid kan
bogen voor wat betreft het aantal uren,
besteed aan zijn reizen van de ene stad
de andere, en, wat belangrijker
is, dat vele waardevolle gegevens verkt over het aantal Joden in een betaalde stad, of streek en over de vorm
organisatie van hun gemeentelijke inittllingen. Naast het ~Sefer Hakabbalah"
| Van Abraham ibn Daud van Toledo, zijn
i de Maasot de enige bron uit de 12e eeuw
die gegevens verstrekt over de Joden en
Joodse gemeenten in en buiten Europa.
.Ook politieke gegevens ontbraken niet
'n zijn reisverslag. Zo voorspelde hij de
"pstand van de Seljoeken in Turkije en
Sftf hij
welhaast als enige bron
inJfehtingen omtrent de volkeren die door
Tartaren waren vernietigd. In 1168 verf «e hij in Bagdad, vanwaar hij ons een
ÏJ*
"«schrijving
naliet van het kalifaat en

MARTHA

Rizpah,

Oceaan,

-

op Rabbi Benjamin.
De organisatie-commissie onder voorzitterschap van de heer Joaquin Montoro
heeft blijken van belangstelling ontvangen
van de Sefardische centra, zowel als van
buitenlandse universiteiten, o.m. uit New
Vork, Londen, Buenos Aires, Jeruzalem
en Tel Aviv.
De steden Te] Aviv en Jeruzalem noemden belangrijke straten naar Benjamin
van Tudela.
De bevolking van Tudela is terecht trots
op haar wereldberoemde stadgenoot. Zij
heeft niet achter willen blijven bij de internationale herdenking. De kundige Tudelaanse schilder Serrano maakte van de
reizende Jood een prachtig doek, waarmee
hij de eerste prijs won in een door het
herdenkingscomité uitgeschreven concours
De gemeenta Tudela heeft in bijzijn van
vertegenwoordigers der Franse en Engelse Joodse gemeenschappen een gedenkplaat onthuld, opgedragen aan Benjamin
van Tudela. Het artistiek gebeeldhouwde
monument werd bevestigd aan de zijgevel
van het huis, waar men aanneemt dat
de reiziger geboren werd.
Met deze officiële daad geven de Tudelanen uiting aan hun dankbaarheid jegens
de middeleeuwse globetrotter, die geboren
werd in de schoot van de Joods-Tudelaanse gemeenschap, en die de naam Tudela beroemd maakte in de gehele wereld.
te

deren aansprakelijk is.
Een belangrijke rol

speelt voorts het

feit, dat de meeste Joodse vrouwen meer
onderwijs hebben genoten, dat de meeste Joden werkers zijn met „witte boord-

—

De pas onthulde gedenkplaat ter ere van de beroemde Tmdelaam. De gevelsteen bevindt
zich in de «wade Joodse wijk van Tndela. Er boven bevindt zich het wapen van Tudela,
dat wij om der wille van de duidelijkheid moesten laten vervallen.

jes", die minder kinderen hebben dan
handarbeiders en dat de Joden als stadsbewoners een hoger inkomen bezitten dan
het Amerikaans gemiddelde.
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nieuws

JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
Cursussen

Synagoge Jacob Obrechtplein
Tora met Rasjie, Sjabbatmiddag 13.15
uur door de opperrabbijn.
Misjna, iedere ochtend na afloop van
de dienst.
Synagoge Lekstraat:
In plaats van de wekelijkse sjioer van
de opperrabbijn op donderdagavond, zal
de heer J. Mantel de halachische voordracht voorbereiden in het bijlokaal van
de synagoge Lekstraat des avonds te
7Vz uur. Eveneens op zondagochtend te
8.15 uur.
In verband met het vertrek van rabbijn Ch. Cohen zullen de sjiocriem niet
plaats vinden. Op zondagavond te 19.30
uur zal de heer J. Parsser Misjna voordragen.
Overige cursussen Synagoge Lekstraat:
Tora met Rasjie,
Sjabbat tussen
mincha en maariew door de heer J. Pars-

ser.
Ketoebot,
Gemara
maandagavond
19..5 uur door de heer J. Mantel.
Gemara Pesachiem,
dinsdagavond
19.30 uur door de heer D. Klagsbald.

Sjoelchan
woensdagavond
Aroech,
19.30 uur door de heer B. Moskovits.
Misjna, iedere ochtend na afloop van
de dienst.
Synagoge Gerard Doustraat
Tora met Rasjie, Sjabbatochtend 8.30
uur door de heer A. Salomons jr.

Van hel

kehilot evanorganisaties
(3

De lessen beginnen zondag 22 Elloel
september).

De Raad der Nederlands-Israëlietische
Gemeente te 's-Gravenhageg is op
28 augustus 1961 om 20
DEN HAAG uur in vergadering bijeerrgeroepen.
De aankondigingen van sjioeriem gegeven door de Joodse Gemeente vervallen tot een nader te berichten datum.
De week-end-commissie van de N.I.G.
Rotterdam maakt reeds thans bekend,
dat op 8 oktober a.s. een
ROTTERDAM boottocht zal worden
gehouden naar de Deltawerken met daaraan aansluitend een gezamenlijke maaltijd.
Jongens en meisjes, die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, zijn harte welkom.
Nadere bijzonderheden worden over
enkele weken gepubliceerd.

Merkaz Bar-llan
Swammerdamstraat 70, Amsterdam.
Maandagavond: B—lo uur: Iwriet en
Jahadoet.
Woensdagavond: B—lo uur: Jirmijahoe volgens Leibowitz en Misjna volgens
Heimann.
Donderdagmiddag: I—3 uur: voor Joodse soldaten in het Nederlandse leger en
voor dames en heren die geen tijd hebben om 's avonds cursussen te volgen.
Donderdagavond: B—lo8—10 uur: Talmoed
in Iwriet.
De cursussen beginnen maandag 23 Elloel, 4 september.

TALMOED TORA
Swammerdamstraat 70, Amsterdam.

de Armeniërs, die eindelijk naar hun
land, i.e. de Sowjet-republiek Armenië,

kunnen terugkeren, wijst de Armeense
schrijver in zijn artikel op het feit, dat
de uitgezworvenen in de diverse landen
waar ze woonden en voor een deel nog
wonen, hun taal en cultuur in stand
hebben kunnen houden, dat ze eigen
3cholen en bibliotheken hebben gesticht,
kranten en tijdschriften in de Armeense taal hebben uitgegeven. Dr. Goldrrrann spreekt dan de wens uit, dat de
Sowjet-leiders eens de Joden onder hetzelfde licht zullen bekijken en op ge-

TXn1 zover het rapport van dr.
■*" Nachoem Goldmann. Het in de
vorige zomer te Parijs gehouden congres, dat in feite een appèl is van de
westerse Joden aan de leiders van de
S.U. om de Joden in hun land dezelfde
rechten te geven als de andere nationaliteiten, hun toe te staan in Rusland te
kunnen leven als Joden, brengt het
appèl in herinnering dat in het begin
van deze eeuw aan de Tsaar en diens
regering werd gedaan, toen de Joden
daar bloot stonden aan de ergste progroms. De Nederlands-Joodse dichter
Jacob Israël de Haan heeft zich destijds metterdaad door het schrn'ven van
artikelen en het contact opnemen met
buitenlandse prominente figuren ingezet voor de lotsverbetering van de
achtervolgde Joodse broeders. Wanneer
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Odenwald 6, 8 d
v.a.
Sehwarzwald 5, 6 d. v.a.
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De weekendcommissie van de Ned.
Israëlitische Gemeente Rotterdam maakt
reeds thans bekend dat op 8 oktober a.s.
een boottocht zal worden gehouden naar
de Delta-werken met daaraan aansluitend
een gezamenlijke maaltijd.
Jongelui die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn van harte welkomNadere bijzonderheden worden nog gepubliceerd. Opgaven: Pactsstraat 40,
Rotterdam.
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Boottocht voor Joodse
jongelui

lijke wijze over hen zullen spreken en
denken.

12)

en dat van de Joden naar aanleiding
van een redevoering van premier
Chroesjtsjew, gehouden bij het veertigjarig bestaan van de Sowjet-republiek
Armenië en van een artikel in de „Literaturnaja Gazeta" van de bekende
Armeense schrijver Riachia Kochar.
Terwijl Chroesjtsjew in zyn rede de nadruk legt op de in de „diaspora" leven-

26 Sjabbat Einde: 8.29 uur

meente Giro Amsterdam H 1912 t.n.v.
Hasjalsjelet, Saxen Weimarlaan 37, Am-

De positie van de Joden
in de Sowjet-Unie
van pag.

13

Kosher Food Specialist
Kosher Sandwiches

sterdam.

(Vervolg

25 vrijdag Begin :7.30 uur

MOUWES

Dorth—Schermerhorn.

de zusters: A. T. Bakker, E. M. Bobbe,
H. Herschel, N. Jamoel en B. T. van

"J1

een sturen.

De chaweriem, die het kampgeld nog
niet betaald hebben, worden verzocht dit
alsnog te doen. Het kampgeld kan gestort
worden op Postgiro nr. 465500 of Ge-

sortering

’’

Honingactie 5722. Dit jaar vindt de honingactie plaats op zondag, 3 september/
22 elloel 5721. Het traditionele potje honing zal u dan door een der J.N.F.-collectanten worden aangeboden. U wilt de honing voor Rosj Hasjana toch niet in uw
huis laten ontbreken? Dus...
De vakantie is voor de meeste mensen
achter de rug. Men gaat over tot de orde
van de dag en men hervat de gewoonten,
die door de vakantie zo heerlijk werden
onderbroken. Tot die gewoonten dient in
ieder Joods gezin te behoren: trouw iets
in het J.N.F.-busje doen. Dat doet u
toch? Mocht u geen busje hebben, dan
zal het J.N.F., Joh. Vermeerstraat 22, Amsterdam-Z. (telefoon 797092) u er graag

Bij de onlangs gehouden examens voor
de aantekening „kraamverpleging" in de
Centrale Isr. Ziekenverpleging slaagden

De groots te
en mooiste

Prijzen:

Joods Nationaal Fonds

HASJALSJELET

Examens CIZ

PORT. ISRAËL. GEMEENTE
Aanvang der diensten op Sjabbat
Vrijdagavond 25 augustus: 7.30 uur.
Sjabbatochtend 26 augustus: 8.45 uur.
Sjabbatmi'ldasr 26 augustus: 2 uur. Sjabbatavoni 26 augustus 8.29 uur. Zondagochtend, 27 augustus 7.30 uur: Selichot.
l.U_i_u.-AL JOODSE GEMEENTE
Amsterdam
Synagoge De Lairessestraat 145.
Diensten: vrijdagavond 25 augustus,
aanvang 19.30 uur. Sjabbatmorgen 26
augustus aanvang 9.45 uur.
Den Haag
Vrijdagavond 25 augustus dienst in
Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, om
17.30 uur, predikatie.
MACHLAKA LECHTNOECH OELETARBOET TORANHBM BAGOLA

KALENDER

augustus/september

we een vergelijking mogen trekken tussen wat toen in het tsaristische
tegen de Joden ondernomen werd en
wat thans in het Sowjet-r\jk met heQ
gebeurt, kunnen -we dit -wellicht het
best aldus formuleren: toen liepen z»
gevaar hun leven, hun have en goed
te verliezen, thans worden ze bedreigd
met het verlies van hun geestelrjkJoodse goed, met de geestelijke uitsterving als Joden. De Joden in het
Westen kunnen alleen maar blrjvefl
aandringen bij de Sowjet-autoriteiten,
dat ze de nu met mondjesmaat verleende concessies belangrijk zullen uitbreiden, opdat niet drie miljoen Joden»
die een vitaal deel vormen van de Joodse bevolking over de gehele wereld
voorgoed voor het Jodendom verloren
zullen gaan.

ROSJ-HASJANAKAARTEN-ACTIE
van

HASJALSJELET
Onze bekende Rosj-Hasjana kaarten zijn dit jaar
bij de onderstaande adressen verkrijgbaar:
Amsterdam: Mevr. v. d. Velde, Hoendiepstraat
36, tel. 798117; R. Gunsberger, Valeriusstr. 88, tel. 736162; M. Cohen, Biesbosstraat
83, tel. 718447.
Amersfoort: R. Levie, Alb. Cuypstraat 50.
Almelo: Mevr. Israels, Gasthuissteeg 3.
Arnhem: E. Vomberg, p/a Beth Zikna, Beekstraat 40.
Borculo; Mevr. Heymans, Hessenstraat 2.
Deventer: M. van Dam, Worp 3.
Emmen: Mevr. E. Frank, Prinsenlaan 42.
Enschede: Fam. Packter, H. B. Blijdestijnlaan 78,
tel. 8965.
Groniagen: J. Kramer, J. A. Feithstraat sa,
tel. 28663.
Haarlem: E. Philipson, Kleverparkweg 75.
Hilversum: A. v. d. Werf, Gijsbrecht van Amstelstraat 229.
Leeuwarden: S. Kuyt, Bildschestraat 36.
Maastricht: B. Wesly, Kon. Clovisstr. 49, tel 5235.
Rotterdam: Fam. Hausdorff, W. Kruiskade 6a,
tel. 127850.
Scheveningen: M. Stimmer, Gentsestraat 118.
Stadskanaal: Mevr. B. Goudsmid, Oosterstr. 17.
En ïn speciale stands van de Jeugd-Alijah bij:
N.V. Magazijn „De Bijenkorf", Amsterdam.
Gebr. Gerzons Modemag. N.V. Kalverstraat
72, Amsterdam,
Prijs: Kleine kaartjes met enveloppe 0.12 p. st.
Ansichtkaarten
0.25 p. st.
Grote kaart met enveloppe
f 0.50 p. st.
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DRAAG EEN VERLOVINGSRING MET PLEZIER

ÉHf
UuJjß

HERMAN SCHIPPER UW JUWELIER
ZILVEREN, KELTUM

REGULIERSBREESTRAAT 41,

HEILIGEWEG 3, TEL. 36572—249616

fßm

SARPHATIE
en
L. Stuiver—Davidson
M. B. Cohen Paraira—
ROLINA
KAN
Sondervan
geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun geven, uitsluitend langs geven hiermede kennis van
hun voorgenomen huwelijk
deze weg, kennis van de
zoon
op donderdag 31 augustus
DAVID AFKOM
Pffi» "13
1961/19 eloel 5721.
Amsterdam; 16 aug. 1961. van hun zoon
ten
Huwelijksvoltrekking
Holbeinstraat 57
2&ndvoort 12 uur.
Stadhuize
DAVID
PHILIP
Tijd.: C I .Z. Jac. ObrechtDe choepa zal plaats hebben
straat 92.
op sjabbat 2 september '61 in de Synagoge der Portu21 eloel 5721 geesch Israelietische GeMet grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte in de Portugese Synagoge, meente om 2.30 uur.
197, Na afloop gelegenheid tot
van onze dochter en zusje Rapenburgerstraat
Amsterdam, Banstraat 49. feliciteren in de Ma'amad.
ESTELLA
Receptie thuis zaterdag en Amsterdam.
F. Michel
zondag van 3 —5 uur.
Zandvoort.
A. Michel—Schelvis
De heer en mevrouw

Dolly
20 augustus 1961.
Lepelstraat 10 11,

Amsterdam
Tijd. C. I. Z. Jac. Obrechtstraat

92.

n"3

ISAAC

De heer en mevrouw

te worden.
Rotterdam,

Knibbclweg 39

'1
I

,T'3

B

Tot onze grote droefheid, overleed
heden

mevrouw
R. ENGELSTEIN—
GERSTNER

Jacques
André
Reina

IJmuiden,

—

Verloofd:

LILY ABRAHAMS
en

*svn K.ri »3 't p"v

van
JACQUES BELILOS
en
n.in

JACQUELINE ZUREL

1

f

plaatsvinden op zondag
3 september 1961/22 e ■*?,;
5721 te 13.30 uur in t.c
Esnoga. Rapenburgerstra:.'.
197, te Amsterdam-C.

Woensdag 23 augustus 1961 vierden onze
lieve ouders en grootouders
JULE GOSSCHALK

Mevr. R. Raber

Bennie

zal

Max

-

\

—

Australië:

onze grote droefheid
overleed op 22 augustus
1961 na een langdurige
Tot

ziekte mijn lieve zuster
en onze lieve tante
mevrouw
R. ENGELSTEIN—
GERSTNER

. Netta

Amsterdam:
Mevr. E. Gerstner
Argentinia:

Vera

—

Fam. J. Sanovski
Gerstner

Lia
Pieter
Stationsstraat 38

en kinderen

Zoomstraat 27
Epe (Gld.)
Dintelstraat 47
Receptie zal worden
Receptie van 15.06—17.30
u. in het Carlton Hotel. Vijgehouden op zondag
Churchill-laan 7.
zelstraat, Amsterdam-C.
| 27 augustus 196
Receptie: zaterdag 2 sep- Toekomstig adres: 126 Bou- | 's middags van 3.30— |
tember vanaf 21.00 uur levard Prince de Liège. j 5.30 uur Hotel Dennenheuvel, Heerder- B
in het Forestershuis, Sar- Bruxelles 8.
phatistraat 8-10, A'dam-C.
weg, Epe (Gld.)

L. Gerstner
en kind
Amsterdam:
Fam. D. Gerstner—
Wolfsdorf
en kinderen
Fam. I. Witzenhausen
—Gerstner

1

:

IIIIMIintttttllMIIIIIIIHlIH:
De Choepa van
van onze zoon
NICO A. KAMP
LODY BENNO
en
13 augustus overleed
op zaterdag 9 september HÉLÈNE M. L. VAN DAM
te
Haifa tot onze grote
1961/28 elloel 5721.
zal plaatsvinden op zondag
droefheid, onze beste
L. v. d. Kamp
augustus
27
1961 om 13.30
vriendin
B. J. v. d. Kamp— uur in de Synagoge der Liberale
Joodse Gemeente, de
LOU HIRSCH—
Spanjar
Lairessestraat 145, AmJOACHIMSTHAL
Enschede,
sterdam-Z.
Lasonderstraat 58,
Eddy van Amerongen
Receptie
van 15—17.30 uur
Chel van AmerongenReceptie van 3—4.30 uur
in het Carlton Hotel, VijzelFrankfoorder
16,
n.m. Prinsenstraat
Enstraat, Amsterdam.
Jitschak
(Dees)
schede.
Mirjam
Amsterdam,
De heer en mevrouw
Prinses Margrietstraat 2. Bat-Yam, Israël.
Courbetstraat 19 11.
Dwinger
B. Boers—
geven hierbij kennis van de
De heer en mevrouw
-d
Een goed begin is het
J. Elzas—Dreyfus
halve werk
van hun zoon
danken hartelijk voor alle
ANDRÉ LOUIS
bewijzen van belangstelling
BIJWERKEN EN
op zaterdag 2 sept. in de bij hun huwelijk onderSTUDIEHULP
Synagoge: Jac. Obr.str.
vonden.
Receptie: zaterdag 2 sept. Wij willen u gaarne ont- voor Lagere en Middelbare
Komt U eens met
'61 3—-5 uur Apollo-Pavil- vangen zondag 27 augustus Scholen.
praten?
ons
joen.
van 3—5 uur in de Foyer
Herm. Heijermansweg 11, van de Joodse Gemeente, MEVR. TROMPETTER
] Pactsstraat 40, Rotterdam. Deurloostr. 85, tel. 798094
Amsterdam.

Israël: Fietje Groder— Hornung
Smuel Groder
Channa en Moshe
Amsterdam, 22 augustus 1961.

Merwedeplein 14 I.

de heer

JULIUS MAYER
zal plaats vinden op zondag 3 september 1961/22 elloel
5721 om 10.30 uur te Muiderberg.

.

Ella Mayer —Mayer
Churchill-laan
270 1.

,

Hiermede betuigen wij onze De onthulling van de
mazeiwo
welgemeende dank voor de j
vele blijken van belangstel- van wijlen onze geliefde
ling ter gelegenheid van ons j zoon
HENOCH USHER
gouden huwelijk.

.

's-Gravenhage,
Joods Tehuis,
van Weede van Dijkveldstraat 6.
S. Hamburger
E. Hamburger—Blom

WAJSBERG
zal plaats vinden op zondag
3 september 1961 (22 elloel

5721) te 3 uur namiddags
op de Joodse begraafplaats
te Muiderberg.
Fam. M Ch. Wajsberg.
Victorieplein 31 AI.

'

Wij blijven met n_Br7l tMT!

en kinderen.

GEOPEND

Barmitswo

mxa

Fanny Korn—Engelstein
Herman Kom
Irma en Esther

De onthulling van de mazeiwo van wijlen mijn man,

Xanda
Jule

Amsterdam,

Amsterdam: M, Engelstein
Israël: Scnta Kushkulei —Engelstein
Zwi Kushkulei
Jizchak en Bennie
U.S.A.: Rachel Engelstein

Gerstner

en
AALTJE
GOSSCHALK—
VAN SPIEGEL
hun 45-jarige huwe- 1
lijksfeest.

ROCHYMA ENGELSTEIN—GERSTNER

22 augustus 1961
10 elloel 5721

Receptie van 15.00
jj
17.30 in het Carlton- |
Vijzelstraat, g
hotel,

lUllllllllllllilllllllllllllßllli

I

Tot ons groot leedwezen overleed na een geduldig
gedragen lijden mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder mevrouw

Amsterdam,

1

In plaats van kaarten

31 juli 1961
De
145 U.N.O. Avenue, Haifa.

te worden in de Synagoge
Lekstraat te Amsterdam.
L. Th. Keesing
M. Keesing—Feiwel
Amsterdam,

Den Haag: H. Hopsztajn
B. Wajsbaum

Eindhoven: Familie

deren

Marktplein 15.

Zijn nagedachtenis zal
ons altijd in hoge
ere blijven.
Familie S. Stas-zewski
Den Haag
Zuijlichemstraat 10
bij

wie wij meer dan 25 jaar vreugde en leed gedeeld hebben is van ons heengegaan.
,
r_" 2'? Win

H. Raber

GADIEL
(Engeland)
Inge en R'oewén Meents Gateshead

m_a_ -p

Het heengaan van onze
flierbare vriend de heer
FELIX BARENHOLZ
heeft een diepe smart in
onze harten nagelaten.

met

hun 25-jarig huwe- 1
lijksfeest te vieren. J
Dat zij nog vele jaren (
in ons midden mogen ij
zijn is de wens van jj
hun dankbare kin- 1

Haag

De Eerensplein 4

FELIX BARENHOLZ

Familie S. Raber
Familie A. Raber
Familie Michel Raber
Familie Max Raber

(lerland)
3 Richmond Terrace

september 1961
hoopt onze zoon
SIMON TOBIAS

Familie J. Sehottland
Den

Onze beste vriend

li«{ii!n»iiiiiiiiitiiiii»iiiiiiiu!iHii!iui»iiiiHiiiiinii!iiiuiniii!iiiiiii!ii|

Dublin

2

Roosendaal, 8 elloel 5721/20 augustus 1961.
Bredaseweg 52.
S. L. Barenholz—Omelkina Krutianska
B. Barenholz
E. Barenholz—Bar—Nahor
Ron
J. Barenholz
L. Barenholz —Richter
R. R. Omelkina—Krutianska—Gutman
De teraardebestelling heeft plaats gehad op 21
augustus op de Joodse Begraafplaats te Wassenaar.

j Amsterdam.

blijdschap geven wij kennis
SAMIEL SPITZER
van de geboorte van onze 33, Wasda.le Park

Op

Zijn nagedachtenis zal
bij ons altijd in hoge
ere blijven.

M 3 3.3 tl

1

Zevenhuizen,

Met grote dankbaarheid en

zoon

op de leeftijd van 68 jaar.

Op 3 september ho- §
1 pen onze lieve ouders =
| M. v. STAVEREN j
en
v.
STAVEREN—
|
J.
BRAASEM

\i Vim

Sylvia
Amsterdam,
19 augustus 1961.
Michelangelostraat 48.

FELIX BARENHOLZ

1

JAÏR

Barmitswa

■

E>. Cohen
S. Cohen —Weinbaum

bericht
van het overlijden van
de heer
FELIX BARENHOLZ
vingen wij het

Sjabbat 2 september
1961 (21 elloel 5721) hoopt 1Jilll»llini!lllllllllllllllltlllll>lllil!lllllll»l>>lll!ll«l!lllllll!ll>!llll»l>l»ll|_—____——___—____________—_—___———————_——_———_—_■——_—

onze zoon

TEL. 37142

Met diepe droefheid ont-

Tot onze grote droefheid overleed mijn dierbare
man, onze lieve zorgzame vader, behuwd- en grootvader en schoonzoon, de heer

Op

Met vreugde geven wij ken- Bentinckplein 30
nis van de geboorte van
L. Wyler
E. Wyler—Roos ■jl
onze zoon en broertje
Kidoesj na afloop van de 1
TTVf-ïï
sjoeldien.st in de Foyer van
AMOS
de N.1.G., Pactsstraat 40, E
Rotterdam.
Alex Meijer
1
Donya Meijer—Silman
m
Esther
tnunjt
trra I
Veganstr.
Bayt
p'iifrt
en?
ja
vnur
DTIOB1
48
K"_Wf] ::rK 't n_» Dl' 31133
Jerusalem,
1
DW3 Nip: ITT, (
Met grote vreugde geven
1
wij kennis van de geboorte
T\l Soren

van onze dochter
LILIAN

DURFINE CASSETTES

en

Voordelige arrangementen v.a. vrijdag 9 of v.a.
zondag 11 september 1961. Uitstekende verzorging en bediening. Sjoeldienst in huis. Vroegtijdige reservering gewenst.

'

Restaurant TEL AVIV

oto en jilm studie

ienk Booms
"

Van Woustraat 242
Telefoon 720666

Utrechtsestraat 20
bij het Rembrandtsplein
Telefoon 243210

Grote sortering
8 mm filmcamera's

ADVERTEERT IN
DIT BLAD

Ond.

Rabb.

Toez.

Scheveningen.

Harstenhoekiweg 44,
Telefoon 553270.

■_________i_________--*_^________"■____-_-_-_-_"

lA.

ML. KOSTER

STEENHOUWERIJ N.V.,

Sarphatistr. 189, Telefoon 52842, Amsterdam-C.
Levert grafzerken naar alle begraafplaatsen.

m
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Jongeman, 20 jaar, zag zich GEVRAAGD
gaarne als

VERTEGENWOORDIGER
geplaatst in engros- of
agenturenfirma. Bij voorkeur textiel. Auto eventueel
beschikbaar.
Brieven onder no. G 166
bur. v. d. blad.

Dame-huishoudster
or
oud-verpieegster

voor 14-jarige jongen die
de Joodse H.B.S. bezoekt
met koschere maaltijden.
Indien mogelijk met toezicht op huiswerk.
Br. G-169, bur. v. d. blad

Aangeboden in Haarlem

met

KENNISMAKING

HULP IN DE
HUISHOUDING

51

jaar,

TELEFOON

VAN WOUSTKAAT 243
Telefoon 721493

'

religieus,

Even
pauze...

- -. .

PIANIST(E)
20—30 jr. omg.
Amsterdam.
Brieven onder no. G 165
bur. v. d. blad.

tft.

Verhuur van:

circa

Tateis Stoelen Besten
GlaswerK
Serviesgoed
Gr. Pannen Koffiemach
HEMAN

door onze NIEUWE, pijne behandelingsmethode
weer normaal van vorm en
vrij van pijn.

i '°"
j

|||

|

jj||

|

INGEGROEIDE NAGELS
VERDIKTE NAGELS
MISVORMDE NAGELS

Een secretaresse
(wegens huwelijk

van de huidige

secretaresse)

kan een prettige werkkring vinden op het
bureau v. d. Collectieve Israël Actie, Joh. Vermeerstraat 22, Amsterdam.

■

'

Eigenhandig geschreven sollicitatie met opgave van verlangd salaris
aan bovengenoemd adres.
Datum van ingang: zo spoedig mogelijk.

Haal een 8 mm film

ZO HOEFT HET NIET!

voor t 5.90 bij

Max Drukker

KENNISMAKING

Combo,

?

129465.

van 4 u. s middags tot 1 uur 's nachts
_aterdag3 van I—l1—1 uur
Zondags v. 8 u. n.m.—l u

gezocht bij
echtpaar op woonachtig in Parijs, eigen
leeftijd. Goed kunn. koken. woning, bemiddeld, wenst
Werkster aanw. Dagelijks
van 9 —5 uur; zaterdagmiddag en zondag vrij. Hoog
met een vrouw, 35-40 jaar.
loon. Reieher, Tuyll v. SeKind
geen bezwaar. Br. onroosk.weg 111 belet. Adam
der no. G 172, bur. v. d. bl.
Telefoon
Zuid.
714610.

Semi-profesioneel
zoekt goede

UO
UiJA-li Qui RQ

G-eopena

met besch. heer. Br. onder
G 171, bureau van dit blad.
Uitgever,

DHU.I

—
—
M. GERRITSE

Zoek voor mijn vriendin,
charm. en slank, alg. ontw.,
voor halve of hele dagen. 39 jaar,
Goed loon.
Br. Gl7O, bur. v. d. blad.

KENNISMAKING

--

"

"%"SÏL

WÈËÊÈË
I
'
ftfV
!
te
11
§

"~

CHOCOJ-ADJi
FRUIT
VIS
DELICATESSEN

KANTOORKRACHT
(mnl. of vrl.)

*-*

voor

Pedicure steun_oleii
Sandalen
Elast. kousen
SpeHaie behandeling tegen
duimzuigen en nagelbijten.

Avondverkoop

Joodse Instelling vraagt
voor directe indiensttreding met beschaafd heer, met
ervaren
goede positie, 40-48 j., Br.
met ml. G 167, bur. v. d. bl.

VOETVEII£ II ft G l N U

Hagelvernieiiwing

allerlei gebied
N.I.W.
Hei enige Joodse
Weekblad in
Nederland

KAMER

02959/16988.

Speciaalzaak

Daarin staan toch
de advertenties van
deskundigen op

pension in lib. gezin.
Brieven
onder nr. G 168,
vindt een prettig tehuis bij
bureau van dit blad.
dame,
lib.
in mooie villa te
Naarden. Voor lichte huish.
bezigheden en gezelschap. Zoek voor mijn vriendin,
begin
lib., knap, vermoBezoek na telefonische af- gend, 40,
uit z. goed milieu
spraak

Cees Tah

DAT GAAT MIS
PAK GAUW
HET N.I.W.

tehuis

en oezoek dan tevens de

FOTO- en FILM-

SHOWROOMS
van

--

Max Drukker
Prinsengracht 673,

Tel. 66865 i
Marnixstraat 333

b. d. Leidsestraat. Tel. 33570.
S- en 16 mm filmverhuur en
camera's.

Inkoop

Accountantskantoor Martin J. Polak,

—

verkoop

—

ruil

KREDIET-SERVICE
ZONDER KOSTEN.

I

J. W. Brouwersplein 12, Amsterdam

vraagt

<

gevorderde en aankomende

ASSISTENTEN
alsmede ASSISTENTEN
voor de belastingafdeling

De Werving voor deze Twente Reportages
wordt verzorgd door

R. en H. M. KREBS
in

5-daagse werkweek.
Joodse en Algemene feestdagen gesloten.
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Jeugd Alijati
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Advertising

—

KARTOORMACHIRES
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STENCILWERK
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71 42 27

79 70 92

BUSSUM:
De heer K. Caneel, Kr. Englaan 1, tel. 187 80
DEN HAAG
tel. 63 11 08
Mouwes, Gedempte Gracht 85,
In een speciale stand in N.V. Mag. „De Bijenkorf"
ingang Wagenstraat, van 28 aug. t/m 8 sept.

„Sel e c ta"
2 ADAM. Z

TEL.

Kantoorboekhandel Korstjens,
Barteljorisstraat 32,
tel. 125 44
ROTTERDAM
In een speciale stand in N.V. Mag. „De Bijenkorf"
bij de hoofdingang, van 28 aug. t/m 8 septPrijs
4.50 per doos van 10 st. 50 et. per kaart.
Gironummer: 612861 Hachsh. & Alijah, afd.

’

LE GRAND HOTEL MOTKE
onder toezicht van de W.eerw. Heer M. Y. Zwelg,
Orthodoxe Opperrabbijn van de Israelietische gemeente van Antwerpen, deelt zijn clientèle mede
dat het Hotel gedurende ALLE JOODSE FEESTDAGEN (tot na Soukkoth) open blijft.

72*.03

De Godsdienstplechtigheden zullen In het Hotel zelf
plaats vinden en door uitstekende voorzangera worden
verzorgd.
Reserveer tijdig!
Opgelet: er is centrale verwarming in het hotel l

■

—

BOUWWERKEN EN BETIMMERINGEN

96, Zeedük. Tel. 612.62

H. J. HOGERVORST & Zn.

—

620.62

—

621.62

lste Weteringdwarsstraat 47
Telefoon 34777—66695
Voor al uw bouw- en onderhoudswerken,
kantoor- of winkelbetimmeringen, zijn wij het
aangewezen adres. Met ons deskundig
advies zijn wij u gaarne geheel vrijblijvend
van dienst.

/

,

\

HAARLEM

.

DE JOODSE FEESTDAGEN IN KNOKKE (Belg. kust)
De directie van het chicste, meest luxueuze en
gemoderniseerde streng
■._"_!

NAAR COPI--RINRICHTIN_

13 III;

72 42 66

reizen

De specialisten op het gebied van reizen
naar ISRAËL adverteren in dit blad

Hashanah-kaarten

71 34 01
71 39 46
350 53

ISRAËL

Lees wekelijks
het Nieuw Israelietisch Weekblad

buitenlandse bladen.

Telefoon 30239 Amsterdam
40-iariqe ervarina.

576 49

SNELLER naar

HOE?

Wij verzorgen advertenties in alle binnen- en

ALLE MERKEN
OOK IN HUURKOOP
zonder prijsverhoging
NZ VOORBURGWAL 176
<naast Poort van Cleef)

aan onderstaande adressen:
AMSTERDAM:
Secretariaat Jeugd-Alijah, Watteaustr.
tel. 71 42 46, b.g.g. 123 123,
tel.
S. Heymans, Sarphatistraat 50,
Joachimsthal's Boekhandel,
Van Woustraat 124.
tel.
Fa. I. Keiler, Maasstraat 101-103, tel.
Mouwes, Utrechtsestraat 73,
tel.
Boèkh. Robert Premsela,
Van Baerlestraat 78,
tel.
Weense Bakkerij C. Thijssen,
Beethovenstraat 104,
tel
Joods Nat. Fonds,
tel.
Joh. Vermeerstraat 22,
en in speciale stands bij:
N.V. Magazijn „De Bijenkorf"
van 28 aug. t/m 8 sept.
N.V. Gebr. Gerzon's Modemagazijnen,
van 21 aug. t/m 1 sept.

U kunt beslist

Business Diary Haifa.

De nieuwe series (1961-5722) zijn verkrijgbaar

Jeugd-Alijah, Amsterdam.

._4»

Representations for Trade and
Sole Representatives for
Haboker daily Tel-Aviv

International

■

BETALINGSSERVICE

RADIO VOS

- 72655*.
72?8o-?
Maaesb'<2Cii27-Tel,
nMSTERPaM

JZünetr'aaé9J
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