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POLITIE TE .AMSTERDAM. 
lNLICHTJNGl!NDil!NST. .Amsterdam, 30 Augustus 1948. �Q\il;;O

Nr.I.D.4521-24-'48. -" ,�,g�1 y;r-3 Y 2 

[GEHEIM] 1 � 1� "' ,. Verslag van de Landdag van ds Nederi�_41i. 
Zionisten Bond,gehouden op Zo�d���9-Augustus 
1948 in het Amsterdamse Bos te,�terdam. 

, 

De Landdag,die in enige dagbladen was aangekondigd,werd gehouden 
op êen grasveld aan het einde van de Bosbaan in het .Amsterdamse 
Bos.Aanwezig waren ongeveer 500 personen van beiderlei ktmne. 
Spandoeken,leuzen of andere opschriften waren niet aangebra.cht. 
Personen in militaire uniform werden niet opgemerkt. 

Te omstreeks 11.30 uur werd de bijeenkomst geopend door de bonds
voorzitter,Prof.Dr.S.KLEEREKOPER.In zijn kort openingswoord 
herinnerde spreker eraan,dat dit,sinds de bevrijding,weder de 
eerste landdag van de Bond was en memoreerde hij de grote ge
beurtenissen die in de jongste tijd hadden plaats gevonden. 

)· Vervolgens sprak de heer DASBERG die de gevallen Joden herdacht 
en voorlezing deed van een uit Jeruzalem ontvangen telegram 

/ 

en het daarop verzonden telegrafische antwoord waarin geeste
lijke en materiele steun werd toegezegd voor de strijd voor een 
eigen Joodse staat Palestina. 

Een balletgroep van Florrie RODRIGO,beeldde in chronologische 
volgorde de gang van het Joodse voI1c door de 2000 jarige dias
pora uit. 

}l,i Hierna sprak Jaap SOETENDORP over het onderwerp "De Joden in de 
Golah" .Hij schetste de verdrukking der Joden en prees de Zionis
tische oplossing als de enig mogelijke aan. 

Door het Joodse Mannenkoor werden vervolgens enige liederen 
ten gehore gebracht.Onder and�e:Hatikwah - het lied der hoop, 
Sjier Hajakin - het wijnlied,Sjier Ha�wodah - arbeidslied, 

1 Adams - aarde.Het koer stond onder leiding van Hans KRim.

Na het bekendmaken van enkele bondsmededelingen werd gepausee:ro. 
tot 14.30 uur. 

In de middagvergadering schetste D.de LEVIT.A in een kort betoog 
de belangrijke taak der jongeren bij de opEöuw van Israël,waar-

X 
na Mr.Abel J.HERZBERG met voorbeelden ontleend aan de reis 
welke hij kort geleden maakte,de standvastigheid van de Jisjoe:bv 
schilderde. 

Hierna volg,éde jeugd- en oonnnunity singing,waarna de bijeen
komst te 17 uur werd é!J3Sloten. 

Politiek was de bijeenkomst van geen belang.Het off'iciele ge
deelte had maar matige belangstelling,waardoor de landdag meer 
het karakter kreeg van "een dagje uit"• 
---�--�---------------------�--------------------------------

Verzonden aan Hoofd 

GEZIEN": 
DE HOOFDCOMMISSARIS 
VAN POLITIE 
namens deze 
DE �OMMISSARIS VAN POLITIE 
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c.v.n.

P.G. 
B.M.
H.c.
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KORT VERSLAG VAN EEN OP DOMDERMG 17 JUNI 1948 TE GRONINGEN 
GEHOUDEN FILM-AVOND DOOR DE tt�GANAH" ACTIE GRONINGEN MET 
MEDEWERKING DOOR DE AFDELING .GRONINGEN VAJ.-V DE NED. ZIONISTEN
BOND IN HET GRAl'ffi,' THEAT:flR G"EVESTIGD GRorE M.ARI{T TE GRONIN
GEN. 
- - .... ..  - � .. - - - - - - - =- .. ...  ,,.. ,_ ... ,.. - - - - - - ... - -

Aanwezig waren ongeveer 850 Personen, waaronder 
versc.laîl-1:éndi. joden. De zaalcapaci tei t was 850. Onde.r de aan
wezigen bevonden zich zeer vele vrouwen. Militairen in uni
form waren niet aanwezig. De vergadering was bekend gemaakt 
in de dagbladPers en door middel van vlugsoh.riften. In de 
zaal werd niet gecolporteerd me.t geschriften. Er was geen 
reclame of versiering aangebracht. 

Ten omstreeks 21.30 uur oPende de voorzitter 
d�r afdeling Groningen der Ned. Zionistenbond: 

.i<.!Tobias van BLA.NKENSTEIN, geb. te Schiedam 5 Mei 1916, van 
beroep ve.rftechniker, wonen�e te Groningen van Starkenborgh
straat 14/a, deze·bijeenkomst. Hij hee.tte in de eerste plaats 
de afvaa.:rdigingen van het Groninger Gemeentebestuur, van de 
verschillende kerkgenootschappen en van de studenten-organisa-

-\ties welkom. Hij deelde mede, dat Mr. Abel J. HERZBERG, uit
Amsterdam naar Groningen was gekomen om de Haganah-actie in 
Groningen te oPenen. Deze bijeenkomst was openbaar omdat ge
streden wordt voor een glbede zaak. De joden in Palestina 
strijden niet voor zich zelf maar voor de kinderen van alle 
joden mn de wereld. Hij deelde mede, dat onder de joden in 
Groningen een geld-inzameling zal worden gehouden. Vervolgens 
gaf hij het woord aan Mr. Abel J. Herzber� vorengenoemd. 

SPreker was van lllflning dat er momenteel geen 
kwestie in de wereld te vinien is, die zoveel belangstelling 
heeft als het gebeuren in Palestina. Wat is er eigenlijk in 
Palestina te doen? Wat is de bedoeling der Partijen? Hoe zal 
de strijd �lopen? Spreker is zelf enige tijd in Palestina 
geweest en zal zijn ondervindingen aldaar weergeven • 

De staat Israël is geen fictie maar een werkelij 
heid. Dit is een staat die bestuurd wordt door joden. Er is 
een joodse regering die opkomt voor de joodse belangen. Het 
zal niet eenvoudig zijn dit feit weg te denken of te verl[i.eti
gen. De staat is ontstaan ondanks Engeland. Engeland heeft in 
het jaar 1917 het Zionisme gebruikt om in Palestina vaste 
voet te krijgen. Nadat de Engelsen vaste voet in Palestina 
hadden gekregen, was het met de liefde voor de Joden gedaan. 
Engeland heeft aanvankelijk een Politiek gevoerd van wikken 
en wegen. OP 15 Mei 1948 hebben de Engelsen hun ma�ndaat over 
Palestina op geheven. OP dienzelfden dag werd de joodse staat 
door de arabieren aangevallen. Dit was een Politieke streek 
van de Engelsen aangezien het joodse legioen slechts een bewa
Pende Engelse groep is. Engeland toch kon tijdens het mandaat 
Israël niet aanvallen. De Engelsen hadden verwaoht, dat er op 
15 Mei 1948 een chaos in Israël zou komen. Dit is echter niet 
gebeurd. In IBra3l � men een leger uit de grond gestampt. 
Van de Engelsen heer't'�aarbij geen hulp gehad. 

Vele mensen hebben zich er aan geergerd, dat er 
bommen op heilige Plaatsen vielen. Dit·waren Engelse bommen-
bommen waarop stond 11made in Engeland". Toen spreker van Haifanaar Tel Aviv reed, was er een Engels convooi. \Vaarom deze
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bescherming der Engelsen. Er is reeds joodse douane, 
joodse Poli tie en joodse militairen. Wat doen de Engelse 
troepen daar dan nog? 

Israël is met eindeloze offers door de joden 
tot cultuur gebracht. De Arabieren begrePen niet wat er 
aan de hand was. Men heeft alles tot bloei gebracht. Alles 
is op coöperatieve basis opgetrokken. Er was aanvankelijk 
niet,,alleen maar stenen.SPreker had in Palesina eens een 
joods meisje ontmoet, die hij had gevraagd wat zijx in 
:Palestina deed. Zij antwoor:r:dde dat zij we.rkte om Palesti
na groot te maken. In tegenstelling met deze geest hebben 
de Arabieren Palestina verwaarloosd. Wat de joden in Pales 
tina slechts interesseert is de vraag hoe zij hun bedrijf 
rendabel kunnen mal;ten. gij vragen zich slechts af hoe zij 
in hun bestaan kunnen voorzien. Waarom mogen zij niet in 
Palestina leven? Wie hebben zijx iets ontnomen? Wie 
hebben zij iets gedaan? waar is er voor deze mensen een 
Plaats op deze we1•eld ? Niemand is in Israël vreemd. Een 
ieder is er welkom. 

Als er twee verschillende bevolkingsgroepen 
zijn dan is het mogelijk, dat deze wel eens een geschil 
kunnen hebben. Zo Js dit ook in !alestina. Hier was het 
echter mogelijk gevrejast een modes te vinden om bloedver
gieten tegen te gaan. De Arabieren zijn echter door de En
gelsen omgekocht om het de joden lastig te maken. Mensen 
die momenteel slechts in Palestina zijn om een stuk brood 
te verdienen worden momenteel door de Arabieren neergesoh 
ten. De joden zijn geen helden. Zij vechten slechts voor 
hun vrijheid. Het gaat niet alleen om het joodse volk. Het 
gaat om de rechtvaardigheid, door de geheele wereld. De 
.Arabieren maken veel gebruik van Duitsers. Deze werden 
toegelaten, terwijl de joden werden gemeden. Hoe looPt 
deze zaak af? Met een ieders hulp zee� zeker goed voor 
de joden. 

1 Nadien werd de Palestina speelfilm vertoond: 
"DE GRCY.rE BELOFIE't.- 'Het geheel eindigde ten omstreeks 23.30. Alles 
had een ordelijk verloop. Incidenten deden zich niet voor. 
De belangstelling voor deze film-avond was zo groot, dat 
een groot aantal Personen terug gestuurd moesten worden 
door gebrek aan Plaats ruimte. - - - - - - - - - - - - - -
� - - - ...

G RON INGEN. 18 Juni, 1948 •• 
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Hierbij heb ik de eer U te dien 
toekomen een verslag van een op Maandag 
24 Mei 1948 te Utrecht gehouden vergade
ring onder auspiciën van het plaatselijk 
werkcomité "HaganaH-actie", naar de inhoud 
waarvan ik U korthei&ha1ve moge verwijzen • 

�e Hoofdcommissaris van Politie, 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68, 
._Q_R J.. V ::; N H A G E. 
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Versla,, van een openbare vergadering ter gele
genheid van de stichting van de Joodse staat IS RAEL op 24 Mei 1948 
in de Handelsbeurs te Utrecht onder auspiciën van het plaatselijk 
werkcomité "ID.GAN.AH - ACTIE". 
Zaalruimte (aantal zitplaatsen) 500.Aanwezig ongeveer 500 personen 
vrijwel alle van joodse bloede. 
�e zaal was op eenvoudige wijze versierd met blauw-witte stroken, 
alsmede de joodse vlag. 

Achter de bestuurstafel op het podium hadcen een twa2lftal 
personen plaats 6enomen,nearonder de sprekers van deze avond : 

---1 J.B.Th.SPAAN,hoofdrlacteur van het Nieu, Utrechts Dagblad; 
dr.S.KLEEREKOPER,voorzitter vBn de Nederlandse Zionistenbond 
J.Soetendorp, hoofdredacteur van het Nieuv Israëlitisch Week
blad .

In de zael waren mede aanwezig vertegenwoordigers van de Stichting 
ISRAEL, Ned.Herv.Gemeente,Christ.Hist.Unie,Gemeenschap Practisch 
Christendom,P.v.d.A. en de Partij voor Vrijh.en llem. 

Te 20.15 werdtde bijeenkomst geopend door fu.KLAFTER,voor
zitter van bovengenoemd comitá�Hij uit zijn vreugde over het 
feit dat de joden na 2000 jaar zwerven eindelijk 11thtlis 11 zijn, 
doch betreurt het feit dst er nog gestreden moet worden.Hij wenst 
dat het Nederlandse volk,dat tijdens de bezetting een steun was 
voor vele joden,nu ook Israël zal erkennen. 

Hierna vordt onder het zingen van het joodse volkslied de 
vlag van de nieuwe staat Israël opeehan6en. 

Hierna �r ij6t SPAAN. het woord. 
Als niet-jood wijst hij er op dat het geen toeval ispat in 

de kerken de aandacht Yordt besteed aan Israël.Het NederlEndse 
volk is toch een christelijk volk,hetwelks geloof terug gaat tot 
de jood Jezus.Wie de joden aanvalt valt de kerk aan.Nederland, 
dat zelf zijn grondgebied steeds heeft verdedigd tegen het woter 
en de Duitsers zal respect kunnen hebben voor de joden,die bun 
l�nd verdedi�en te�en de woestijL en de Arabieren.S pr.betreurt 
het dat de Nederlandse vertegenwoordiger in de UNO,noch de Neder
landse regering zich inzake Israël op een duidelijk standpunt 
hebben geplaatst.Het gaat hier om zaken die hoger liggen dan de 
hoogste boortoren,namelijk om vrijheid en recht.,/ij dienen de 
joden te helpen door aandrang uit te oefenen op de regering om 
Israël te erkennen. I.k sta aan de kant van de bezielde strijders. 
Lang leve Israël.(krachtig &ppl?us) 

Het woord is hierna aan KLEEREKOPER. 
Deze wil alleen het Zionisme behandelen en wijst erop,dat 

nu het ideaal verw·ezenlijkt gaat worden en het Zionisme van een 
minderheid wellicht in een meerderheid zal ouergaaa,het extra 
geboden is het ideaal z�iver te stellen.Bij het jodendom moeten 
ondervcheiden worden religieuze-en nationaliteitsfactoren.De 
emancipatie,Nelke veel voordeel bracht,is echter als een aanslag 
op de joden-als-volk te beschouwen.Het volk daalde af tot een kerK 
genootschap.Toch hebben de jvden ondanks de tijd waarin zij zich 
geneerden jood te zijn t bewezen dat zij nimmer deheel uiteen ge
vallen zijn.De joodse begrefenis,besnijdenis en huwelijksvol
trekking tonen aan,dat è.e4i de vorm6eving en niet de inhoud de 
joden bindt .Als be·.vijs voor de innerlijke kracht geldt de machtipe 
opbouw en heldhaftige strijd der Haganah in Palestina. 
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Bergen-Belsen,de Exodus,Hitler en Bevin,hoe belanJrijk ook,zijn 
tenslotte incidenten in het eeuwenoude bestaan van het joodse 
volk.De bezetting heeft geleerd dat nergens ter wereld,ook niet 
in Nederland,de jood veilig was.Voor deze veiligheid vecht 
�ae-as thans de Haganah.Het is schande als jood terzijde te 
blijven staan.Gaat Israël ten gronde>dan is het voor de joden 
op de gehele wereld afgelopen. 
Steun dus deze strijd. 

Als laatste spreker trad op SOETEJ'TDORP. 
Deze wees er op dat de joden op grond van hun grootse 

kolonisatiearbeid recht hebben op hun land.De huidige vorst van 
Transjordenië,die vier jaar gelede� Palestina bezocht en de 
vooruitgang zag,noemde het een wonder,maar nu wil hij er weer 
een zand.-;oe stijn van maken. ianneer men de joodse samenleving 
daar vergelijkt met de Arabische,die thans nog niet veel verder 
is dan 3000 jaar geleden,dan kan men zeggen dat de joden in 
Palestina beschaving brengen.Ontkent men hun recht daartoe dan 
moe ten ook de bew0ners van Australië, Amerika en Canada zich 
terugtrekken 
Je A.rabieren,maar ook ae 3ngelsen,#aren tegen de verdeling.De 
Arabische vorsten zijn onze vijanden,die �eruggesteund narden 
door Bevin met officieren en wapens . .Jeze Bevin is een gevaar 
voor de beschaving en geeft het joodse volk de dolksteek.In de 
erkenning van Israël zie ik de mogelijkheid van een nieu e 
wereldopbouw .Het niet erkennen van Israël, do·cb zelfs reeds het 
twijfelen terzake, betekent een gevaar .1Iet Nederlandse volk 
met zijn grootse tradities moet tegen zijn .regering zeggen: 

"erken Israël': 
De Haganah weet waarvoor zij st.rijdt,namelijk voor het 

voortbestaan van het joodse volk. 'lij zijn de laatste generatie 
die in slavernij leeft,laat Uw kinderen in vrijheid leven. 
Steun de strijd dus zoveel ge kunt.(daverend applaus) 

Klafter voornoemd sloot hierna te 22.-uur de bijeenkomst, 
nadat een collecte was behouden en formulieren waren uitge
reikt die men inbevuld aan de uitgang kon inleveren,waardoor 
men steun aan de Haganah-actie toezegde . 

Utrecht,26 Mei 1948. 
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van betrouwbare, welingelichte 
vernomen: 

2 7. MAi 1948 

zijde w�� h8�..6o1��e 

Op Zondagavond, de 16e Mei 1948, werd te Amsterdam een 
�Zionistenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 

-' werd door: 
• SOENITO (Hoofdbestuur P.I. te Amsterdam) namens 

'l 1 11perh1.mpoenan Indonesia" de Zionisten de gelukv,ensen aange
boden met de stichting van de nieuwe staat "Israël". 

verzonden op 21 Mei 1948 
aan: c. V.D • 

• 

' 
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l'io: m. 56/48. 

Onr!.erwarp: 
'il. vo ,x's te.l in,? ,, l 'ls 

Zionistè"lOOn·l t_, · ·m ,Jo(()). 

)�r,JJtt!i 
Cp Zon<'lag 23 'ei 1948, te 10.00 uur, v�errl i �e nentze

lose rlioscoop te r-,enc0lo ( 1 ) e 9n i'ilmvoorster ing g0gevön uit
gri<i.nde van Ae Nerlerlandse �ionistenbond, afr'leling r.:r.mgelo ( '). 
Aanwezig ongeveor l�oJ personen, 1°.aronrler .:3.:m groot a =mts.l jo
n.en. 
Z;1<1 lcapacitei t: 700 oersoL1en. 
�r werçlen tweo films vertoond �eti teld: 11 Tel A.viv" en 11îfet 
ge Landr,. 

fs:preker: J. soetendorp, won0nde te 1msterdam nuir:'lerst:.t.''lat ro:L�. 

Ter inle i1ing van 1e ta vertonen films riaJd snreker een re1e. 
In een fel bewogen rède, gaf snreker niet alleen zijn vis ie O'l)

het jodenvraagstu..1.{, doch liet hij zich op ze�r scl erpe wij ze 
uit ovdr de 1ngalse functionarissen, onner annere Bevin en �oam 
r'Je de "::ngelse N'utie het r:1eest meineedige volk vr.tn de vrereld.. 
ï-ij noemde de machtheoaers V'ln �-'.lè!;.:.Jlund �Q.t volgelingel'.l van 
Hitler en co�sorten. 
Nu zijn rede no1 igde hij de -l ..nnezigen uit, voor d..;11 openbare 
vergadering, welke gehou'.'l.en werrl op dezelfde aug in het Potel 
11Deters II te T-Tenf:olo ( O), te l!! .• 00 uur. 

Oo 2h r·ei 19-�8, toegezonn�n 1rrn het 
·vo0�� vin de Centrale Veili�,eids1ienst
te r s-G 3. t V .3 H F A G �

In fsc�rift 1an:
:>e Procureur Gener.::1.al fgd "f)i''ecteur
v.1n Politie te l R N H E 1 .. .
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o: I'.). 57/48. 
Onderw.Jrp: 
Vers13.g openb 1.re v arg'l. 1 1vrini:; 
van de �ederlandse Zionisten
bond, tfrl.eling �engclo {O). 

2 6. MA! 1948 

A�J6�tTi 

• 
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Op Zondag 23 f,ei 19L�8, te 11: .oo u..ll', ,ve:J?iJ.--in!..J.1.e.t. :::r.l:)J,à 
11ueters11 1.an de ,?.eursstrt t te r·engalo (O), 3Jn on->nbare ve1"ga.
rJ.ering gehou·'l.�m vnn de J.ITenerls.ndse Zionis·t;enbond, \frieling Renee-
lo (.)). 

( . 
1 

n. .... nVIezig onbeve:;;r 150 personen, 60 vrouwen en 90 mannen). 
Z1-1lcupi;.j,crceit, 200 person�n. 

lle � .. ,nwezir:en wara1. joo'lse perso-1en, iaet; 11itz0'1..:i"l-r>ing v'ln een 
1-J 

cor1nunist, ['.3n .�1 i:e11"h•ikus Jo'-.'l.n.1.es v·1n n,1vn, i�'"300::>3n te '[:T'1"l.r
lom, 27 � ei 1892, 1,0:nen:le te 1.l'engelo ( ) t .e.:iuwenwee:, o: 31. 

1 Sprekers: J. Soetenrlorp, "fi:::eva 1rdigde v .n de Heder��nd.se Zionis
f-. tenbonti, tevenfl ffoof.1rerl.acteur v 1.n het n Liieuwe Israëlistische 

• 1eekblad 11 , wonende te mster1an ··uir'lerstraat Mo: l!-· 
Sientje Vor;berg, ''Teduwe van .• Kats, geboren te Zutnb.en 

-\30 Juni 1906, zonrler beroep, uonende te Hengelo ( 1) Léliestraat 
No: J.6. 

•re OP'Jstreeks ll.1 .• 20 uur, werr1 �1.e vergade"ing geouenrl
door de ne:nningmeesteresse van de ,frleling :E-eng_-;lo ( 1), J1evr. 
Kats te T.Iengelo ( ), r'lie de ,anwezieen een lrort wel'const,,,oorrl 
toesprak en daorm1 het \70orrl caf aan r:lt; snreker, J .foeten!'l.orp. 
Pï.j begon zijn rede met Jen kort welkocistwoor"l in het 'tfebreeuws, 
heh1e lk door hem in .het tîederl mds vert"lald wer"l. Vervolgens ver
zocht hij a1J.e ;1.i:lnwezi,een e,;3n ogenbliJ'k te €-:ann st .n en stilte 
in acht te nemen ter herinnering tan de in àe loon der jaren ge
vallan rasgenoten. Fiernn. bracht hij de toehoorrler<ä ·ie nu reeds 
2000 jaren van b1.lJ.ingschap in herinnering, gedurende welke tijd 
steeds gehoopt werrI op ee verlossing v l..Yl de monsheii::1: \T ·,.rbi.j 
hij onde1" mear tie ho"v:1ing vmi de Katholial::;e -�er'r 1.anl;laalde en .1e 
brançlstapels der inquisitie in herinnering bracht. Voorts '1e'celd.e 
hij ook de J:�o-..idi1'lg van Luther 11 , die, m>. l ,nv n ;:eli.jk blijk gege
ven te heboen het Joodsa ilolk goed gezind te zijn, nn"lien hen 1)e
titelde als vijP,nden des celo0" s. uok da -1e .ti'r�.nse revolutie 
bracl,t ga,m nieuw tijdper.l.{ voor rJ.e joden. '-'o 1oen1e konden zij 
niet wachten ei1 moesten zij <'l.3 v.::i1,.:,etering v n ',tm lot in eigen 
ha.n·119n nemen. Snre':er gL11.2: vo rt m3t r'l.e meï.e, 31..in[", n'-"t h13t 
Joodse 7olk nil'.'1rr.er r1e 'l lns-r,r:.1. 1k op bet l'ln'l ,,..tn ,Ter,,.s�lem '1a.rl.1en 
nrijs t.adföVen en steeds pogingen in het werk stel1en O'll rle JooAse 
St8 1.t. tot ,;-1elst<'lD:l te brengen. Gezien het rl.oor rle ji1ren heen gel3 
r:en leed, verv,achten zij fle verlossing, welke echter '1iet kwam. 
Foewel, ging snreker voort, de strijr1 van de '7ionistsn stee"1s tot 
1oel had om vaste g1"ond te kri.jren in Palesti.'l'la, flls Joorlse St.t lt 
e""lrnnd en politiek gelijkwaardig te worr'l0n met de .?ndeJ:ie staten. 
"'ven,rnl \1as rle Joorl in Palestina een"Paria 11

, r'J.ie een z. c .n. rood 
paspoort werd verstx•ekt, folN.ie; V001" een tijrielijY- Vt:irbli_jf in 
rlet 1 BeJ.oof'de Land11 , terwijl verr1er Pauselijke decreten r!.en ,Tod.en 
allerhande verbodsbepalingen wer'1e1:1 opgelegd. Ver1e1• p-n.f sprelrer 
te 1<en.-ien, dat al l.e Joodse protesten waqrdeloos waren, even waa.r-
1.eloos ..tls ële telegrarnm.en gezonden aan 1a 11,Tolkerenbond". 
�cherpe critiek oefende spreker uit op het belei1 van rl.e Pales
tijnse lrnes tie, rlo,,.,r r:l.e �ngelse Regering, bi.j monde van c1e ïdinis
ter V9.Xl Buitenlandse Zaken, .Bévin, r1ie het door hem verstrekt;e 
witboek handha .fde, hetwelk niet 'llleen een sch1U10.e was voor zijn 
partij, n.och voor de hele '"erold. Spreker die zelf Palestina had 
bezocht, verklaurde bekend te zijn met het feit, dat kennelijk 
Joodse wapenen, 'iie door de Jngelse in beslag waran gon011en, la.te: 
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in b.jzit w ;l�clen vtneetrol'L'en van u:>--bische stri,; lk.i:•,.cl ten, ter
Iijl o .c. ot T1•::1.n1:Jjo1•1.anse .Lee:,ioen militu.ir gost:;311,,ïd :'rerd rloor 
":n 0lru:id. voorts , .. 'l.s her.i tiJduns zijn var>bli,jf' in ?alest:ina oo-
reni. g0'il0:t",..l3n, � 1t bij !IOVif:p l)r .n]sn, ').'T. i î'' 1 VÎV� '"13 
brunrlweran Vln �;ek...iY>.; �i"r1J �!li'11 r' .,.,..,11 .i;�x-z±z:Sil)iHJl!Y.ÀZZIM. 
V3rvolrrans becritis0.::r•le }'ij rle h\J.icrelac1 iJir; ' O  1 1 i V n ,._ �t 
�rit .Jlsè ...,a erï,vis, rle.t te ken.."len ha,..l gegevan' niet bclk0nrl te zi.jn 
met de o.rilu.sten :in Palestina, althans cla.t nergens uit zobleken 
Y1as, d1t fle ·\f"bieren i..'11 rien 1anval wnren. Ver'ier, r'l1.t er i..ri "'!n
gelanrl uit .;o·gelui een z.g.n. knokploeg werr:l goo"'gn.niseer1, welke 
13.fge1"icM; door "":ncelse of'f'icie1" .. m, 11a.ar PaJ.es tina werrlen gezonrlen 
Voorts l ..• �cte S')reker "ie hourling vri.n rle "':ne;else Regering, toen in 
1911-2, enkt;le uit de co'lcentr'ltiekarnpen ontvluchte Joden, r"iie uit
geweken ·varen n"''lr -:ngel 1nd. "ie ·�ngelse r1egering resmeokt har'!rlen 
om vlieetuigen te zenden na 1r Polen, om .a.Jsl'l ir het crematorium 
te ver"lietigen, w'l.arin tienduizenden jo-:len werrlen verbra.nrl en t'l.e 
as meters r'li c lag, vma.rbij ten ant· roorrl gegev.rn werd., rlat r'l.':lor
voor geen vliegtuigen beschikbn'1r ,;raren. Spre'rer sc.r.etste ,1.e e:e
weldige zelf'beheersing vun het Joor1se ·,-olk in Palestina., ,:r •• r-:,ij 
hij J"m geval nanhaalde, dat eon Joonse vluchteline, de enige 
overgeblevene uit een gez:Lri van 9 nersonon, de toegang a�n de 
kust vnn het '13eloof'de Lanrï 11 geweig0rd werd, OM.dat hij geen vi
sum op zijn paspoort had. Tevens oracbt hij in herinnering, 11at 
bet Joo1.se Vol1{ i..11 Pnlestin"' zich ha"l.rlen weten te beh9ersen en 
niet hot 3ngelse leger r'ie zeu inger1.reven had. 
::n toch e,ing spre'l{er voort, heeft .Bevin, niettsgensta.1.nde rlit al
les ean goede na\tm in Ne"l.erland, (Jen st0•.1 uit rle z�ol: 11 Doch niet 
bij allema."!.1 1'). 1 t 1r zei spre'ke1", De strijd om hot best rn.n v n de 
Joodse Staat "Is1"aë1 11 zal door de joni;ens van T-Taganah tot het bit 
tere ei..nde v•orrlen voortgezet, \marbiJ h!J de .l.J.nwezieen 1 'nspoorr.1 
de finmtilele ste-üJ.1 te verlenen, door een tw,., ct lfde eede:3lte V'ln 
hun inlwmen v�m het j u.r 19In, besctiikiN'lr te ste 1 m voo"' r'le 
strijd i� P�löstinB. 
Ook we JS :bij noe op rle grote mogen î..he"'en -i,.1sl 1n"I �.!l llm3.,.,i'r9., ,'l i-e 
met ·r '.I'gus 11 ogen de ontwikkeling in het r!idden-Oosten 0:1de sl1.an, 
,� trbij de rijke oliebronnen, nie gemidrl.eld per jaar 95.ouo.000
ton olie opleverden, ze�r zeker e�n belangrij�e rol speelden. 
Ui.j 1'1.akte rie houdine- V"'.n 1ie Joden, .. , ie nog steeds ne·1traal ble
ven, zich wel soli��ir verkl�Prnen, doch ver�er niets �e"ien. Ten 
slotte gaf' s:prelcer in overweging 0,11 zich met e0n resolutie tot 
de -,rerl.erlandse itegeri.ng te wenden, die tot op he1en nog niet was 
overgbg ian tot de 3'acto-erkenr ing van N.e op 1!1. ïlei 191i8, .. gevorm
de en tot stand gekomen �egering in de Joodse qtltt Israel. 
F"ierna dankte sprel{er de a :mwezigen voor hun gehoor en werrl rle 
vergaddring met een kort woord van fümk door Eevr. Kats gesloten. 
�-a het sluitingsvmord werd staande in a.e Hebreeuwse taal edn lied 
gezonsen. Fierna werd door een Hon&aarse violist onder begelei
r'Jine van ")ipmo nog enige nummers ten gehore gebracht, wT1rna te 
omstreeks �.30 uur, 11e vergadering ten einr:ïe 1vas. 11e vergo.1-e
ring hatî öon rustig verloop en vin enige geestd.rift was geen 
sprako. 

Op 24 t,tei 1948, toegezolirlen � tn het 
Hoof'rl van de Centrale Veiligheidsdienst 
te ' s -G R A V 3 N H A G E • 

In afschrift �an: 
De Procureur Gener1al fgd. Directeur 
van Politie te � R N R � � . 
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L.D"1Amersf oort. 21 Mei 1948. 

Onderwerp: Verslag van de op 17 Mei 1948 geho�a'."en.'"'""'Nedërl�n�se 
Zionistenbijeenkomst in"�"te 'Amersfoort. 

Markthal 
G� Sprekers: .Polak te Amersfoort. 01'".J.r;!� 

"'I Ds.J .J .Buskes te Amsterdam. � j �2 4.MAI 1948 
14 Prof .Dr.S.Kleerekoper te Amsterdam. J.-) 

1-:r ,, 1 \) /..(),t6
Aanwezig personen,w.o.vele christenen.Zaalcapacitei-t-llöO pers. 

De heer Polak,voorzitter van de Ned.Zionistenbond afd. 
Amersfoort.opende deze bijeenkomst met een welkomstwoord,speciaal 
begroette hij de heren Koopman en Haa:rs,resp.wethouder en secretaris 
der gemeente A.mersfoort,als vertegenwoordigers van het gemeentebeex 
stuur Amersfoort,waarna hij in zijn openingswoord het volgende on
geveer sprak: 
"Deze bijeenkomst is geen feestavond.Er kan immers geen feest zijn 
in ons hart na de vele slachtoffers,die ons volk heeft gebracht, 
waarbij een derde deel er is van ten ondergegaan.Geen feest op dit 
ogenblik,nu onze broeders in Palestina in strijd zijn.Maar er is wel 
vreugde,omdat na tweeduizend jaar een volk in zijn eigen land terug
gaat,aldus de :q.eer Polak."Het grote wonder is",zo vervolgde hij.dat 
uit het eeuwenoude verlangen van de ballingen thans de wil is geexm

groeid om naar Palestina·weer �e keren,dat bijna alle Joden thans 
zijn gevormd tot een grote eenheid om van Palestina weer het eigen 
land te maleen.Sprekr vestigde de aandacht erop,dat de p�esident van 
de nieuwe Joodse staat,Dr.Ohaim Weizmann,jarenlang gewerkt heeft 
voor de opbouw van het land,het land waar de Joden heentrokken zijn 
er niet gegaan om te vechten,maar om het tot bloei te brengen;ook 
niet om anderen te onderdrukken,omdat de Joden het woord gedenken: 
1
1 Vergeet niet,dat gij slaven waart in Egypte 11 aldus besloot de heer 

Polak zijn openingsrede. 
Daarna werd onder het zingen van het Hatikwah(Joodse volsslied)werd 

de nieuwe Joodse vlag gehesen. 
�s.Buskes gaf in zijn rede uiting aan zijn blijdschap over het tot 

stand komen van de Joodse staat,waarbij hij niet wilde nalaten te 
zeggen,dat hij,als niet Jood ook schaamte voelde.Hij weidde uit ove 
de historie sedert 1917,toen de Balfour-decalratie de Joden in Pale
stina een Nationale Tehuis beloofde,waarbij de houding van Engeland 
en Ameri�a,alsmede die van U.N.O.aan critiek onderwierp.De steun 
Amerika en Engeland aan de Moefti noemde hij de overwinning van Hit
ler en het Nazo-dom,terwijl hij erop wees,dat de vollm van het Wes
ten precies hetzelfde doen als 10 jaar geleden.n.l.het recht verla
ten en het on:becht vrij spel geven.Vervolgens laakte hij de houding 
der Ned.regering omdat juist wij als kle1nvolk onze stemm hadden 
moeten verheffen tegen het onrecht,dat de Joden is aangedaan,om daa 
na scherpe critiek uit te oefenen op een grote deel der Socialisti
sche beweging en de Christelijke kerken,welse laatste zwijgen.Bus
kus eindigde zijn vaak door applaus onderbroken rede met de woorden: 
"Te midden van vele gevaren hebt gij een troost.Babel is ondergegaa 
.precies zoals Egypte daarvoor en Duitsland eeuwen daarna,maar Is
raël leeft". 

De voorzitter van de N·ed.Zionistenbond,Kleerepmukoper gaf een his 
torisch overzicht over het voortbestaan van het Joodse volk ondanks 
eeuwenam:telange onderdrukking en wekte de Joden op de strijd van de 
Haganah te steunen,ook geldelijk.Waarschuwend hief spreter zijn vin 
ger op,toen hij sprak over degeldelijke offers.Wat men geeft zal al 
tijd nog pover zijn.De Arabische leider Abdoellah heef't wel gezegd, 
dat er voor de Palestijnse Joden in het land een plaats zal zijn, 
maar nog steeds zijn er in andere delen van de wereld,in Europa voo 
al,veel Joden,wie het zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.Op 
het ogenblik wordt voor die mensen,dus ook voor U en voor Uw nage
slachtngevochten.aldus besloot de heer Kleere.kloper zijn rede. 
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Opmerkingen: 

f. 

Medewerking aan deze bijeenloomst verleende de voorganger 
t#;i' .Slagter uit Enschede en Iwamcu Raskolnikoff,in het zingen van Jood-
vt e en partisanenliederen,begeleid door Hans Krieg. 

Ten name van Dr.J.J.Busluas en de heer L.Slagter zullen in 
Palestina twee bomen worden geplant uit dankbaarheid voor hun medewer
Jr:i.ng.aldus deelde de heer M.Polak mede. 

Verder werden enige telegrammen ontvangen met woorden van 
medeleven en bemoediging,resp.van het gemeentebestuur Soest en de af
deling Hum.Verbond te Amersfoort.Laatstgenoemde was ondertekend door 
de Ir.P.Schut te .Amersfoort. 

Er werd geen entree geheven,noch gecolporteerd of gecollec-
teerd. 

Het geheel had een zeer rustig verloop. 

xSPersonalia: Michel Polak,geboren 4 October 1890 te Amsterdam,ap'quisi
teur,wonende Gaslaan 5 te Amersfoort • 
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Bureau. Hoo:facii:mrnissaris 
Inli cht_in�;endi "}ns·t 

r=.:: \lPGELE60 1 i-= _,.._ 

,��2. � A J 1948 J 
I�r. I .D. 2877 - 24 - IJ.8 

1 '· 1 ó_Sj88

G e h e i m .Amsterdam, 17 !l. ei l 9Ll-8 

\
y J 1,JL.--G vo.n de .;rote openbare meetin

. 
r�, , ,elke door de �e

derlandse '.�ionisten 3ond ,..,t.:ird gehouden o) Zonaag 16 1,.1ei 
1<;)48 in net Concert_,�oouir te _:Jtlsterdam, ter t;ele6enheid 
van het oprichte:a�tb-Jooase staat. 

Vovr deze �rere;aderin_; was eon over,�,eldi _:encJe 0elanc:,ste1J.ini 
zocJat ..1et bestuur 1.ioest oesltü·cen, na®t de grote concert
za1..,.l ook de zoc;enu.u.mde klei11e za'"'"l te huren; het :1an.tal 

\b0zoekers :ia� veili g0rekend worden o ) ongevee;r .3500,
,te rneer, waw:· in oeide zalen nog velen zich mot.sten te
v .1..'ede11 fitelleD T'lle·t een sta ... t.n._)lai...ts. 

Je .,;rote za Al ·as g._siera net de kleuren en vla, en van 
ae st;e.ut Israel, ter,'lijl e .m foto van de ,;rondleb._;er van 
het Zionisrr.e, ·ineodor U�ZiL ter:,_;en de voorzijde van .1et 
orgel wac beves !:ii ;a. - frijwel al .... e bezoe1cers .7aren (:ie
touid met; ae blauw-�Ji t lie '::let1ren, ter-:rij l een belangrijke 
groe) kind,�ren, ir u,1iform :,el:leed, ai.,.Ilwezi._: 1a.s. 3lij
lrnns opschrift van de door hen e e;evoerûe vla_; en en rie
deJelin_;en tijdens de rneeti:n�_.', 1v,aren velen van de ,e 1dn
anren af\:o sti:: uit verschil ende l!Juro· ,ese lru1den, waar nur 
ouders slacntof· .er zijn beworcl en van de )ui tse oezettiD.g 
en welke ·:1ei...len thö.118 in zowena.....r ,de 1;:inde:r\1or)en .lier te 
lalld e ;,101:·à e1:1 o ,i :evoecJ en 1;;etraind vou r het 1erlr bij a e 
or,bou\T va11 net nieune vaderland • .Jen 1-cvor uit ..;;�n des er 
kinder:dorfJe;.1 zon. tijd s de versa(<8ri 10 JP tre±':F.ende 
wijze een a ...... ntal Hebreeuuse liederen • 

.Aan de o) het 0odiurn ge:._Jla .... tate bestu rstafel naduen een 
12-tal n3rso".len _>lac...ts t.,eno .1en, 1.m . ....ronàer de .lier na te 
noe e-•1 s,re.;:ers. - Onder de .._,a..:.iten •.r�rûen o.m. op ;e,erkt 

X ae Indonesier �-;-f ro 
2 

name;1s de verenit;in. · örhim ,oenanX Inrrnn�sia en de oe.r.cende .Js. J .J .3,,., 't\. ;�). 1.tL,.ter wr-;;rd nog 
,\1 ro::cl _;e-:ieeld, a:t; oul· Ds. t:CR r, no.mes cJe 1!ed. r:e!"lrormde

A !(e:d:-, a n\hZi · was. 

De •:rer,;ad :i:in, stonc, on<H,l. leidinD van de 2e oondsvo-..r
zitï e1.·, de h.e..ë)r 

, t(J .·{ .J;._v111
,(leverpä:Kwei ?5, te H-.v.rlem, 
die te ruirJ. lL�.30 iiu.r ae oijaenkomst o iende met dt;r:t 1:orte 
toes n-a�> in cle hebreuL1.v:r Je ta...l en ve1.·v0l ens in .üet re
aerlé.u1ds e0n w 1orc1 van \ el'.:or J:ceJ:: tot ae u...mv1ezi en, 
m2e:c iu net bijzonae1: -t:;ot oe verte_e11woor..::1i "eI·s van de 
verschil ende "7oodse 1oli tieke e:u. religieuze E;J.·oe __ ,eringen 
in I.ed :i:lan<'l. ,r-eker neriimeréle a . .,;.11 ne1:; feili, dat r:le 
,Joden, 18 0e1.men .:;;el0de t, 'ales tina 111oeste.i.1 veTla1ien en 
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hij achtte élc:to.rom de sticl:i.ting van een nieune Joodse sta"",t van
e�n niet te ov-ci·schat ven o,-;tel:enis in (1e ge-schiedenis van he·t; 
eigen volt(. -ij verklaurde he� tot een feit van �et aller;rootste
belan�, dat lïhd.lls iedc::re Jood, cüe niet; in zijn ter:;enwoorai...,e 
\1oon 11.,. ts knn blijven nau.r net i:;i0en vaderland, Isr:ael, l{an ver
t;re�cen. J 1reker verklaurde nog, dat de ïl'1ardering voor het be
reikte resul-t;a t zeker niet o,, de .:, .:rste "lla . .,.ts teru1::,--val t o '.) de 
Nederlandse J·oaen. In uit verband kéfil met niet !_;enoeg lof v,orden
ges·;:,roJ.::en ovei· Theodor .,_ffi.t:iJJ en zijn volc;elintTen. aan hen en de 
I'alestijnse '1ioniers kom·c vrij;:1el alle eer toe. 
Vervolgens deed S_)re1cer mededeling Yan de inhoud van enige ont
vangen telw;rarnmen t.w.: 
1. van de Centrale �Yecut;ieve van de jionistische lereld Orga-

nisatie; 
2. van de ::.iuid- Afril:::a .nse �ionisten Jona; 
3. van Jhr. )andbeI·G, directeur van het .Jtedelijk Museurn te 

1.Insterdam, -vmç,Xin namens 1,;,_n t;;roe.) van b.:::1:.üdende 1�unstena:J.rs
verken van hen uorden aanbeboden vour het nieuwe musewn van 
Tel-b.viv. 

Als eer;3te s.,?rl:1::er .. ,ordt dan het uoord 60·rnerd door 
rl. • vVl- ,�.J.: cl.D.' 

1 1\ �1u ,,, T,) 

raooiJn-v=äiï de Tiederlands-Israelietische Hoofd-Synagoge,
wonende Heinzestra.J t 3, Jllsterdam-..:;uid, 

,die, namens de orthodoxe �roep, de l�zrachie, een 0esroetings
woord s_Jre :t-:t, wa rin hij de moeilijKheden schilclerv, ,-Jelke na 
net destijds ,_;eno.,en U ... fv-beslui·t; zijn ontsta ..n en v1aardoor wij 
·'o:g.s thans rütk. e in de oox·log oevinden' 1

• .., )relrnr 11eriTu1ert aû!l
het eeuwenlant:., vovrtdurenrle lijden van de Joodse ger11e1:;nscha,J 
en S·)J.'e Jet da""_cbiJ van de 6 rü: lioen slacütOfI·ers van het natio
naal-socialisme en de 1200 geval..Len vriJ..1eidss-t;rijders in Jales
tina. Hij spre0zt verder over de fundamenten 'rechtva""1'digh.eid 
en vrede'', welke in de nieuwe grci>.ndi.,et van I rael zijn O)geno
men. HiJ waardeert liet bijzonder, dat de tynische ui tin6en van 
het religieus ,Jodendo1n, t.w. de 1:,abbathrust, het ritueel eten 
en ... J.e"G familierecht in de ,,ret van net nieuwe la.:td zijn verankerd
en \'lijst dactrbij O_;_) de 0rote 1)eteice:uis van de godsdienst. 

De tweede s1Jreker, do oekende 

l/,3alor�on DE . 'OLFF 
Geboren te �ne�k, 13 1 ... ugustus 1878, 
accourrcant, \1onende 3.ooseveltl:�....n 126 huis, i.l..msterdarn-'.luid; 

/voert nameas het so-aialistische deel van de Ned rlandse Zionis
ten, de groe_J 'Po ale Jion" het wo0rd ... -i.anvankelij <.: spreekt hij 
aa�rbij over de vele slachtof ers van het nazi-systeem, vovral 
uit de socialistische 5roe0eringen, maar dan richt hij zijn 

\blik o" ae toek:o .st. Ih.ö.I'bij is zijn overtuiging, dat in de 
stav.t Israel, het me�::.t zuivere socü"lisme zal \-zorden beleefd. 

:Ue vourzi teer van de afdeline: Amste.cdam van de lifed. Liion. .1tue
denten ür�anisatie 

tl D • .A.. JE Lll°:VI in, 
Govert .1'11.nckstra ..... t 87a, l..rnsterdqUU-�uid,
s)ret::kt da.11 in gevstdriftige bewovrdinben namens en vooral ouk 
tot de Joodse jeugd. Zijn betoog dractbt edn strijdlu tig karak
ter. ':lij s.;>reekt over de reactie on de t)euwenlan�_;e wet:rloosheid 
en verneaerinf van het Joodse volle t:ill roec>t cillen o') hun !)licht
te vervullen o J de voor 11.en c;eeibencle Jlu .ts in ûe 11ieuwe sta.ut. 
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De oud-vourzi t�er van de Nea. Zion. Bond, thens lid van de Bonds
ra .... d, de her;;r 
i..bel T U.1:3.1.H ?t}, 
rico a..:.1.S r'Gsenkade lG, .l'>.11steraam, 
die nas eni�e duóen soleden is teruggekeerd uit �alestina, geeft 
in enkele ·:1ovrden ziJn ';,,rvarin ;en "71.ë:'"'r tijdens .:; .m J.rabisch Dom
bardemer.rt; o J Tel-..... viv • ..,,_J.s sanenvatcend �1erk ·ro<;ramma vo0r de 
s-tu .... t Israel beeft hij de oe· ,ri•_i en· bouwen en vernieuwen. 

\ D
. 
e o) ierraobijn 

'Il J .T .... L,1 1rieuwe Keizers;_;rach.t 33, .<1.msterdam, 
die Ge0n lid is van de 1ionisJçische Beueging, ze{:,t te wil�en 
:J )reken ...J.s ;e-stelijk leidsman en niet als subjectief individu. 
In :t.ijn ·,oorden onclerst;i·d'"')t hi.j kracntis de betekenis van de 
joodse religie voor de nieuwe staci.t en veroordeelt ten scherpste 
de a 'Sirülatie. 
(Kennelij:!.� uor,Jen de nartstochtelijke ,.worden van deze geestelijke 
niet door alle a .nwezi5en r;evn..:...rdeerd) • 

De volgende srireker, 
\ljG·BOLL 

2 

Victorie ,lein :?4, .clJ sterdam-.uuid, 
\COmmisóaris voor het Joods Ne.tion.:1. .. 1 ]'ouds, 
ontwi1� .elt i.n zijn betoog de inhoud en betekenis van de Joodse 
groet 1·Vrede zij U''. Hij belicht de verbondenheid van de Joden 
met hun land en b..;S)redct dao.rbij de rech"l,en van deze sroe,? O:? 
een eii;en sta .• 1:t. In dit verband 0eoruikt hij ernsti0e wooraen 
van cri tiek o_, ..:iet beleid van .iinister Bevin, die de joodse ai..l.Il
s:9raken zou neb .)en mà.6.kend. (Het Duolielc to0nt duideli,j'{ uijval). 
Handelende over de s >re-1.:vrooi·deli .J�� i:,eworden "v1and.;:lende J 0d11 

zegt hi:j áat de zwerversstaf nu eindelij . ..: verbrand v::an ,JOrden, 
omdat 1ae man tnuis is t;ekomen '. J.ij weet de t;oelrnmst deor de 
vijandir;e houding van de Arabieren no{:; zeer moeilijk, trta .r S)re
ker .ifil het volste vertrou·ren hei:>oen o,) de uiteindelijke over
wi1w.iug van D.et recht • 

T.Iet ,1oord is dan aan de heer 

/ 1 f Lr. ::.J. �.J�c�.d.J:JL7 
Die 1e11orockstra t �4, .l\.msterdam-uuid, 
e ... 11 uer leiders van het em.i6ratie-bureau en van de nnaganah.11-

-�c·t;ie van de H .z .B . 

Deze s�reker hu-di�t vooral de persoon van Theodor He�om diens 
brede o oject voor de stic.1.1tinis van e _n t.iuen Joodse ;:;tao.t. Hij 
herinne:ct a n de misken. stnr;, 1elke lallb ten cle1..l viel aü.Il Herzl. 
Vervolgens a eelt hij mede in 'l'el-..,.vi v contact te heb..>en r..>enad 
l'!et ae nieune minister van Israel, de 111: .. cr J.J_, - ,

'1 'I ,r , die gedu
rende unsevevr y:J jä.,.X lang in otterdan1 he�I·t 0ew 11.1nd en een 
groot )ionier is 6ewe0st van net ,Jionismc in Nederland. Bern
stein lk ft HecJ :eland no5 niet veri;ev n, zo deel·t, s;,reker mede. 
Hij is er dan ook van overtui6a, dat de Joodse stao.t de mees·t 
harteliJke betre·e,dnsen met Nederland wil ond, .. rhouden en dat het 
Nederlandse volc zijn hul]) a_n Iarael niet zal onta1ouden. 

\ 
(1fJ.,--r in de o 1 ·e-vinu van ra )orteur door in..>iders uerd 'Uede
sedeeld, zal 1vir. �dersn.ei111, boven_,enoemd, ho06st,:1aarschijnlijk 
·uorJen benoe1,1<J tot consul Vë:111 Israel in 1,ed rland).
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Ve:r-vOlf;ens vi�is-c de ha0r -.:aersheiu er .2og o 1, dat de in .îeder
land gevestie;ae Joden loya 1 sta..:1.tsbur ;er van het land hmmer 
im,onin0 zul_eu blijven. 
Je vo1..rzit,.,er doet dan mededeling, van ... en ontvan en "ljt-lcgr·am 
van de ;ro .:..t,;6.!ld&-leider aer erelcl- :enheict-Bewe ;i1.ir�, de bekende 

\,()'. ··1·1 · 
" 

... le-G L L' • J .  • 

:Je ver .... �aêlerin13; Hor.at duor liet voortdurend s ,reken over hetzelfde 
thema 1.m uOLr 8ebI·elc aan :ielané:;stel.�inu bij c vele jeuc;;n!it:,en, 
diideli;j� onrustic. 

, tL ·,,ofes..::or î,i.r. I .KI,..;CH, 
'IiCf Borïasr 1.-=td en ho0gler .. ,,,,.r ac..n ae Gemeente-Universiteit, alhier, 

1onende _;icola,....s i .;[,em:ade é)8, ....J •steJ.:('.;am, 

J 
dft dan vera.11xwoo ..:ain ·· van he·c. �e,.,n d1> r de ,Tod en is g .... schied 

o O cle \1-Jreld te ov3rtuircn van hun historische rechten o 1 i'ales
·ti::iv.. Hi.j ver\:1.J. r·b é: ,,.,.::::bij, dat vrijHel nerc·ens ter ',e:t-eld be-
Jri i ue-<..i '-'evond. n vour ae moeili,jkheaen van he1:; z·1eI·vP.rsvolk,
m "d dat uen oi.j ,:t.lles ste"'ds dacht aan het zo belant_;rijl e .n'O
àuct: de olie • .it1en keude en toonae �;�-:.n ûe ;I·ip, ._;�i.;n i'at,:ioen
en ,een bi L.ij l"JJ.eia. Ook de ,e s )reb-er be cri tis wort cJan zeer -�el
de Jri..:;else iolitie�., vocr&J. om ae ....:teu.u ...1. n ce tijd�ns de 2e
w'=reldocrlo__: collaoor .. n-·enae __ rabieren. ;tij vergelijkt de bedoelde
001itïe:r 111et de e·-el van ..,aul. - Ook de er1-erm.ini:; van àe st.-1.rJ.t
Israel aot r . :erika heelt sL)rè. :er iet bi.,Gerueid veJ.·vuldt, omJa·t;
�iet twf'e ma,mden te l· .... t is ...,csch:i.eo, m .... rao _ r er onnodig bloed
:1eeit ;evloeiêl.
Vei'Volcens 01.:.twü· .el t s ire',er de : Jchtv· ràigheid van de ·iïllan�
do, r de Jo.Jeh ,e"oerde trijd. Hij ontkent ieclere schuld aan het
bloed verf_;ieten en noemt alles de vloek van L·Äe-Juccessn . Bij
na hartstochtelij · roent .3 ._'" �e:'.:· :.:;i,jn �;-hoor on tot de heilige
,0:;_lot; o 1da,:; alL1en o) deze ri;pe a� recb.t-v ... T.'di�;e vrede kan

1-.:m1 en. Jas na d9 st:cijd Za.l de "'.lieuwe stav.t van vreae en ;0rech-
ti, 1eid l:::lt.:1 e-r opbloeien. __

')oor mevrouw
"v.---1 ( ...:.:li.Je "..ii.J. L. - : '.;,i \,) 'tG 

! 
/ 1.vorat; aan vG�l s-c;riJ< ITea t.,eclecl<Jiil..:ercl, :1e�G\'1elic et û"t,. � te1rift 

wo-·c.t ontvan;en • 

)Taàat ae voorzitt;e:i.' h ;çît e_;ci.:ezen o 1 het b,Jla11b vat'1. de ·'He.r.,anah''-

l 
uc·

.
c;ü,, wor<.1t "!:;en slo1,-ce Eet .,oord evoera docr de Bondsvoorzi·t;ter 

�v :cirof • .Dr • ..,ëtlo 10n \. �, .JKul U, 
'"- t;ëooren te �,._r:1sterdam, 18 1,oyember 1893, 

wonende lllym""'>ias'i:;r ... �t 7 huis, t.t.lhier, 
die in een sa 1c:nvat end cëtoug opnieuw de �·ech"l.;en �,.ra.11 het Jovdse 
volk v8Ftr�telt en de noodzc1d.li: a.....J.1voert van het macht tonen, nu 
àe t·ec�1ten miskend .c1i.jn ...,ei,orden. 
liia het . ,s::me...,nsche. > _,eJ.ij:c zin_,en van het voll':slied wordt d,:; ver-
,a.C:e:.:-iL, i..sJ.oten • .Bij cle ui tt:;;ö.llGe:J. wo.,.:clt L1et du:Läelijk suc es 
t;13co.L ecte.c.J.·è vovr cle m,� ::ruenoemde 1Raganah 1-,,ct;i-. - J.{och tij-
dens de v8.q;ale1:i11:..), noch tijC!ens de èd. ..i.'O evo l:rr1e o�toch1, der 
jo:"l ·u:ren-or ,a...1isct:ties .t�J.:· 1;.;en wa.ti!.-.LêL"llt , .:1. ant:i.-�00c1se zijde 
verno ,1e11 • 

vërz. ...i.:.J.1 1Etä--:---J'. ·,r • ..;. , 's-::abe • 
• ,} • , _u, � -"'r3I't D.m • 

3... • , --'nn ·Li(3X·'" wn. 
TL ; • , .rl111Slîe:r:-d a.m. l.-5. 
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ZIONISTEN BOND 
TELEFOON 99070 - AMSTERDAM-Z. 

\Aan de Joden in Nederland. 
Met de oprichting van de Joodse staat neemt het 

goloes in beginsel een e.;11de. Het ocht�dlicht onzer 
volksbevrijdibg breekt door' en zal de nacht der 
ballingschap verdrijven. 

De eerste zware slag· werd het Joodse volksbestaan 
toegebracht, toen onmiddell:ijk na de dood van Koning 
Salomo de Joodse staat in twee delen uiteenviel: in 
een Noordelijk deel Israël genaamd en fn een Zuidelijk 
deel Judea. De twee delen h�dden voortdurend strijd 
te voere11 zowel onderling als tegen hun naburen; 
een strijd, die in menig opzicl;lt gelijkt op de strijd, 
die op het ogenblik in Erets Israël uitgevochten wordt. 

De Joodse staat ging definitief te gronde, toen na 
een met grote heldhaftigheid doorstaan beleg in het 

�ar 70 het religieuze en natiónale centrum van ohs 
.. �Ik, Jeruzalem en de tempel, door de Romeinen onder 

Titus werd verwoest. 
Nog eenmaal zou een pogi�g tot herwinning van de 

vrijheid worden gewaagd. Van 132 - 135 leidde de 
Sterre11zoon Bar Kochba een nationale opstand. Een 
beroemde Romeinse legeroverste moest er aan te pas 
komen om deze gevaarlijke volksbeweging te onder
drukken. Een verschrikkelijk bloedbad . volgde en 
dui�enden Joden werden gedeporteerd en als slaven 
verkocht. Boven de poort van de heilige stad werd 
een varkenskop gespijkerd en den Joden werd de toe
gang tot hµn. heiligdom verboden .. Dan is de nacht. 
van het goloes geheel over ons volk gevallen. 

Het vrije Joodse volk verdwijnt uit de geschiedenis 
en de wandelende Jood doet er zijn intrede: beroofd 
van huis en hof, een speelbal der volkeren in wier 

. 1 
midden hij zwerft en sjnort; s jnort soms om rusl en
veiligheid en m de latere eeuwen om een beetje cul
tuur en een beet je eer, maar steeds geminacht en 
dikwijls uitgemoord en uitgeplunderd, om ten slotte • 

"e hecatomben te leveren voor de gasovens van de 
.,rote sadist uit de geschiedenis. En moreel het aller

ergste: dit onpeilbaar diepe Jodenleed is gedurende 
de oorlog het geliefde propagandamiddel ·voor· de 
geallieerde radiozenders maar reeds gedurende die
zelfde oorlog worden honderdduizenden Joden volko
men oil:1odig aan de Duitsers overgelaten, en na de 
oorlog 1s weer woord- en trouwbreuk tegenover ons 
volk de wijze, waarop de groten der aarde hun leiders
functie in de. wereld verstaan. 

Het is voor de wereld te hopen, dat niet over hun · 
hoofden zal komen, wat zij hiermede verdienen en 
dat de verschrikkelijke schuld, die zij op zich laden, 
hun niet zal worden vergolden. 

Ondanks dit verraad, ondanks deze · woordbreuk, 
ondanks deze wreedheid, ondanks deze platvloersheid, 
die eerlijkheid en rechtvaardigheid opoffert aan klein 
nabijliggend eigenbelang, is thans onze Joodse staat 
weer opgericht. 

Van 135 - 1948 zijn ruim ·18 eeuwen verlopen. Het 
past ons om een ogenblik met grote deemoed te ,ver
wijlen bij de helden van de geest en van de onver
woestbare trouw, die de· bevrijding in· onze dagen , 
hebben mogelijk gemaakt. Laten wij niet denken, dat · 
er één schakel in de historie van ons volk geweest 
is, die gemist zou kunnen worden zonder .,ae keten, 
die ons verleden aan ons heden verbindt te.verbreken. 
Door 18 eeuwen van onvrijheid hebben onze voor
ouders nooit hun hoop op een betere toekomst opge-
gev�n. Door de ghetto's der miçldeleeuwen, door de 
Jodenbuurten der r1oderne, tijden. door de "'l>-·lons <il= ,

emancipatie en de universiteiten:' van het Westen zijn 
Joden gegaan, Joden die hun kracht putten uit hun ' 
i•eligie en hun heilige boeken, of uit hun nationaliteit 
of, uit beide, of soms uit zaken, die met Joodse reli-

• 

giositeit of nationaliteit slechts in verwijderd verband 
stonden, maar die altijd Joden bleven en trots neen 
dorsten te zeggen tegen een wereld die hen wilde 
doen verdwijnen, soms met dwang, s�ms met verlei
di11g, · soms met beide, maar die nooit wilde erkennen 
hun 1·echt op vrijheid, op die vrijheid, waarvan de 
volken steeds vervuld waren, zodra hun eigen vrij. 
heid in gedrang kwam. 

Laten wij gedenken en laten wij weten waartoe 
\vij zijn verplicht. 
. Laten wij gedei1:ken o�ze martelaren, die op de
orn.ndstapels het sJema' mtriepe,;i, liever dan met de 
mond te belijden, dat, wat zij niet geloofden. 

I;aat een ied�_r begrijpen, ongeaqp.t wat hij gelooft 
of denkt, ·dat ZlJ door deze trouw en door deze liefde 
voor hetgeen voor hen waarheid was, de wereld tot in 
lengte 'Van dagen een veorbeeld van heldenmoed 
hebben gegeven en ons Joden van heden voor de keus 
stellen, om hetzij trouw te zijn aan onze diepste Joodse 
waarheden - ongeacht h9e zij mogen luiden - hetzij 
met voeten te treden het beste, wat het ,;nenselijk 
gemoed kan opleveren. 

Laten wij gedenken hen, die vielen in pogroms die 
v�rhongerdeu in. de ghetto's van het Oosten, �aar 
die Joden bleven in ongebroken Joodse kracht. 

�aten wij gede�en hen, die in eerlijk geloof a1·
be1d<;len aan de culturele en politie'ke ontwikkeling 
van West- en Oost-Eu�opa en die het beste, dat zij 
konden geven, boetten m gaskamer en concentratie
kamp. 

Làten wij gedenken hen, die reeds in 1882 de eerste 
? oodse nederzettingen Mikwè Israël en Risjon leTsion 
m Erets Isr�ël vestigden. 

�a�en wij gedei:ken de Chowewe . Tsion, die tegen 
he� emde der vorige eeuw de Joodse nationale idee 
als politiek program proclameerden. 

Laten wij vandaag twee mannen gedenken. 
Laten wij gedenken Mozes Hess die de synthese 
, h ' georac t heeft van het Joodse nationaliteitsbesef, 

met de Joodse religie en met het socialisme . 
LateJ.1 wij in dielJe bewondering gede11ken Theodor 

Herzl, die de denk.moed gehad heeft om midden in 
011s �ep verva� de politieke idee van een vr�i Joods"' 

volk _m Palestina uit te spreken niet alleen, maar
deze 1dee te maken tot een punt van directe politieke 
actie. 

Lat�n . wij in diepe deemoed gedenken de. jongens
� en me1sJes van de 1faganahJ die in onze dagen pal 

:itaan tegenover de machtige vijand en ons wederom 
m staat stellen om neen te zeggen tegenover een 
wereld, die weigert om ons recht te doen. 

Laten wij niet vergeten, i,vat Amalek ons gedaan 
heeft en bereid is om ons iedere dag weer aan te doeh. 

Tenslotte: In naam van al die vielen en nog zullen 
vallei:, �aten wij beseffen, wat onze hoogste plicht is. 
r�eden 1s geen neutraliteit meer mogelijk. Ied�r voor

zich moet kiezen: wil hij behoren tot het voor zijn 
vrijheid strijdend volk, of wil hij terzijde staan in , 
wankelmoedigheid en gebrek aan durf. 

De keuze moet nu gedaan worden. 
' 

De keuze zál, móét opleveren een steeds wassend 
ledental van de Nedèrlandse Zionistenbond en een 
overweldigend succes van de Haganah-actie. 
Offeit schier onbeperkt voor de Haganah. 
Geeft U op als lid van de N.Z.B. 

Tsionisten" op U ritst de plicht: werkt voor de Ha-

�::! ,,5 .. !��L������:t1-1!�-+-.. �-·'�·--+�-�--

s. 'KLEEREKOPER
Voorzitter van het Bondsbestuur van 
"DE NEDERLANDSE ZIONISTENBOND 
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SjeI·oeth Ha'am 

Dienst aan het Volle. 

D
IENST aan het Volk. Zo noemt de Joodse gemeenschap in Pa

lestina de plicht der verdediging en geen begrip is beter in 
staat om de aard van deze verdediging aan te geven. Op alle 

:» plaatsen in het land, aan de grenzen van de s�eden, in ieder� �eder
.. lzetting, staan de mannen en vrouwen - de Jongens en me1SJes -

van de Hagana, de Joodse verdectiging, op wacht. De geval·en wor
den dagelijks groter. Want de Engelse neutraliteitspolitiek, die in 
werkelijkheid hulp aan de Arabieren en. tegenwerking der Joden 
betekent, is oorzaak geworden van de talrijke aanvallen van Ara
bische benden op de Joodse nederzettingen in Palestina. 

Men had kunnen verwachten, dat de beslissing van de Verenigde 
Volken, om een Joodse Staat op te richten in Palestina, niet 
zonder meer zou zijn geaccepteerd door de Arabische reaetion
nairen uit de omliggende landen en door de vrienden van den aarts
ophitser en Jodenvijand, de Mufti. 

De Mufti en zijn aanhangers hebben alles in het werk gesteld om 
een grote oorlog van de Arabieren tegen de jonge Joodse Staat 
te ontketenen. 

De Joden echter, 'hebben het enige antwoord gegeven, dat in 
deze omstandigheden paste, zij hielden vastberaden stand en be
schermen iedere duimbreed gronds van het Land dat zij met zoveel 
inspanning en met zo bovenmenselijke moed en' volharding aan de 
woestijn, aan de met stenen bezaaide wegen, aan de dooi· moerassen 
vergiftigde dalen en aan de kale bergen heb))en ontrukt. Hun 
vastberadenheid heeft grote invloed gehad ook op de Arabieren in 
Palestina, want de Arabieren in Palestina zijn voor een groot deel 
volstrekt niet van plan om oorlog tegen de Joden te voeren. Te zeer 

.ennen zij de voordelen van de Joodse immigratie, te sterk onder
� ·gaan zij dagelijks de voordelen van de Joodse opbouw. Maar de 

Arabieren uit de omliggende landen drommen samen, niet' om hun 
broeders te helpen ,die immers flergens in Palestina onderdrukt of 
vervolgd worden, die nergens verdreven worden, maar om de reactie 
te beschermen, ·die de voordelen van de Joodse immigratie ducht, 
omdat het de eigen economische positie verzwakt. 

Daarom moeten de mannen en vrouwen van de Hagana op wacht 
staan. Tegen de Syriërs, de benden uit Irak en de troepen uit Trans
jordanië. De Arabieren hebben versterkingen gekregen, de recruten 
worden opgeleid door vroegere Duit.se officieren. Zij warden van 

3 
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wapens voorzien, die de Engelsen aan de Arabische staten leveren, 
op grond van de tussen hen bestaande verdragen. 

Troepen trekken voortdurend over de Palestijnse grens. Zij wo.r
den niet teruggezonden, zoals de vluchtelingen, die na lange dool
tocht door de kampen eindelijk de veilige en vredige haven van 
eigen land trachtten t.e bereiken, En die, nadat zij de kust van het 
vader-land reeds hebben geZien, terug worden gezonden en geïnter
neerd worden op Cyprus. Of erger, terug worden gezonden, naar 
datzelfde Duitsland, dat zij eens ontvluchtten. Tegenover de Ara
bieren staat de Joodse verdediging pal. Bewust van haar plicht, 
de grond te verdedigen, die niet alleen maar een herinnering is en 
een belofte betelrnnde voor alle generaties van het Joodse V9lk, 
maar die ook geworden is, de grond die in arbeid en strijd het eigen_ 
dom van het volk werd en die de enige mogelijkheid vormt, dat de& 
verdrevenen en vervolgden van het Joodse Volk een veilig tehui�"' 
kunnen vinden. " 

Zo staat de Hagana op wacht, als dienst aan het volk, les jeroeth 
ha'am ...... 

De verdediging werd door alle volken altijd als een primaire 
taak gezien. Het was een vanzelfsprekend feit, dat men zich niet 
liet aanV'allen, en zonder meer eigen gebied prijs gaf. Integendeel,
zoals ieder bur

�
r waakt voo1· de veiligheid van zijn hui.s, en de 

leden van zijn zin beschermt, zo het moet, met zijn leven, zo 
wordt de gemeen ap beschermd door de gemeenschap der burgers. 
In de geschiedenis van het Joodse Volk, zijn er grote en belangrijke 
hoofdstukken, die getuigenis afleggen van de moed en de volharding 
die de Joden :µtn de dag hebben gelegd, ter verdediging van hun 
eigen land. Zij hielden lang de strijd vol, tegen grote en overmach
tige volken, omdat zij voorvoelden hoe bitter de ballingschap zijn 
zou, en hoe wreed het lot is van de dakloze zwerver. Maar de 
ballingschap ltwam en in een haast tweeduizendjarige ballingschap 
heeft ons volk ervaren, wat het betekent, om vreemde te zijn aan 
de t�el van vreemden, wat het zeggen wil om van de genade, d.w.�. 
van de grillen der anderen afhankelijk te zijn. Als minderheid levend, 
temidden van andere volken, werd he� steeds opnieuw de zond:&bok waarop alle wrevel en strijd van de anderen werd afgereageerur,, 
werd het steeds weér de speelbal in de botsing tussen tegenstrijdige·_.,, 
belangen. 

In de ghetti bijeengedreven, moesten zij maar al te vaak Mt 
slachtoffer worden van opgezweepte hartstocbten en hebben zeer 
velen hun leven moeten laten, in de strijd van een gewapende over
macht tegen een weerloze minderheid. 

Meen niet, dat de Joódse slachtoffers der vervolgingen niet 
dapper war,en of dat zij niet bereid waren, om hun .leven tot het 
uiterste te verdedigen, maar de positie w� te ongelijk, zij werden 
van het ene oord naar het andere verdreven en zo vormen de 

tochten van de Joden door de wereld, een droevige kaart van de 
liefdeloosheid van de wereld en de nimmer versagende moed van de 
Joden om opnieuw te beginnen, zij wisten immers, dat eenmaal hun 
volk, een nieuwe en blijde toekomst wachtte, in het oude eigen 
):,and. 

De gedachte der zelfverdediging heeft zich in de vorm van 
"selbstwebr" ook in de ghetti ontwikkeld en Joodse jongens 
en meisjes hebben in menige progrom de levens van de aan hen 
toevertrouwde gemeenschap verdedigd ,tegen de benden van terro
risten. 

Binnenkort zal in Warsci1au de heldhaftige strijd der Ghetto
strijders worden herdacht, die op het Joodse feest der bevrijding 
de resten der Joodse gemeenschap in Warschau verzamelden in een 

*gantische strijd, tegen het zo ontzaggelijk veel sterkere Duitse
,9ger en zes weken· lang tot in de laatste puinhoop de strijd wisten

vol te houden. 
Ook de Ghetto-strijders wisten, dat hun strijd de laatste niet was 

en dat hun moed en doodsverachting de latere generaties bezielen 
zou om in hun geest te werken en te stJ:ijden voor een veirtge Joodse 
toekomst in het eigen land. Zij gaven net parool door, dat alles 
gericht moet zijn op de dienst aan het volk, les jeroeth ha'am ..... . 

* * *

De Joodse jeugd •in de Golah, volgt met bewondering de held
haftige strijd van de Hagana. Ma.ar geven wij ons wel voldoende 
rekenschap van het feit, dat de Jishoev op dit ogenblik een zware 
en bovendien dubbele taak vervult? Want de arbeid aan de opbouw 
moet voortgaan, de uitbreiding van ons gebied, de opbouw van de 
nederzettingen, mogen geen stagnatie ondervinden. Meer dan ooit 
eist de landbouw en eist de industrie, de kracht en cte ms1>ann1ng 
van ieder. Zo staan ook al de ouderenJ op wacht. En moet het 
werk worden gedaan door mensen, die meerde1·e malen per week 
hun slaap moeten ontberen. Reeds heeft de Hagana de jongens en 
meisjes uit Erets Jisraeel, die in het buitenland bezig waren zich 
voor te bereiden op hun taak bij de voortzetting van de opbouw, 

�rug moeten roepen. 
··De Jishoev verkeert in een toestand van volledige mobilisatie en

niemand weet hoe lang: de strijd nog duren kan. Maar niemano
twijfelt ook aan de eind-uitslag. Ondanlcs de voortdurende aan
vallen, beho.efde geen enkel punt te worden ,geëvacueerd, behoefde
nog geen duimbreed gronds te worden prijsgegeven. Dit alles was 
mogelijk, dank zij de weergaloze bereidheid om zich volledig te, 
geven bij allen in de gemeenschap in het Joodse land. En 
dit is dan ook de boodschap, die de Hagana richt tot alle Joden 
en Jodinnen, in de landen buiten Erets Jisraeel: ,,Wij staan op 
wacht, wij houden stand, ook voor U. Weet, dat het een ernstige 
tijd is en dat over het lot van ons volk wordt beslist, kent in deze 
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tijd Uw eigen verantwoordelijkheid. Weet, dat.. nu meer dan ooit, 
de beslissing van iedere Jood en van iedere Jodin van de grootste 
betekenis is." 

· Daarom volgt in de komende bladzijden iets over de geschiedenis 
� de praktijk van de Hagana, opdat ieder zal weten, wat deze 
veelbesproken Hagana eigenlijk is e,i opdat ieder voor zichzelf 
bepale, wat hij zijn plicht acht ten opzichte van de mensen die ver
bonden zijn binnen de Hagana, strijdend voor het volk. Voor ons 
Volk. 

Lesjeroeth Ha'am. 
J. s .

.. 

• Op wacht. 
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Eergisteren geteisterd, 
Gisteren vernietigd

. Vandaag zijn wij opgestaan, zullen oolc morgen opstandig zijl\. 
In laaiende smart, 
Door stormen gehard, 
Breken ,vij dooi· gesloten, gegrendelde poorten. 
Zolang in ons hart de hoop nog brandt, 
Zal de ketting niet verbroken worden. 

Eergisteren vol verwachting, 
Gisteren weerspannig. 
Vandaag zijn wij opgetrokken, zullen ook morgen optrekken. 
De vogel in de lucht 
Is voor niets beducht, 
Evenmin de broeders en zusters, die komen uit den vreemde 
Wtj trekken naar 't moederland, dat ons zal ·bevrijden, 
De ketting zal niet verbroken worden. 

Luide zingen wij, 
Vu1·en ontsteken wij, 
Te verlichten het pad voor de dwalende broeders. 
Het pad van de jeugd 
Naar licht en naar vreugd, 
Naar een zuiver leven van een werkend volk. 
Nooit en nimmer zal die gloed weer doven, 
Nooit zal de ketting verbroken worden! 

,, 
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De strijcl van het volk 

W
E kenden al vele onlusten in Palestina. Wij hebben ondervon

den, wat oorlog betekent. Maar dergelijke oorlogshandelin
gen, zoals we die nu in het land meemaken zijn iets geheel 

nieuws voor ons. Deskundigen en leidende figuren hebben reeds 
enkele verschillen opgenoemd tussen, wat wij vroeger meemaakten 
en wat zich nu voor onze ogen afspeelt. 

Dagelijks zien we de zwarte lijsten, waarin rijen van namen staan 
van diegenen, die vielen. En hoe jong zijn ze in het algemeen nog, 
17 jaar, 18 jaar, 19 jaar. Dit zijn in het algemeen de leeftijden, 
die het meest aangetroffen worden. Hier zijn ze: Etan, Odeth,
Amnon, Amos, Jair, Dani, Nimroth, .Tardenah, Tikwah ... Dit zijn 
geep. mensen van de ,,tweede emigratie" (in de jaren 1904-1910), 
niet· de eersten der wachters en niet de eersten onqer de ploegers, 
en ook niet de mensen van de derde - en vierde emigratiegolf 
naar Palestina. Dit is het jonge geslacht, dat nu pas opgroeit, 
kinderen van ingezetenen van het land; op hen berust onze toe
komst. Het zijn de kinderen, geboren tijdens de onlusten van 
1929, het waren kleuters, toen bun ouders in de stellingen stonden. 
in 1936, en nu zijn zij het, d.ie de loopgraven bezetten - 1n Galilea 
en in de bergen van Hebron, in Jerusalem en in de afgelegenste
plekjes van de Negew. Het lijkt wel, of zij, Amnon, Amos, .Tardenah, 
rechtstreeks van de kleuterschool naar het slagveld gegaan zijn. 

Zij voelden waarvoor deze strijd gestreden werd. Zij wisten, dat 
het niet alleen voor ons was, die hier in Palestina zijn. Een strijd 
voor heel het Joodse volk is het en door al de resten van het voll.: 
in alle werelddelen zal een schok gaan,het zich bewust worden van
ons grote gevaar. Misschien nog niet ten volle bewust, mogelijk dat 
pas morgen het hele volk zal beseffen: .,0, wee ons, wanneer we

. in deze beslissende slag het onderspit zouden delven!" 
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Vele achtergeblevenen in de kampen van Duitsland leek het een
onmogelijkheid, om na vele jaren van kampleven nog op emigratie
te kunnen hopen en zij probeerden via andere wegen een onder
komen te vinden. Zij begonnen zich bezig te houden met zaken, 
hoewel zij nog steeds een sprankje hoop op emigratie naar Pale
stina hadden. Maar de emigratie werd van dag tot dag uitgesteld 
en ook na de grote beslissing in de UNO zijn reeds maanden voorbij 
gegaan, zonder dat er ook maar de kleinste verbetering in hun 
positie werd aangebracht. Kunnen wij het daarom de Joden uit de
kampen kwalijk nemen, dat zij soms de moed lieten zakken? 

Maar plotseling ontplofte een bom en haalde hen uit hun roes. 

Voor enkele weken gebeurde het in een groot badhuis: verscheidene 
.Joden werden gedood en enkele gewond. En slechts weinige ogen
blikken, voordat het gebeurde, verlieten vele .Joodse kinderen, die
daar iedere week op een vaste tijd kwamen, het badhuis. Nu kwa
men de gemoederen weer in opschudding: Wat zou er van ons,
.Joden uit de kampen, worden, wanneer we daar in Palestina de
strijd niet zouden winnen. 

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk heerst grote teleurstelling, 
dat nog niet alle Joden vernietigd zijn. In Hongarije werd onlangs
een begraafplaats vernield, in Roemenië was een overval op een
.Joodse opleidingsschool. In Slowakije hebben de niet-Joden het nn
ook op de gedoopte Joden voorzien, ,,het is onmogelijk", zeggen zij,
"een kerk binnen te komeb, omdat hij vol Joden staat." In België 

erheugde men zich met ons naar aanleiding van de verklaring der 
0, want: ,,Nu gaan ze gelukkig allemaal naar Palestina toe". 

In Zwitserland verbood een rector van een Universiteit eE'n voor
dracht voo1· studenten over de Joodse problemen - om de g.-mocdc
ren niet te veel te verhitten; in Frankrijk opruiende artikelen tegen 
.,vreemde" dokters, die de overhand krijgen., en toen .Joodse studen
ten protesteerden tegen het verkopen van deze kranten in de Uni
versiteit, ontstond een handgemeen, waarbij een Joodse studente 
geslagen werd. In Frans Noord-Afrika bedreigt de Joden een mas
sa slachting, als gevolg van de voorgestelde deling. In Engeland -
anti-.Toodse uitbarstingen: In Londen, Glasgow en Liverpool; en de 
echo van de Jodenhaat, die ifi Engeland heerst, reikt tot in Pale
stina, waar Engelsen dagelijks op de meest verraderlijltc manier 
tegen de Joden optreden. 

En moeten wij nog spreken over de .Joodse diaspora in de Ara• 
bische landen? Moeten wij nog vermelden, wat daar in de afgelopen. 
oorlog gebeurde, en wat nu weer met de grootste wreedheid in
Aleppo en Aden gebeurd is? 

En tegenover de duisternis van Jemen is er een "groot licht" -
maar twijfelachtig - over Amerikn zichtbaar. Is ook niet daar de
positie een afhankelijke, en kunnen zij bevroeden, wat hun over
10 jaar boven het hoofd zal hangen? 0, wee, wat zal er met dit
volk in de diaspora gebeuren, als de .Joodse gemeenschap in Pale
stina geen stand zou kunnen houden? 

� In één van de hoofdsteden van Europa kwamen voor enige maan-
··'den jongens uit Palestina samen, allen mensen van de Haganah, 

en bespraken de moeilijkheden van hun werk in Europa. Me.n be
sprak de mogelijkheden van verdediging van de Joden in de kampen
en in de overige landen van Europa. Er waren, die een actieve 
verdediging eisten, maar er waren ook, die zeiden: ,,Verdediging 
zeker, maar geen verdediging is mogelijk zonder redding; het ei.luie 
van iedere verdediging van ons moet zijn: emigratie naar Palestina. 
Laat er een samensmelting zijn van deze twee gebieden. Laten we 
verdedigen en laten we redden!" 

En zie, er kwamen dagen, dat weezl alle bestaande begrippen 
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onderste boven werden gegooid. Op de verdedigers van Palestina 
viel heel de zware last van de redding van de laatste hoop van een 
heel vollt. Wanneer zij niet overwinnen, dan is het lot van de 
menigte beslist. 

En reeds werden honderden van. de Joodse rest in Europa bereid 
gevonden, om tot ons te komen en samen deze strijd te volbrengen .. 
Honderden kwamen, maar wij verwachten duizenden, tienduizenden. 
Reeds zijn pioniers vooruit gegaan en heiligden deze slag met hun 
ziel en hwi bloed. Laat nu heel het volk komen en zich in de strijd 
mengen. 

Joden, waar jullie ook bent, Etan, Odeth en al die anderen, zij 
leggen een grote verplichting op U. Jargenah en Tikwah, zij reken-
den op U, toen zij vielen. " 
· Joden, wat zal er met heel ons volk in de diaspora gebeurenè,. 

.wanneer we ons niet bij de strijl:lenden voegen; wanneer we nie(" · · 
al onze krachten zouden geven - om te redden en te overwinnen. 

(Overgenomen uit Da.war, 12 Maart '48). 

HAGANAH ACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE ZIONISTBNBOND 

Àmsterdam-Z. Johannes V ermeerstraat 22 

Ondergetekende, 
16 Mei 1948. 
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..... . .............. ........... , .................. .
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Hen valt ons aan . . . .  Wij antwoo1.•den 

"Israël, uitverkoren Volk! De gewelddadige 
verovera.ai:s hebben U het erfgoed van Uw vade
ren afgenomen ... 

Maar Gij, de rechtmatige erfgenaam van het 
Land< verheft U tot een oorlog, zoals er in onze 
dage1i nog geen geweest is ..... . 

Het ogenblik, waarvan niemand weet of het 
ooit weer komt, is na. 2000 jaren gekomen: Om 
Uw recht op de vestiging van een Staat te be
krachtigen, als Volk onder de volkeren, en om 
te arbeiden aan God's opgave, overeenkomstig 
het bevel van Uw wet en in de ogen van de ge
hele wereld.� 
(Uit de oproep van Napoleon tot de Joden in de 
gehele wereld t� tijde van zijn opmars door Pale
stina, 27 April 1799.) 

D 
E acties van de Arabieren tijdens de laatste weken tegen de 

Jisjoew moeten slechts worden gezien als een sprong tot grotere 
en meer georganiseerde aanvallen en gevechten. Deze weken 

waren gevuld met aanvallen, die moesten voeren tot verzwakking van 
de Jisjoew in alle delen van het land, in het bijzonder in de steden, 
in Gal:Uea en in de Negew. De voorbereidingen van de Arabieren 
zijn algemeen bekend: het was al gauw een vaststaand feit, dat 
de Palestijnse Arabieren de strijd tegen de Jisjoew niet konden 
volhouden, en niet alleen dat, maar ook dat hun verliezen aan 
mensen en aan materiaal veel groter zijn dan die van de Joden. Dus 
wendden dE:genen, die bij deze strijd geïnteresseerd waren, zich voor 
directe militaire hulp tot de Arabische buurstaten en zo kwamen 

• duizenden Arabieren over de grenzen. En dit alles ging· heel openlijk
-,· onder de ogen van de Engelse regering. Dit goed bewapende, maa1: 

nog niet opgeleide Arabische leger hield zich voorlopig hoofdzakelijk 
bezig met zijn organisatie en opleiding, de gesteldheid van het 
land te leren en de voorbereiding van een grote gezamenlijke inval. 
Slechts zelden werden ze tot nu toe door de Arabieren in de strijd 
ingeschakeld, of werden ze door de Haganah, uit strategisch oog
punt, tot strijd gedwongen. 

Eén ding is duidelijk, en wel, dat de Jisjoew nog grotere en 
zwaardere strijd te wachten staat, waar men zich momenteel met 
energie snel op voorbereidt. 
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Alle aanvallen op Joodse nederzettingen en in de steden � 
ondanks alle Engelse ,,neutraliteit" afgeslagen, wel met ernstige
verliezen voor ons, maar met nog grotere verliezen voor de aan
vallers. Toch vecht de Haganah behalve in de directe verdediging 
ook in de actieve verdediging door tegenaanvallen, vergeldingsaan
vallen op de bases en verzamelpunten der benden. Zulke tegenaan
vallen komen dagelijks voor - na aanvallen op de Joodse verbin
dingswegen worden Arabische verbindingen aangeva:llen. Hele Ara
bische dorpen zijn verwoest, hele huizenblokken in de stad in de 
lucht gevlogen, vele bruggen vernietigd door de tegenaanvallen van 
de Haganah, die tot een grote verzwakking van den tegenstander 
leidden, waardoor de organisering en concentrering van zijn troepen, 
evenals van de noodzakelijl,e dagelijkse levensbehoeften geweldig 
verzwaard werden. 

De Haganah en de Joodse bevolking in zijn geheel zijn zich zeer , 
goed van de ernst van de situatie bewust, en zien de gevaren, die 
nog komen. Zij laat zich niet misleiden, ondanks hun successen, 
hun standvastige houding en hun eervol standhouden in de "eerste 

ronde" van de strijd. Het aantal strijders en het aantal opleidings
kampen stijgt iedere dag, de versterkingen in stad en land zijn.
haast voltooid, de waterleiding in de Negew (een levenskwestie voor 

de nederzettingen in het Zuiden) wordt tegenwoordig door pantser
auto's en vliegtuigen beter beschermd dan dat het het geval was. 
Het oproepen van alle mannen in de weerbare leeftijd is doorge
voerd, de industrie heeft zich grotendeels reeds op de nieuwe sjtua-

tie kunnen omschakelen, en ook het vraagstuk van de verzorging 
van gewonde soldaten is in geregelde banen geleid - om kort te 
gaan, de Joodse bevolking van Pale.stina weet, dat het een o.orlog 
moet voeren, door de uiteindelijke inzet van alle mensen en mate
riaal. Zij ontveinst zich ook niet, dat haar nog veel te wachten 
staat, o.a. één van de voornaamste vragen van deze ooi:log: of 
de Joden genoegen kunnen nemen met te antwoorden op de Ara
bische aanvallen. of dat ze zelf tot de aanval moeten over
gaan, om de vijand voor te zijn. Dit eist echter nog meer Joodse 
strijdkrachten, scholing en uitrusting, want slechts dan zullen 
we ook uit de "tweede ronde" zegevierend te voo1·schijn komen. 
Deze verdedigingsoorlog, die de Joodse bevollting van Palestina 
is opgelegd, verplicht ons tot de inzet van het gehele Joodse 

A.:>lk. Voor alles natuurlijk van de Joden in Palestina, maar niet 
Waar alleen. De oproep om zich in te zetten voor deze strijd geldt 

voor iedere Jood in de wereld. Deze oor1og gaat iedere Jood per
soonlijk aan. En het moet iedere Jood op het ogenblik duidelijk 
zijn, dat dit geen onlusten zijn, zoals we ze helaas tot op heden 
al zo dikwijls in Palestina meegemaaltt hebben. Dit is werkelijke 
oorlog, oorlog op leven en dood, en het is onze plicht de kracht 
te hebben erin te geloven en te zegevieren. We moeten winnen, want 
we hebben . geen andere keus terwille van de toekomst van onze 
kinderen en· van het Joodse voll{. 

In deze zware strijd met al zijn offers is de volledige medewerking 
van het gehele Joodse volk een voorwaarde voor het standhouden 
en het nuttig effect van onze positie. Grote volkeren zijn teniet 
gegaan, toen in de schoót van het volk, m de schoot van dat deel, 
dat de grootste offers moest geven en de grootste krachtsinspan
ning moest geven, niet het bewustzijn en de overtuiging leefde, dat 

hun zoi:gen, de zorgen van allen zijn, zonder uitzondering. Dit geldt 
in nog veel sterkere mate ons, omdat de zorgen en de offers door
één deel, de Joodse bevolking van Palestina, vrijwillig op zich 
genomen werd voor de toekomst van het gezamenlijke Joodse volle, 
zoals we het de laatste vier maanden allen gezien hebben. We staan 
pas aan het begin van de strijd, de moeilijkheden ZU!len nog groeien 
en ook de offers zullen nog groter worden. En aan ons is1het, om onze 

llndelwijze hieraan aan te passen. Aan ons - aan het hele volk.
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Bagana 

Een kort overzicht van zijn geschiedenis: 

Reeds bij de programs in Rusland waren er enige Joden, die zich 
niet zo lieten afslachten, en die zich toen organiseerden•in de wach
tersorganisat�e "Haschomeer". En het was een organisatie onder 
dezelfde naam, die in de dagen van de tweede immigratie-golf 1î"I 
in de jaren 1904-1910 - de wacht in Palestina, vooral in Jud,e 
en Galilea, van de onbetrouwba:ce Tscherkessen overnam en daar
mee de kiem legde vooi· de verdedigingsorganisatie "Haganah". 
Vooral in de jaren voor de eerste wereldoorlog stelden deze be
wakers zich aan bovenmenselijke gevaren bloot. Meestal te paard 
gezeten, moesten zij Joodse kolonies, in een volkomen Arabische 
omgeving, tegen indringers en rovers beveiligen. Velen van hen 
vielen in hinderlaag of bij de verdediging van de kolonies. 

Ze waren de voorlopers van het Joodse muilezelcorps, dat in de 
eerste wereldoorlog aan de zijde der geallieerden bij de Dardanellen 
mee vocht. 

Het Legioen. 
Joseph Trumpeldor, de uit Palestina uitgewezen luitenant van 

het Russische leger, oi·ganiseerde in Alexandrië enige honderden 
uit Palestina uitgewezen jonge Joden, en onderhandelde met het 
Engelse opperbevel over hun inzet als Zionistisch corps achter 
het Palestijnse front. De Engelsen wijfelden, maar verklaarden zich 
tenslotte bereid, om een Joods corps op te richten, echter alleen 
als muilezelcorps en niet aan het Palestijnse front, maar in de 
Dardanellen. Jabotinsky, die zich toendertijd eveneens in Alexandrië 
bevond, sloeg het aanbod af. Voor hem was het legioen in de eerste 
plaats een politiek-demonstratieve ondexneming, waarvan het do� 
door het muilezelcorps in de Dardanellen niet bereilrt zou word� · .  
Toen bewees Trumpeldor, dat hij een voorzichtige politicus en stra':. 
teeg was. Hij had geen demonstratief doel vooi· ogen gehad, maar een 
zeer reëel: mee te werken aan het verslaan van de Turken. Hiermee 
ging zijn doelstelling dus verder dan de oorspronkelijke van de Jo
den in Palestina, die zich tot de verdediging van Palestina beperkte. 
Het enige dat telt, is de Turken te verslaan. Waar men ze verslaat, 
aan het Noord. of aan het 3uidfront, komt pas op de tweede plaats. 
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Hier begint een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de ver
overing van het land. Trumpeldor organiseerde het "Zion-muilezel
corps", dat onder bevel van generaal Patter.son bij Gallipoli, in de 

Dardanellen, vocht. Het "Zion-muilezelcorps" bestond echter niet 
lang. Na de opheffing ging Trumpeldor naar Londen en stond een 
tijdlang Jabotinsl,y terzijde bij zijn pogingen om in Engeland een 
legioen samen te stellen. 

Toen Ben Gurion en Ben Zwi naar Amerika gingen, stelden zij 
zich zelf één taak: de oprichting van een Joods leger, voor het 
geval, dat Amerika in de oorlog betrokken zou worden. Inderdaad 
gelukte het hun een legioen samen te stellen, dat in het voorjaar 
van 1918 onder Engelse vlag ( de Amerikanen waren niet in oorlog 
met de Turken) naar het Palestijnse front trok. Hier ging het 
natuurlijk om mensen, die aan de verovering van Palestina wilden 
meewerken, om dan later in het land te werken. 

De kern van het legioen vormden echter de Palestijnse vrijwilligers. 
vervolging van het Zionisme door de Turkse heerschappij was 

eds erger geworden, het terreur-regiem van, Djemal Pascho. an 
assan Bey steeds drukkender de Joodse wacht was verboden 

Joods bezit vogelvrij. In het la.n'd heersten honger, epidemiën, co1-� 
r1;1ptie, onzekerheid, het menselijk recht van de Joden werd dage
lijks met voeten getreden. 

Toen in het voorjaar van 1917 de Engelsen in Judea oprukten, 
werde? de Joodse wijken van Jaffa en Tel-Aviv op de meest on
menselijke wijze geëvacueerd. Met verlangen werden de Engelse 
bevrijders van het Turl<se juk verwacht. De Schomrimgedachte 
van het vrijwilligers-legioen dook opnieuw op. Voorvechters hier
voor waren de Poale Zion, de Wachters en de studenten van het 
gymnasium van Jaffa. Een hevige strijd ging- door de beweging, 
het ·gehele land verdeelde zich in ,ja" - en "neen'' -zeggers ten op
zichte van het idee van een legi�en. De strijd was zwaar, want 
het geestelijke hoofd van de "neen''-zeggers was de hoogste auto
riteit van de arbeidersbeweging, de oude Gordon. Met grote heftig
heid streed hij tegen de "Oorlogswaanzin". ,,Wij kwamen in het 
land, om te werken en niet om oorlog te voeren". 

Hiertegenover stonden de jonge, aanhangers der legioens-.,.edachte 
die zeiden, dat het er op aankwain in het beslissende uu; niet te 
blijven toekijken, maar te bewijzen, dat dit land, waarom gevochten 
wordt, ons land worden moet. ,.We zijn een volk van de vrede: 

... 
s volk schreef in zijn vlag: Niet met leger en geweld maar met 

W.• geest. Maar op het ogenblik willen we bewijzen, d�t geen in
".Panning ons te zwaai· is om het uur der verlossing dichterbij te 
brengen. Op het ogenblik moeten wij ons aan de oprichting van 
een Joods leger wijden, want het gaat om ons recht om te leven" 
(Elijahu Golomb). Het leger en de - strijd waren niet het voor
naamste doel, het waren slechts middelen, om het Joodse volk de 
mogelijkheid tot voortzetting van zijn arbeid te verzekeren. De door 
allen gehaatte oorlog moest, nu hij toch eenmaal uitgebroken was 
e':1 ook in en om Palestina gevoerd werd, een grote l,ra-chtsinspan
nmg van het Joodse volk worden, dat Zich er niet mee tevreden 
stellen mocht het läl;J.d met de wapenen te veroveren, maar er aan 
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denken moest, het later met de arbeid. van zijn handen eerst wer
kel\jk te veroveren en in bezit te nemen.

Dit was de gedachtengang van de voorstanders van het plan
voor een legioen. Op een vergadering van de Joodse bevolking 
van Judea., welke begin 1918 plaats vond, verklaarden de Poale Zion, 
de Schomrim, de studenten en een minderheid van Hapoel Hatsaier 
mch voor moói],lsering van de eigen krachten. Van de vertegen
woordigers van de burgerlijke Joodse bevolking sloot alleen Moshe
Smilansky zich bij de voorstanders aan. Zoals zij, dachten ook Ben
Gurion en Ben Zwi, die in het voorjaar van 1918 aan het hoofd
van het Amerikaanse Legioen naar het land terugkwamen, waaruit
zij drie jaar geleden voor "altijd" verbannen waren. Zoals zij, 
dacht ook Trumpeldor, die na het uitbreken van de Maart-revolutie
met de meeste spoed naar Rusland ging, om daar een Joodse leg�'\ 
samen te stellen, en na het mislukken van dit voornemen tengevol. ·
van de weerstand der bolsjewisten, het toekomstige leger van de
arbeid, de Hechaloets, organiseerde. 

Tel Ohaj. 
Het Noorden van het land was begin 1920 (de grenzen waren 

nog niet getrokken) door het Franse bezettingsleger bezet, waar
tegen Arabische stammen in opstand kwamen. Tijdens de onlusten 
in Boven-Galilea kwam Trumpeldor ook naar het Noorden, zag het 
gevaar - en bleef. Toen de situatie steeds dreigender w:el'd, spoed· 
den zich een groep uit Tiberias en een groep gedemobiliseerde le
gionairs naar het Noorden. Intussen ontwikkelde zich onder de
Joodse bevolking een levendige ·discussie over de vraag, hoe Boven
Galilea te behouden. Jabotinsky wilde de nederzettingen verlaten. 

· Hij begreep niet, wat stand houden kon betekenen, wat ook de prijs
die. er 'voor betaald zou moeten worden, zou zijn. De rol van het
vrijwilligerslegioen was uitgespeeld, haar politiek doel was bereikt. 
Nu kwam het er volgens zijn mening op aan, uit de 'vredesonder
handelingen zoveel mogelijk voordeel te trekken - en de oprichting
\ran een Joodse groep in het bestaande Engelse leger te bèreiken.
J3erl Katznelson diende hem zee;: scherp van repliek in het volgende
antwoord: ,,We weten-onze weg, we zijn eerlijke mensen en geen
demonstranten. We waren niet van plan te demonstreren, toen � 
in het legioen gingen, en evenmin door onze arbeid en onze nach� 
lijke wacht. We willen leven en wij weten, wat ons staat te wachten, 
als we gaan ... En we gaan, want we vervullen onze zending, omdat
het om de eer en het leven van de Joodse b'evolking gaat. Het gaat
niet om de vraag van een stukje aarde, of een beetje Joods bezit,
echter wel om de vraag van Palestina; want het opgeven en de 
vlucht zouden een teken zijn van onze zwakte en onze kleinheid en 
!;let enige bewijs voor het recht op ons land is hardnekkig en ver
twijfeld te st11ijden, zonder om te Zien." 

Een dag daarna vond in d!l Waäd Hazmani (de voorloper van de
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tegenwoordige Waäd Leumi) een discussie over Boven-Galilea 
plaats. De verdedigers van Galilea vaardigden Tabenkin af naar 
deze vergadering. Een deel van de vet1:egenwoordigers stond op
het standpunt, dat G.alilea behouden en er meel' troepen naar toe 
gestuurd moesten worden. De burgerlijke vertegenwoordiging, met
Jabotinsky aan het hoofd, sprak zich uit -voor het verlaten van
llet gebied, of onthield zlch van stemming. De tegenp:;i.rtij ant
woordde, dat zij zich niet bij een besluit, om Galilea prijs te geven, 
zou neerleggen . .,Ik ben ook voor discipline", zei Josef Aronowitz, 
"maar niet voor ,een discipline, die ne�rkomt op niets doen". Slechts 
de voorzitter van de Waäd, Ussischkin, die de ernst van het ogen
blik begrepen had, sloot zich bij deze groep aan. Voor een effec-
tieve actie was het echter al te laat geworden. Een week na deze 
bespreking viel Trumpeldor en z'ijn vrienden bij Tel Chaj. Bij de 
Joden van Palestina bleef de gedachte aan hun hoop, hun werk en
hun sterven, leven.. 

Tijdens de onlusten. 
Voor de Joden in Palestina ·was voortaan de gedachte van zelf

Yerdediging, de Haganah de gedachte, dat men voor alles de plicht
had, een normaal leven 'te leiden, en slechts tot verdediging van
dit\ normale leven naar de wapens mocht grijpen, overheersend. Ze 
�tten deze gedaç:hte in de praktijk om op de bloedige 1 Mei 1921, 
toen velen van hun beste vrienden, waaronder ook Chaim Brenner 
en Zwi Schatz, vielen. Ze brachten haar ook in praktijk tijdens de 
Yerdediging van de nederzettingen in het jaar 1929, iu het bijzonder 
1n de heldhaftige tegenstand door de bewoners van Hulda en Beer 
ll'llwja, ze bewaarden haar in de koelbloedigheid van haar chauf�
feurs, in de kracht van de tegenstand van haar nederzettingen 
tijdens de onlusten in het ja.ar 1936. Ramath Hakowesch, dat elf 
aanvallen af te weren had, is een lichtend voorbeeld van deze 
gezindheid om stand te houden. 

Tijdens de onlusten van 1936-1939 moesten ook de regerings
tn.stanties, vrijwillig of niet-vrijwillig, het zelfverdedigingsrecht 
van de J'Oodse bevolking erkennen. En zo werd door de regering 
onder de druk van de Joodse bevolking de hulp-politie .opgericht, 
wier hoofdopgave was, om voor de ve.r:.deçiging van de nederzet-

• tingen te zorgen. Daarmee ontstond behalve de tot nog toe ge-
� bruikelijke vrijwillige verdedigingsdie.nst, die door de Joden na af. 

loop van de werkdag uitgeoefend werd, een formatie, die alleen 
d.e wacht als arbeid beoefende. Tot deze formatie werden hoofd
zakelijk Joden uit de nederzettingen aangetrokken, maar er melden
zich ook Joden uit de stad, die hun nationale plicht wilden vervul
len en zich .aansleten bij de hulp-politie.' Deze hulp-politie bestaat 
heden ten dage nog, hoewel haar sterkte steeds meer door de En
gelsen is ingekrompen. Gedurende de oorlog werden mannen, die 
niet in de algemene militaire dienst gingen, maar wel dienstplichtig 
waren, voor de hulp-poltie opgeroepen. 
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Tij1lens de tweede wereldoorlog·. 

De onlusten wal·en nauwelijks voorbij of de Joodse bevolking 
stond reeds voor de grote taaie aan de strijd tegen <le grootste 
vijand van het Joodse volk deel te nemen. Op <lit ogenblik bevond 
Palestina en de Zionisische beweging zich in een politieke strijd 
met Engeland. Zoals de toenmalige leiders van Engeland, Hitler in 
München toegaven, zo gaf men nu ook de Arabieren, die door de 
.fascistische landen ondersteun,d werden, toe in het Palestina-pro
bleem, ten koste van het Joodse volk. Maar ondanb de verbittering 
tegen Engeland wegens het Witboek, dat Palestina in de toekomst 
als een Arabische staat verklaarde en voor de Joden, na een immi
gratie van 75.000 mensen, de poort voor verdere immigratie sloot, 
was de Zionistische beweging en de Joodse bevolking van Palestina 
toch volkomen bereid aan de wereldstrijd tegen Hitler deel te 
nemen. Door de leiders van de Zionistische beweging werd bij h.et 
begin van de oorlog het parool gegeven: ,.Wij vechten met Engeland 
tegen Hitler, alsof het Witboek niet bestond en we zetten onze strijd 
tegen het Witboek voort, iµsof·er geen Qorlog was." 

Reeds bij het begin van de oorlog werd van Zionistische zijde te
genover Engeland vel·klaard, · dat de Joden van Palestina het als 
:Oun voomaamste plicht beschouwden, de verdediging van Palestina. 
en de aangrenzende landen op zich te nemen. Men stelde voor een. 
Joodse divisie op te richten, waarbij zich diegenen .uit de gehele 
wereld zouden aansluiten, die als Joden in een zelfstandige formatie 
wilden vechten. Dit voorstel werd door Engeland echter niet aan
genomen en aan de oprichting van een Joodse divisie werc;J uitslui
tend tegemoet gekomen, door de mobilisering van .de Palestijnse 
Joden voor de verschillende formaties van het Engelse leget·. Aller
eerst werd een Palestijnse pioniersg1'0ep (bestaande uit Joden en 
Arabieren) opgericht. Over het algemeen was de bedoeling van de 
Engel�e regering, gemengde Palestijnse formaties samen te stellen, 
die vooral als "Hulptroepen" van het Engelse leger moesten dienen. 
Vanaf de dag echter, dat de Joodse bevolking van Palestina tot 
mobilisering van zijn jongens besloten had, wilde men van twee 
elementaire eisen niet afzien: de oprichting van gesloten J0odse 
formaties, die als Joodse eenheden zouden moeten optreden, en de
oprichting van Palestijns-Joodse gevechtstroepen. 

Om beide eisen werd een lange strijd met de Engelse militaire 
instanties gevoerd. De Joodse soldaten uit Palestina stonden erop, 
in tegenstelling tot de Joodse soldaten uit andere landen, die een 
nationaal karakter als gesloten troep niet konden bewaren, als 
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Joodse soldaten onder een Joodse vlag op te treden. Wat betreft 
het vormen van volkomen Joodse formaties werd veel bereikt; een 
Joodse gevechtsgroep kon echter eerst na vele pogingen van de 
Zionistische leiders en na vele tegenslagen tot stand komen: De 
Joodse Brigade, die in September 1944 gevormd werd en die nog 
naar het front gestuurd we1·d. 

De mobilisatie in Palestina werd nu - geheel vrijwillig - doot
gevoerd. Ondanks de tegenwerking van de Engelse ovet·heid, die 
zich dikwijls vijandig gedroeg, slaagde de bevolking van Palestina 
erin, ongeveer 30.000 Joodse mannen en vrouwen in de militaire 
dienst in te schakelen. 

De Joodse soldaten uit Palestina, die gemobilisee1·d werden voor 
de meest verschillende milita,ire formaties, bewezen, dat de Jood 

an dapperheid niet onder doet voor soldaten uit andere landen. Zij 
W,.,ochten, als de enige gesloten Joodse .formatie tegen de grootste 

vijand van het Joodse volk, en het was hen, hoewel laat, vergund 
als man tegen man tegenover het fascistische monster te staan. 
Het gelukte hen, als eerste, de na de slachting' overge.bleven Euro
pese Joden te ontmoeten. Zij waren de eersten, die hun arme broe
ders hulp en troost brachten en hen overal de helpende hand boden. 
Xn de geschiedenis van de grootste ellende van het Joodse volk, 
zal deze verdienste van de soldate1;1 uit Palestina nooit vergeten 
worden. 

Voor enige maanden, toèn het delingsplan aanvaard werd, be
gotmen de Arabieren, aangewakkerd door een kleine kliek rondom 
de Moefti en geholpen door duizenden uit Syrië en Irak, hun aan
vallen op de Joden. Hun voornaamste doelen waren het vernietigen 
van geïsoleerde Joodse nederzettingen en het afsnijden van de be
làngrijkste verkeersaders. Direct na het begin van de vijandelijk
hede.n.. werd door de Haga.nah de mobilisatie afgeli:ondigd, eerst 
voor de leeftijd van 17-25 ja.ar en later uitgebreid tot 35 ja.ar. 
Duizenden werken overdag en staan 's nachts op wacht, zowel in 
de stad als op het platteland. 

Vele moeili.J1theden overwonnen we reeds, velen van onze dier
baarsten verloren we, maar de Arabieren bereikten nergens de hun 
gestelde doelen. De taak, waarvoor de Haganah zich nu geplaatst 

•
ziet, is ontegenzeggelijk veel groter dan ooit tevoren. Laten de Jo
aen in heel de wereld begrijpen, waar nu hun plaati; is! ! 
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V ergeldiI1gsactie 

Een vriend, die op verlof was, vertelde mij:
Na een aanval op de Kibboets, die afgeslagen werd en waarbij we 

één dode verloren, besloten wij tot vergelding. Er verS1ngen enige
dagen, gedurende welke het leven zijn gewone gang ging, tot de
groepscommandant en al de "groten" kwamen en zich in hun
hoofdkwartier opsloten. We merkten, dat er iets uitgebroed werd
en de vermoedens werden versterkt, toen ons verboden werd ze t
storen en toen we zagen dat alle onderçfficieren binnen geroepe�
werden. 

De volgende middag nam ,A.rnie, een van de officieren, 6 mensen
en verdween er mee. Tegen de avond werden we allen bijeen ge
roepen, landkaarten werden gebracht en de de leider begon ons
het plan van de actie te verlclaren. De aétie zou een vergeldings
actie zijn, uitgevoerd op het dorp, clat de Arabische benden als
hun uitgansbasis gebruikten en het doel was de Arabische leider
te doden en verschillende huizen, die tot basis dienden, te verwoes
ten. Iedere sectie kreeg een bepaald werk toegewezen. Daarna wist
ieder persoon wat hij op elk ogenblik tijdens de actie te doen had.
Het moest een bliksemsnelle commando-raid worden: het dorp
binnendringen, de toegang versperren om eventuele hulp onseha,
delijk te maken, de huizen veroveren de ldnderen en vrouwen te
verwijderen, de huizen, een café, waar ze zich vaak verzamelden en
een benzinestation opblazen, terugtrekken en de terugtocht ver
zekeren.

Elke officier werd door de commandant ondervraagd, om er zeker
van te zijn, dat hij zijn taak begrepen had. Verder werd ons ge
zegd, dat de actie gevoerd werd in verband met de groep, die reeds
vertrokken was om het huis, dat de bende tot basis diimde, op te
blazen.

Bij het begin van de nacht vertrokken wij, opgewekt en vol goede
moed, bewapend met ge�eren, .,submachine guns", revolvers, hand�
granaten, en de_ groep, dte belast was met het opbl:µ:en der huizen, 
droeg de explosiestoffen. Er werd bijzondere waakzaamheid in acht
genomen. Vanwege vijan·deUjke benden, die misschien in de buurt
rond zwierven, hadden we niet van tevoren het terrein kunnen ver
kennen en we moesten geheel volgens de !{aarten en het geheugen
werken.

Het was een zeer donkere nacht en we konden ons slechts richten
naar de sterren. Vanuit de verte\hoorden ,"lij het geblaf van een
hond, dat beantwoord werd door het klagelijke, langgerekte gehuil
van een jakhals.

..... , 

We verwijderden ons van de Kibboets en daalden snel in de Wadi
af. Een zachte wind streelde ons gezicht. De lichtjes van de Kib
boets vermengden zich met het flikkerende licht der sterren en
verdwenen. Vlug en stil gingen we voorwaarts, terwijl de verken
ners van voren en opzij onze flanken dekten. We voelden in ons de
spanning, die het gevaar met zich mee brengt, opkomen. Weliswaar
hadden we de vuurdoop reeds ondergaan, doch we wisten zeer goed,
dat dit een gewaagde onderneming was. Op de plaa.ts, waar een
weg de Wadi kruiste ve.rbreedde deze zich tot een dal.. Behoedzaam
staken we de weg over en sloegen rechts af, terwijl de typische
reuk van een Arabisch dorp ons van verre tegemoet kwam. Vaak
wachtende en in stilte luisterend ging onze groep niettemin vlug
vooruit. We naderden het dorp. Voor ons zagen we cte steile wand

,avan de Wadi oprijzen. Daarboven liep een weg, en aan de andere
W!cant van de weg was het dorp gelegen. 

We wisten, dat we op een open ruimte uit zouden komen waar
zich het cafe en het benzinestation bevonden, terwijl links hét huis
van de bendeleider en andere huizen gelegen waren.

We versnelden onze pas om precies op tijd aan te l{omen en de
bende te verrasen. Toen we echter nog enltele honderden meters
van het dorp verwijderd waren hoorden we een geweldige ont
ploffing. De echo rolde door de Wadi. We begrepen, dat de tweede
ploeg zijn taak uitgevoerd had, m'aar we begrepen tevens, dat de
vijand nu ontwaakt en gewaarschuwd was en het verr�sings
moment voorbij was. Op handen en voeten bestegen we het steile
paadje naar boven, gedeeltelij)i steunend op onze geweren. Boven
aangekomen bemerkten we, dat ,ve ons houdend meter te ver naar
link,s van de afgesproken plaats bevonden en tevens zagen onze
verkenners gewapende Arabieren.

Het was een moeilijk ogenblik, maar de commandant moest eeri
besluit nemen: of het oorspronkelijke plan uitvoeren, of terugkeren,
Na een korte beraadslaging onder de 'Officieren werd besloten
de actie voort te zetten.

Tegenover ons was het huis van de bendeleider. Onze officieren
deelden ons de gêwijzigde bevelen mede, gewijzigd in verband met
de veranderde omstandigheden.

Onder bescherming van geweervuur zouden de stoottroepen het
-mis be.:1aderen en opblazen. Een ander groepje zou zich naar het

cafe begeven om daar zijn taak ten uitvoer te brengen. De com
mandant sprak met een kalme, ons zekerheid gevende stem.

'.L'erwijl een salvo van geweervuur afgegeven werd en handgra
naten gegooid werden, stormden we voorwaarts. Door de vensters
der huizen werden we beschoten, maar onze submachineguns namei:
de vensters onder vuur. Het vm·en uit de vensters werd tot zwijgen
gebracht door met geoefende hand afgegeven salvos, of door een
handgranaat.

De ploeg, die zich kruipend naar het cafe en benzinestation
voorwaarts bewoog, werd -van daar zwaar beschoten, en moest
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door zwaarder vuren van onze kant naar deze richting gedekt 
worden om verder vooruit te kunnen komen. 

Toen beval de commandant met een rustige stem, die boven het 
geweervuur uitklonk: ,,Groep X, terugkeren." De groep keerde terug 
en sloot zich bij ons aan. De enige mogelijkheid die we nu hadden, 
was onder zware dekking van geweervuur het huis van de leider 
op te blazen. De stoottroepen gingen voorwaarts en plaatsten de 
explosieve lading. Toen het teke11 tot de ontploffing en de daarop 
volgende terugtocht gegeven we1·d1 gooiden we handgranaten en 
sprongen te.rug de wadi in, terwijl het donderen der ontploffing ons 
verdoofde en de stenen en puin uit de lucht -op en om ons neer
vielen. 

Terwijl we in de Wadi afdaalden liepen we het gevaar door een 
machinegeweer beschoten en/of door handgranaten bestool,t te wor 
den. Doch de vijand was verdoofd en we verdwenen in de nacht. 

· Plotseling werd door een van ons om hulp geroepen. Een der
chaweriem was tijdens de terugtocht door twee kogels in äe hand
gewond en was gevallen. Hij werd verbonden door de man van het
Mageen David Adom. Hij was bewusteloos en ademde zwaar. We
maakten een baar van geweren volgens de instructies van de man
van· het Mageen David Adom en legden hem daarop. Hij kwam
weer bij maar elke beweging veroorzaakte hem hevige pijnen, en hij
leed zeer. 

Gehinderd door de baar zouden we ons slechts tergend langzaam 
kunnen terugtrekken. Het dragen van de baar over het slinge
rende, met rotsblokken bezaaide paadje, waarbij elke ove1:bodige 
beweging vermeden moest worden, was ontzettend zwaar. De dra
gers werden vaak afgelost, doch niettemin werden we vlug ver
moeid. 

De terugtocht duurde uren. We zonden een groepje naar de 
Kibboets om een behoorlijke baar te halen, en toen die kwam ging 
het wat sneller. 

De officiere11 zorgden voor de veiligheid en verdeelden de taak 
van het drage11 der baar. 

Uitgeput bereikten we' eindelijk de Kibboets, waar de gewonde 
deskundige hulp kreeg. 

Het grootste deel van de actie was succesvol uitgevoerd. 
De volgende dag vernamen Wij, dat de bendeleider tijdens de aanval 
gedood was. Vol vertrouwen en goede moed zullen we voortgaan 
ons te oefenen om, zo nodig, deze opdrachten te herhalen. 

E>aarmede nam hij van mij afscheid om na enige dagen op 
zijn post terug te keren. 
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Onderwer11: Inlichtin0an omtrent 
V.r. ;-.c. ::::iezer, wo,i. te ..:•1elèoorn.

: ret betrekkin..:, to·r, r;,, terzijcle v6rue2.de brief 
111::b ilr de eer t: t"" b1-:richten, c1 et .u.6t r1i:; de:.&.rin t,ei.ou:_de

-.J.l�r. :·ax Lez�r, z-,eE:r \l;;..arschijr.Jijk wordt bedoeld -·r. ··eijer 
r Cot;nr�L.d _,ez�r, ...,E-boren te •• ssen, 14 "i ""aart 1910, \ on-nae

te Apeldoorn, ZutphP,nsest raat no. 10G. 
Voornoemde �ezer, die vw1 oriciü- de leferlandse

Latione.l::..teit bezat, is op 7-2-1939 vaL i1a2.rlem vertrcklrnn
naar !alestina . .Alda r hee_ft l·ij fo_;I' naturalisatie op 
2G-9-194 1 f'e !-ales t�_ji,.se uati 01Jc-li te i t beko{!}en. 

_.ezer werc o�; 20-4-1948 :..1, Let bevolkin�sre
"'
,ister

dezer gem.c -nte il -escrn:evf.,n kom�nae van _ ale stina. 
::u ... t ... ,eedt è',l1�ier o ... als directf:ur Vfü. de C-:tich

tin6 500 joodse ki1id.:::r r.., zijncle ee11 st:'..cl1ti11
"' 

ël:.� tE:11 
doel heeft joodse kir1di::ren, 1ütsluitend v-re&ro.deli�en, C'ie
..... �en far ilieleCen :neer __ ebben, o�� t� leièen tot volm:.arcîi
....,e 1,ersonen. ::eze !fine�1·An z1-1::..len 11::.t een verbl:i jf van on
""eveer 3 .::- !' l1ier te lande emibreren 11'""ar _alestina. 

v._,1L:n1!,j be}romen inlichtin. en s1iree1ct .Jt:zer mcer
._.e!!oc;md w1:;_ eéns op 01,snbar-e vt-,rLaàerin

.._.
1::n v&n de ! c:der

lé:.ndse ,..io1iiste11·:ioncl. Op fü,r�eli �lee vs:1.·�afü,rint..en VOf:;r·t 
:....i� L, 1 et biJzonder __ E:t ;1oorè. ove1. :'.'e.lestina er, dan meer 
L : et hi�zonc. er OVt::!'.' onài:-:r,,erpen d€: sociolo_ie è ·'·re:_·en
èe. 

lli-:: -t:; tnf::;t
!:v.nne n '>

Voor zover· bek·-nd l"i:::uoeit .u�zer z::.c_ ovf:i1�i
"'

ens
de :.. -oli tiek, al t:1ans is z,üks d�zerzi jds niet 
• •1 l c.1�9r). 

:;e coll"r·is.__,aris van J.JOlit�

AAN DEN HEER -roofd va.n èe Certrale Veili�!.6idsdienst,
J�v&str��t G8, 
1 s-G11LV:.._ HAG..,.

Model G 14 
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VII. RD.3

Mr .11ax Lezer • 

Hiermede heb ik de eer U te berichten,dat op een te AJsterdam 
gehouden openbar� vergadering van de Nederlandse Zionistenbond o.a. 
lle·t tioöxd -oerd gevoerd door Dr.�:ax I-èzer, uaarschijnlijk verblijven-
de te Apeldoo?n op het adres Zutphensestraat 106; · · 

' !k coge U verzoelcen mij wel in kennis te willèn doen stellen
· tae·!; de personalia, politieke oriëntering en verder van �elang zijnde
gegevens betrefi'ende,genoemde Dr."M.-Lezer.

Het Hoofd van de 
CENTRALE VE!LIG�IDSDIENST

1

, \ namens deze: 

·1
De Heer COO!'àissaris' 
van Politie \ 

.. �c APELDOOBii ...

� . y 

·L.L.van 'taere •
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_ c..__'.J:_i.:: .i:l, A.. .. dT, ..... ...J.11u .. 
Eur. 11v _.r ..1.., JOi....1 • .L�>.)J.i..Î.l.l..0 r 1 �- APR.1948 J

t:c- 33/lu
l.1., LhJ.1.:L .u, u- --· L l .u.L. 0 '.,__' • ' 

�r. I.D. 1Ub22 8-24-'47 
} - -

Amsterdam 10 April 1948.

Dw brief: 25620 

underwer1>: 1-J"ederl.iioniste _ C' u. 

GEHLL ..• 

-1

-t 

-1

eer beant�o0raing van het verzoeK, vervat in het hier
boven aaneehaalöc schriJven, üo 20 uecember 1947, 
� orat l, het vol,�end e bericht: 
ue personJlia en veraer Vbn belang zijnde gegevens, 
betreffende oe sprel�cn-s o!' de openbare ve.1.\;�weri.1 ; 1 
gehouden door de .i"rnc.eT13.llOse Zionü.tenbona te Amster
dam, Ob 2 Decemoer 1�47, versla� �.v.Awsterdam nr. 
1G...,22-24- '47 1 da 3 .Jece1.1 ,�:c 194 7, l voorzover bekend 
Jeworden) zijn �ls volgt: 
Alphabetische v01goroP. 
1 JacolJ VëJ1 A1,b ..... u_,u.r,_., óc 1oreu te Amsterd8u 

1 
3 Octo

ber· .L� 1 ..; 1 diamè:.intfa orü"ant, ed er J.u -�::., c _ c tiono li tei t, 
Israëliet, V.1011e11èl e ;:;arphatistraat u l; 111, te Amsterc..am. 
In 1946 \.us hij vco"czitter van oe .lederlánase Zionisten 
bond. Ge. en 1;oli tieke ui tin.__.en 1,ekend • 

. . . . . . . 

2 Abraham de J�.�, Liebcren te Eotteraam, 1� �ei 
1913, .Leraar liëb:re�1111s 1 1.ederl�naso �.ationaliteit, 
Israöliet, , •one nae �ot �icellistruat 2A hs. te Aoster
c..ac1. 
v1ntrent a e v v.1.Jll" ·.wro t verwezeL n ar a e beantr1t,orc., ing 
van J-, "hrie1 ...:.1')..,,Jö c:a 17 uei l::,ll7, onüer nuc.lt;..EJ'.' 
.L..u. J6o7-'4/, t.l 11 Juli 194·,. 

3 .Jl:llO!i on .1".L...:.l.: ... ili..1..v�.i.;,.,_,, ....;eboren te "1r!lsterdf;l1. 1 1-- 11 o-
veraber lb93, accou.ntt;nt, � ec..erlandse .,ationaJ.iteit, 
�sraöliet, wonende OlJw1iustraat 7 hs. te Amsterd&�. 
ALE:E.2 ........ Ku.i; , ... ,as in l'.::146 best·rn.rslid van oe r eaexlurn,se 
Zioaistenbono. u� ,o Adril lj47 �trak hiJ op een ver
.§all erinö van het I e1·bo�1d van � ales·ti11a-pionie:rs. 
J;olitieKe Jezindheia onbeKeno • 

. . . . . . . . . 

4 Lr . .. ax ... ,;ih_ .. , ln het .Jevollcingsregiste:r te 
.HrnsterCarn staat hij niet inf;eschi·even. !erruoede_iji< 
verblijft hij te A eldoorn op het udres: bUt)hense
stn.iat 106. vmtrent 1,.,:t;l!:L �·oi·dt verwezen nrar het bo
ven�enoe1 .de ve1·s lat • 

? Aron ...,vi.<).:>.J. J .... , 6ebo1.eL1 te .1-tmsterdau, , .augustLls 
IJv(, :cab:njn 1\eae:r-lanose :i.sraëlietische ...1oof<.Js"na.Joge 1

\•.1onena e üeinzestr at j hs. te 11.msterdam. 
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cUh��1t� is in lJ�' genaturaliseerd. Geen politieke 
ui tin0en belceno. 

�e naam van de af ev1arcigae van de iionistische Jeuga 
is niet bGkena �cworden • 

.J.)e hierboven genoeruà e re1·sonen li:.omen niet voer in a e 
kartotheek van oe .... �{.A., te A' st,aröar . .;ocrzover zij vc•or
komen in de 1olitie-i::l.d1, inistrG1tie stélan de gegevens c1ch
·ter hlll1 nar1.en verr, ela •
• • • e e • 0 • •  O • • • • • •  • O e O O O O • e • 0 e e • e e • • • •  e O O e e • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • e O O • e 0 
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@ rp f 5 MRT 1,1.-BUREAU 8 ï 1 o MRZ 1043 GEHEIM. / //• 'J �., l __ 
No• /;Jl'lj � / 0 �l'/ KORT VERSLAG VAN EEN OP ZONDAG 7 MAART 1948 TE GRONJ.N/Jjlif GE{IOUDEN

PALESTINA FILM AVOND IN HET GEBOUW DE GRöNIGER SPROAK DOOR DE AF-

op s'Lq• - �E
�

I�G-
N�::R��D�E_z:o�I�T=™-�N� �-H�T-J�O�S_N�T=O� A�-�N�S: _ -

� Aanwezig waren ongeveer 60 personen, waarvan ongeveer de helft 

• 

• 

vrouwen. De meeste aanwezigen waren joden. Voor het toneel was een
doek aangebracht met het opachritt VEen Joodse Staat eist Joodse 
grond� In de zaal was verder geen versiering aangebracht. 

' 
Volgens de aankondiging zou de leiding van de avond berusten

/ bij de Heer Theo LEVIE uit Jerusalem, doch bij de opening bleek 
deze door ziekte niet aanwezig te Zijn en werd de !Xll!lèiding over 

X f genomen door de heer TOBIAS VAN BLANKENSTEIN, gebonen te Schiedam 
5 Mei 1916, verftechniker, wonende te Groningen, van Starkenborgh
straat 14/ a. Deze heette in zijn openingswoord de a1:.t1 wezigen harte-

• lijk welkom, in het bijzdinder de spreker van deze avond de heer 
.,... � S. B. LEWER'roFF uit Jerusalem. 

Nadat eerst een smalfilm over Palestina was gedraaid, waaruit 
men kon zien met hoeveel en welke moeilijkheden de joodse pioniers 
aldaar in de beginne te kampen hadden gehad, 

�ioPrJa sprak de Heer S.B. LEWERTOFF,bovengenoemd, welke spreker
practisch niet te verstaan was, daar hij Zijn rede aanvankelijk in 
het Hebreeuws hield, Toen hij later ove�ang naar de Duitsche taal
werd dit veel gemakkelijker. Hij memoreeä.e onder anderen de moei
lijkheden die de Joden reeds ondervonden hadden en nog steeds on
dervonden, thans weer in Pal es tin a. Hij de!jlde verder mede, dat 
het Joods Nationaal Fonds veel geld nodig -.taft voor Palestina en 
dat het bedrag hetwelk daarvoor door Nederland bijeen moest worden
gebracht, vastgesteld was op een bedrag van F.200.000.- . Hij hoop
te dat de aanwezige joden en niet joden zouden medewerken om dit 
bedrag bijeen te brengen opdat verder gewerkt·kon worden aan de 
verwezelijking der uitgestippelde plannen in Palestina. Hierdoor
zou niet de tegenwoordige bewoner van Palestina daarvan reeds de 
vruchten pl'Dlkken, doch veeleer de kinderen van dezen wi van de vel 
perso.nen die men nog in Palestina hoopte op te nemen. Na zijn rede,
waarin hij de politiek niet besproken had, kreeg hij van de aanwez 
gen een hartelijk applaus • 

Hierna werd een korte pauze gehouden, waarna nogmaals een film 
over Palestina werd gedraaid. 

Te ongeveer 23 uur werd de avond door de voorzitter gesloten. 
Het geheel had een zeer ordelijk verloop. De zaal was voor on

geveer 2/3 gedeelte gevuld. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen 8 Maart 1948. 
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GEH:ë.ll ....

Amsterdam 2 waart 1948.

- BUREAU B
I, ">, 'fJ'

/ V'erslag van een meeting gehouden op l�aandag 1 .waart 1948 te 
20 uur in de grote zaal van Krasnapolsky te Amsterdam,aoor de
.1.�ederlanase ,.,ionistenbond. 

ueze bijeenkomst was aangekondigd in uiverse dagbladen.L)ij was
voor een ieder vrij toegankelijk.�e toeloop was zeer ordelijk. 
In en voor het 6ebouw werd niet gecolporteerd • .1el v.erden in de
zaal steuncertificateh (recht 6evende op 25 m2 grond in iales
tina) aangeboden tegen een bec.:rag van f .5.- rier stu.k.In de zaal 
�1aren diverse aanplakbiljetten aangebracht welke,gedeeltelijk in
nebreeuws lettersch:rift de .s.i.anwez...,.igen opwekte tot steun aêln 
de Z.io�is tenbeweging en tot aankoop van voornoemde certificaten
zomede opschriften als: 11 Jooàs i;rondbezi t aan de Joaen 11 .1�chter 
het podium was ae blauw-5ele vlag met de twee driehoeken gespan
nen. 

lJe bijeen.,.omst werd bijgewoond a oor circa lüuü personen, ·waarvan
ongeveer de hellt mannen vraren . .l.Je meesten behoorden kennelijk 
tot de gegoede stand,en kennelijk Joden. 

Als sprek ers ,aren u&ngekondigd en traden op: 
Jacob i30BTLL.l.)0Rl',geboren te amste.1.·dam,5 Juli 1914,�o-nende:.u..ui
dersträ& t 4 te A!nsteraam, 
J. VOE1.r, 
ër�IJLL�· 
'.Nadere gegevens betreiienae de L1atste sprekers ziJn nog onbekend.
Als te bespreken onoervJerp was opgegeven: 11 .mt .gebeurt er met 
l'alestina". 

Te ongeveer 20,20 mu werd de bijeen.comst door een onbekend ge
bleven persoon geopend • .JJeze persoon herinnerde aan de vorige bij
eenkomst welke gehouaen ·pera end er vreugdevoller vooruitzichten, 
terwijl deze bijeenkomst eigenlijk in het teken van ae rouw zou 
moeten staan.� ... aar niettegenstaande dit alles,zal het Joodse .i:"ales
tina niet onder gaan.J.u i ts wij allen ook ti·ouw blijven, zeide 
spreker.Vervolgens gaf hij het woord aan voetendorp,voornoemd.

ueze spreker be6on wet een gedeelte te citeren uit een artikel 
van zijn hand ,geschreven ongeveer een j:.;iar beleoen te Je:rLJ.zalem 

• onder de titel 11 .uolkstoot in de rug0 en e;ezonden aan verschillen
de da gblaaen in liet westen en a oor a eze pers geweigerd. 
vele doà en, zegt spreKer, zijn reeds in .c alestina gevEilen, sedert 
de verdeling door de Verenigde �aties.µn bij deze verdeling heb
ben de Joden toegewezen gekregen,niet hetgeen wacl.ro:p zij krach
tens hun historie recht nac..o en.

1
nog mincter aan Haarop zij gehoopt

haacen,aoch zij zo1.rnen :HX tevreden 3eweest zijn.,.,ij rekenaen er 
nu op onderdak te kunnen geven aan ue vele Jooen, ongeveer 1 mil-:
lioen, welke :nu als vo6elv1·ijen onder Ci e Arabieren rondz-�ierven. 



• 

• 

••••• 2 ••••• 

"elfs nog onder toeztcht van ae manublt3.ris. ,ij hoopten de 5ü0. JOO 
Joden t1krumen nel�en ,.,elke nu no6 in een bep&ë.. lc..e sta& t rond-
Z\ erven met een Jodente�en,benevens de massa Joaen welke nog in 
centraal .Eurppa in ce lcamven vertoeven • ..,/e J�ngelse regering v:as 
het met de verdeling van l·alestina niet eens • ..:,n mede dti.ard oor is 
er sedert dien veel gebeu.rdi .l>e Jewish Agency stelde een goede ver
deling voor,wel k voorstel te5enstand ondervona van ue �rabieren, 
of'schoon dit plan ook hun voordeel was.z,ij ,,erden echter opgehitst 
door hun leider v�n buiten.De Britse =inister van Buitenlandse 
zak�en heeÏt nog kort 5eleden gezegd dat hij 6oede relaties met 
de Arabieren wilde onûerhouden.1U1aerzijds wotdf"door de Engelsen 
bev,eerd; aat zij van de meest bekende begri.1,1pen onklllldig zijn en 
dat .dngeland i n geen geval 'i",apens le vert aan de Arabische troepen 
in lalestina • .cchter,volgens ooggetuigeveEslagen,passeren grote 
karavanen met wapens en àer_;elijke,geholpen door de .Jngelse mili
taire posten,ae ial estijnse grenzen.�eker,�ngeland houdt zich 
neutraa l.JJi t betekent dat oe Joden niet gel olpen word en, zelfs dat 
hun wap_ns,zo mogelijk in beslag genomen Norden,waarbij het zelfs 
is voo:rgekomen dat een .,_,ngels officier een liu van de .tlaganah 
toe�roegde:11 Ik veracht je,volk 11.twar onc.anks deze neutraliteit is 
_Jngeland van mening dat de beslissing van ae v._,.foL1tief is. 
::;preker beschrijft vervolgens verschillende incióenten, v.,aaronoer 
beschieting Vbln Joodse karavanen door Engelsen (troepen van het 
1rans Jordanis che Legioen,wa arbij hij ae .nadruk leg·t op het 
feit dat aoor ae officiële instanties 0-3 J"ngelse officieren en 
sol(.Jaten bevmst l eagens worden verteld ae.n6.:.ande het J:alestina 
probleem.upre lrnr hekelt fel •'ne;ehind en oe door haar gevoerde 
poli tiek • .,.;,n�elanà, zegt spreker, a t;1.rft nu te beweren dat zij ern
stig veron.r1.,1st is aoor het toenemena a.:m tal a ..... nslagen, Haarbij man
nen, vrouwen en rl:inàeren als slachtoffer vallen.het ...,ngelse volk 
echter begaat in aeze kw estie zelf de grootste misdaad (. .. ,,tJplausi 
�o als het nu st at leeft het Joodse volk o� feitelijke voet van 
oorlog met .n6el&na.Lchter,ae Joêen staan onc..er controle en ont
vangen geen wapens,onaanks net i'eit dat zij ae veraelingsbeslis
sing van de U ...... u.veraedigen,ten,ijl êe .r1.rabieren,die zich te5en 
dez e veroeling gewé:1,2end ve:rzetten, langs allerlèi wegen van wapens 
voorzien woraen ....... n .,.;ngeland �;eet ven niets wanneer grote �roepen 
van hear soldaten steer.s Heer de , apens k\,ijt zijn,welke wal.Jens 
later gevonoen 1voraen bij Arabische t:roepen,zelfs wapens welke 
door de .i:.ingelsen van ae :iaganah in beslag -�enomen zijn .... ,u gaat 
�ngeland vrner een nieuwe stunt o:i:,voeren • .tlasr beschaloióing is nu. 
dat alle Jode n 1,elke l'alestina _poi.;en binnen te komen, comr.,llllisten 
zijn. 'l:evens wa ar schuwt zij i-1.merika, ·11:as op, wanneer jullie de 
Jooen steunen trekKen de Arabieren ae olieconcessie in.Bij onaer
zoek is het eerste oeel van de beschuldiging onjuist gebleken,te� 
wijl men in Amerika nog steeds niet_g; _ 1;ehoord heeft van de te ne
J!len_m_aatregelen door de Al'abiereh./[n ceze en in anderen dingen 

..... àoet de inge-lse propaganàa nrets voor a ... lJUitse va!l ..., c.ens de 
oorlog onder.Engeland zegt:"Alleen ae Joden zelf zullen geloven 
àat éie &ans lc,g in o e Ben Jehoedu-straa·t te Jeruzalem Goor ,_ e 
Engelsen zelf in elk. �:r 0e�et is".,îelnn ze.3t a "'reker,ik ben maar 
een Jood en ik [eloof het .Neen ik 1roor r. i;, weet het zeker. Bnc;e
Li.1.� o tketent een terreur il1 P. • .l �stina met oud ;:,.B. 3:i:'.J C;."J "'e 

�t i...oe fti aan het hoofd • .Ji t is · 1 1Je a ollrntoot in de rug 11 • 

Te 21, 15 we rd deze rede beeindigd, waarna het woord gevoerd 
werd door J.ifoe t. 

1Jeze sprelcer be6on met een telegr;;..m van de Jewish Agencies ;te 



.. 

• 

• 

. . . . . .  ) . • •••

in Palestina, e;;e�icht aG<n f e 1Jioniste.n in .i:,enerland, voor te lezen. 
Vervo;Lgens zeiae hij dstll•besluit van_de V.N. van 25, .... ovember 1947 
inhielä een minimum voor ae Joodse gemeenschap. 

Er is verschil tussen de vori�e en deze ,ereldoorlos,zegt spreker. 
ve vorige oorloJ 'erd be6onnen wet een illusie en ce�indigà met 
een illusie,daarop de {olke nbond is gebom1d.�chte; al spoedib 
bleek dat OOK de folkenbond een illusie w�s,een onmachtig licha.m, 
tot spoedig sterven 0e,é oernd .JJeze •::ereldoorlog werd bego1w.en zonC:.er 
een illusie en �elindi�zoncer illusie. n op ue realiteit werd 
nu cie U.l',0 o:pgeric ht, i "llte een .:;elijk recht voor alle staten v.:m 
de wereld zou verzelrnren ..... n nu zc...l he·t; moeten blijken of oe mW 
bestaansmogelijkheden heeft.net moet nu blijken of zij de aoor 
ha&.r t:;enomen beslissingen ook zal en kan hèlnuh<-.v en .Haar besluit 
betreffende àe veräeling van i:alestina word nu door een k1e ine staa-; 
met voeten getreoen en wat zal zij nu doen.H�ar besta�n stn�t nu 
o� het sp el. Het moet geze6d worûen,de Jooen hebben de voo r de
oorlog aan hun geboaen kunsen niet ·1>ern1t en daarom v,erden zij
ooor éie :E.nc;elten onder de voet gelcpen.Latci· v1as de tijd voor de
Joden voorbij, o och dit falen is de oorzaak e;;e1·,eest dat duizenden
Jo<,en nog in .uuropa v' bren tijdens ue tweeae wereldoorlog en in
deze oorlog zi jn omgekomen • .Jn na de oorlog kre.sen v:ij vele com
missies om het �oodse vra�gstuk onder de ogen te zien.Jn de rap
�orten van de commissie s werden terzijoe gelega.�e Jocen verloren
het vertrom,en.L aar een der ra,�orten heeft toch eirl�elijk geleid
tot het besluit van de mi;rO.JJit was een g1·oot::; moment .. ,.,och ook nu
drei5t cJeze beslissing; zone.er m0er opzij 6elegu te v,orden. 1ant ,,at 
is het geval:ue V.N.hebben geen machtsa�par�at om haar wil door 
te zetten en een kleine staat (trans Joraanie) lápt het besluit 
�an haar laars.ûeze kleine stàat zou oit niet QOen,als zij niet 
zeker v:ist een machtióer st&at achter zich te hebben en oeze staat 
is Engeland.;i.ngeland,aie e;ehavenà uit oe oorlog is gekomen zet nu 
a],les op älles om nog een gedeelte van hear "ereldmacht te behou
aehof te bevesti6en. ,at zal Amerika nu doen.uaar zijn ongeveer 
5.000.000 Joden,we lke daer feitelijk sleutelposities bezetten . 
�ij kunnen de balans van de komenae �resiaentsverkiezing laten om
slaan.uaarom is het antwoord, aat .ti.merika gaf' zo nietsze&gen<J ,het /') kan alle kanmen uit.Al.en durft daa:c geen defini·tieve uitsvraak te aoe 
Door .tlnsland is nog geen antwoord gegeven • .uoch ook ait zal wel 
nietsze0gend zijn.->ovendien heeft dit antwoorà toch geen ,aarde aan 
gezien het in 3usland mogelijk is op 1Uaandag àit te ze.;öen en op 
J.1insèag het tegenovergestelde .:Ln �ngeland ?Bngeland v1il "l'lon lnter
ventie '' .Hoe gevaarlijk aeze infame huichelarij van Hon Interventie 
is,hebben we gezien in bpanje.�och deze houding van �nseland is, 
gezien hetgeen momenteel plaatsvindt, volkomen begrij}-elijk.IJ.aar 
als ae UNO nu geen expeditieleger zendt,teneinde de óoor h�ar ge
nomen beslissingen te bekrachtigen, dan is ae Ur:O waaro e. loos 5e
bleken en z al ze sterven • .l!li.aar misschien ,•1illen de grote mo6endhe
den zulks wel, instede van, zoals nu,han politieke i"las te. órogen te 
hangen in het gezicht van de wei·eld-publieke belangstelling.det 
kan dus zijn d at c e UHO niets doet .Het kan ook zijn dat de U .dG 
van oordeel is dat de door haar genomen beslissi ng bindend is, 
doch door haar niet bekrachtigd worat,een soort platonische liefde • 
.i.m hei; lcan o ok zijn öat de tJl10 .1:'alestina uitlevert aan een Ara
bische staat. 

,. 

.'!,chte:r, hoe het gaat en wat er gebeurt, in i'alestina za 1 e en Joodse 
staat bestaan.JJe voorposten van de Haganah kunnen vallen.Haar ge-
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bied kan ineens�chrompelcn,llk.ar de kern van de Hagenah zal blijven 
bestaan en aeze zal weer uitgroeien.En wij, wij moeten helpem, door 
woorden en door daden.uoor wooraen,aoor zoveel als mogelijk is in
vloed op de Regering uit te oefenen en aoor daden,aoor zoveel als 
mogelijk is en zelfs meer,financiêel te steunen. ,ij zijn àe steun
t:roe:pen waarop zij moeten kunnen bouv: en. 

�e 21, 45 we1·d deze re<.le be� �inctigd, v1aarna het ,1oorct gevoerd werd 
aoor de heer ar.J.�eijer. 

�eze spreker betocgae dat de Jocen in 1Jeêerl�nd en overal inzicht 
moeten hebben in ae eigen str�ctuur.h�t is al 350 j�ar geleaen 
dat ae eerste Joden. ons lanë. binne.n,0 &..men, o.v c. z lfàe manie!' als 
zij er nu ui tgaä_ .Zwervende over èe 0 .renzen, vluchtende voor de

progroms.Voor de Joóen bestaat geen politiek begrip mear een zuiver 
Joods begrip • .uoor c.e 6esdlieaenis bleef óe Jood, J·ood, onaanks alles f' 
al zijn wij naar- bui ten ge. chonaen, laten wij naar binnen een zijn. l 
vntmoeaigt niet,wij hebben veel verloren,doch ons hart en onze ziel 
blijven bestaan, ope,at onze stem warde gehoord in het land en in àe

stad waar �avid koning was. 

veze vurig uitgesproken rede was eigenlijk een uitgebreide geloofs
belijdenis en was doors.i;> eirt met Hebreeuwse wooraen • .0e spreker on·l;
ving een geweldig applaus. 

'.1:e ongeveer 22 uur werd door de in de aanhef van dit vers:l..ag be
ooelde persoon een kort slotv10orct gesproken, v,aél.rbij hij een verge
lijking m<:1akte tussen óe uittocht L1it bgypte met de onaergang van 
de :.t'harao en de toestand van 

1
heden. l�n, ze6t spreker ,het J:'haraobekK:en 

ligt er nog en is nog open.�e Joden zQllen ooortrekken en zij zul
len eens een groot volk vormen,wanneer het .Britsch lmperium reeds 
tot het verleden be hoort.Gnze glauw-gele vlag zij ons symbool. 

Vervolgens las hij een motie voor,waarin de �eterlandse �ionisten
bond zijn instemming betuigde met de verdeling van �alestina door 
de V,.N.,haar leedwezen uitdrukte over de houding van bngeland,ae 
nadruk legde op de plich�t van de V.H.om de lJ.itvoering van haar be
sluit te verzekeren en een beroep doet op de v.�.om een internatio
nale legermacht te zenèen na.ar .l:'alestina • .11eze motie werd met eep 
stormachtig a.i,1.!,)laus aangenomen • .JJaa:rna we:rà door de aanwezigen een 
vermoedelijk Joods-Godsdienstig lieo gezongen,waarna de bijeenkomst 
te 22,25 werd gesloten. 

�e bijeenkomst ging rustig uiteen.nij het verlaten der z�al werd 
met gesloten bussen gecollecteerd. 

-------------------------------------�------------------------___,_,.., 

v rzonden aan: Hfd.o.v, D. tlaag. B-G-5 •
.l:'.G. 1:i.msteraam. 
B • .iV!. Amsterdam. 
h. C. 1�ms tera am.
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Ter aanvulling van c.q. verbetering in het documentatie-materiaal 
betreffende het Zionisme, wordt hierbij toegezonden een exemplaar 
van het " ·aarversla met bi ·1 en van het Bondsbestuur van de Ned. 
Zionisten on ", geroer J.J age 1. 
Bij nadere bestudering van dit boekwerkje is het zeker mogelijk 
een meer gedetailleerd overzicht samen te stellen omtrent het 
�p�rlands Zio�tsme, haar activiteiten, bestuurders, financiele 
basis, verwante of aangesloten organisaties, buitenlandse contac
ten, e.d. 
Op toezending van een afschI'.ift van een dergelijk, eventueel aan
gevuld, overzicht, wordt ook dezerzijds prijs gesteld, temeer, daar 
een groot gedeelte van de Nederlandse Joden in Amsterdam woonachtig 
is. 

Zoals uit de bladzijden 8, 9 en 11 van het Jaarverslag blijkt, zal 
op 24 en 25 December a.s. de eenenveertigste algemene vergadering 
van de Nederlandse Zionistenbond worden gehouden in het Minerva
paviljoen te .Amsterdam. Uiteraard zijn dan bestuursmutaties te ver
wachten, doch het mag als zeker worden aangenomen, dat in een dçr 
eerstvolgende nuwmers van het officieel orgaan der meerbedoelde ver
eeniging "De Joodse Wachter", daaromtrent mededelingen zullen wor
den gedaan, zodat een abonnement op dat orga...m mogelijk gewenst is; 
dezerzijds wordt niet beschikt over de betreffende informatiebron. 

Hoewel verschillende uitdrukkingen in het toegezonden jaarverslag 
in de Hebreeuwse taal zijn gesteld en daardoor aö.nvankelijk niet 
vo]tk:omen begrijpelijk zijn, wordt een en ander bij iatere combina
ties wel duidelijker. Een uitzondering mag worden gemaakt voor het
geen onderaan bladzijde 25 staat vermeld, waarbij het woord 
"hachsjarah" betekent: in opleiding voor uitzending naar Palestina". 

Als bijlage 2 gaat bij dit schrijven een af'schrift van de belang
rijkste artikelen der Statuten van de Ned�rlandse Zionistenbond, 
zoals deze in 1937 werden goedgekeurd en die ook nu nog van kracht 
zijn. 

Vervolgens geven de bi�lagen 3a en 3b fotocopieen van brieven aan 
de Rijksvreemdelingendienst en van de Procureur-Generaal te Amster
dam, betreffende het te houden internationaal congres van Zionisten
Revisionisten. Een af'schrift van het dezerzijds daarop samengestelde 
rapport is onder bijlage 3c toegevoegd, terwijl ook een foto-copie, 
gemerkt met bijlage 3d, is bijgesloten, weergevende enige opnamen 
uit de opleidingskampen voor Joodse pioniers, zoals die onder aus
piciën van de Revisionisten werden en nog worden georganiseerd. 
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Nogmaals mag de verwachting word en uitgesproken, dat, wanneer de 
dezerzijds verzamelde gegevens kun-1en worden gecompleteerd, het 
resultaat daarvan gaarne tegemoet wordt gezien. 

\ /' 
rerz. aan Hfd. C.V.D., 's-Hage • M.-2 
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Bijlage 2 
Rapport I.D.,Amsterdam nr. 11687-24-47 

Afschrift 

Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Vrijdag 17 en Zater
dag 18 September 1937, no. 179. 

No. 722 
VERE}ENIGING: De Nederlandsche Zionistenbond, gevestigd te Amsterdam. 
(Gewijzigde 8îa-€üten). 

Naam en zetel. 
Art. 1. De vereeniging draagt den naam van De Nederlandsche Zionisten
bond, en is gevestigd te Amsterdam. 
Doel. 
Art. 2. De Nederlandsche Zionistenbond maakt deel uit van de Zionis
tische Wereldorganisatie. Hij eerbiedigt de besluiten dier organisa
tie, tenzij zij strijiig zijn met de Nederlandsche wet. 
Hij stelt zich ten doel, in Nederland propaganda te maken voor en 
steun te verlenen aan de Zionistische beweging, overeenkomstig het 
programma op het eerste c9.ngres t� Basel vastgesteld, luidende: 
"Der Zionismus erstrebt fur das Judische Volk die schaffung einer 
Öffentlich-rechtlich gesicherten Heimst�tte in Palästina". 
Middelen. 
Art. 3. Hij tracht dit doel te bereiken door geschriften te versprei
den , voordrachten te doen houden en voorts door alle geoorloofde, 
tevens wettige middelen, die geacht kunnen worden tot het doel te lei
den. 
Lidmaatschap en Inrichting

1

Art. 4. Lia van den bond kunnen alleen zijn in Nederland wonende Joden 
en Jodinnen. 
Art. 4a. De leden worden ingedeeld: 
a. in plaatselijke afdeelingen en een algemeene afdeeling;
b. in rechtspersoonlijkheid bezittende, door den bond erkende Zionis
tische vereenigingen, na te noemen aangesloten.vereenigingen •
Art. 5. Aangesloten vereenigingen behoeven als zoodanig de erkenning 
van het Bondsbestuur. 
Het bondsbestuur weigert d,ze erkenning: 
a. indien de aangesloten vereeniging in haar statuten en reglementen
niet woordelijk alinea 2 van art. 2 dëzer statuten heeft opgenomen.
b. indien in de statuten en reglementen niet is bepaald, dat uit
sluitend leden van den bond lid deraangesloten vereeniging kunnen zijn.
Art. 6. De afdeelingen en vereenigingen beslissen omtrent de aanne
ming van leden en donateurs, met inachtneming van de bepalingen dezer 
statuten en de reglementen van den bond. 
Donateurs kunnen slechts zijn niet-joden. 
Art. 14a. De bond heeft een eereraad, bestaande uit 10 leden, welke 
is belast met de disciplinaire en eererechtspraak van den bond. De 
eereraad oordeelt in een kamer, bestaande uit 5 leden; hij kan de na
volgende straffen opleggen: 
a. royement uit den bond;
b. berisping.



• 

; 
;,. 

Bijlage· 3a 

Ra.pport I.D., Amsterdam, nr. 1.1687-24-.4? 

i":-f�;"'i ,Ïii°i:,. BRIT H HA ZO HAR

UNIE VP N ·Z 1 0 I'! 1 STEN - RE VIS 1 0 NIS TEN

1:,;uf/ Af-0. NEDERLAND 

V. TUYLl V SE'R00SKERKENPLEIN 26111, TEL. 90184 

• 

AMSTERDAM·Z .• ·:. Nov.1m'")e, r 1 q!.�-. 

Der. Fooi;.e��: :,."t!'�'�"n !-<e�r 
Kolon<>1 '-ë,-. N·"'linv:, 
Ri,1!�f',_1�--.c..,._--,a1 �� ... "'.'\�

...::1 r."' .. �•,, 
Rri 8M':"""' ::.·, 
1 s-G l ;: v __ t_:l h_ Le.. 'J. 

. ' 

.. 
I 

:·1:.:-1:.,,� heb L'· ·'-- e•r ï 1 -;:-n -'1 -, �,... f.e:.eri, �et \•·:J �ij 1'\'3t èer!'ll"�':-;
�,,.---+ Van �:.l: ter.l,H'-" '-'! 7.,��n r.on '' ;rz�?? OM v1 !;!f l:i:11'·,�n il",f:e..,1.·"'!'l� 
·0�r c�'.'1 J_O pE"T�on"":1, èi"'l zu:'.."!.en -·�e1ne""�'!'l ... l.fn ":lO"l'l congres, 'iat

:'��r i:1 '-'3': begin va--:·-:,+ , .. ?1::'"lnrl� J<''lr' �-·;. v-01>;P-n g3!:.o:.:A en en(}. tl:a-
t�n ZP1 ·1uren. 

Psi ... .,+,r�ft ·11-·,, .,� - ,:-1t1�"".1P �'.';".3)0l"!liJ1rheà".lr.. v:.,n 11-:i •1 ··ugdver
enig:!-�'<S "'9r.!.üi '<'ru :p�:"!.:for", . _,1;1�� 101•n:.,:-i'.sa t! 1 v 'n � � ·«e·:·:J öo�gan!
eat1e v�""l Zîo'ii_:-"-;f�-:P;;,1:il �n{ .. t�....,, ,,. 1 'ti-3 0'!"8'ru:isç1 -+J i� 1;;1 aa."'lg�s1 ot�l). 
"11.l he!i ._"'.'f:!-.,;i<r. /..gtmcy. Het rlo�l .::"'"' :�uèlver';},...� ·!r� 1a de 1A .:i Pn 

\Toer te '- �'elden als goe,1e 'l)urr""'rfl 'T"lr. '1a Joo1se s�11$.t. �-

D�z·::: �ons!!r ko"'len ui':. P,1est!�o11, "� .,.e.,....':l��..,.r"� �:,ci•,an, C=?l'l��.,, 
Zutd-Af-·l't<�, P.0P."1�n1:-i, -·, '"l:ritse e,.., '.r.er-li�;:;.,sa 7-cn� ,.�..., n1.i1f,J"nd 
( :. .'. +.-1:l·'t,e-:"1), b:1g'rr.;J, 1'1_p11:, It-::!'L:., F'ra��lrriJk, 3�.f'.�land, "-::e
�en, �aj"'C�o-31or��i)1, ��n1���, �c�e� d� ��1fl�. 

Dr: S7, c-!1,t e::" v�n ..:ie:"e '.) ·:.nmi ..,;, t.' J ··• .... e: "71 :H�1: :,· ,T 'lh-::'.lnsky-. 
V,:;!'öch1"' 1ende :if-r.lf''":l""''::, r1 �s <1.�t.:.ef P:'.!'.;�·::-!"' 4 h�·,·,�'1 in "1 e wes�;�

l�jk-9 r-"a11le:?'.ràe 1 P�era ;,, _ _ül,,:.Yl 0°.n voor?10·.,. : C1."\n?:�t. :l<:i"l"t"' ... �n. 
D" ... .,....,...., .--:_.....,.., 1"1� µ, r·-ron ',, "ec.,..·· "' "1"1 C' - ' ........ n• -� �··,.., 1 c.t n"'pnrt.., 11'\'' {-

\léi n �u:� �-��l;;,:��· 7;•�e;., rl�;{d; o�.r1 � Î;:�:��t. ;�e ;� �;] e;Pn}�Aid -.iu 
re:rnor-+:.eerde onde•· �Tu, :.�tie er; dat Uw Ho�gedelc:re r .. • nn�e r.ez. · 7. 1: •� 
r.:-:2·;u·c:aert. Est it daaro"tB, qat "!lJ U belsefr:' ve!"�oe'.·t-n, on., te wU
len T.eded�len, cf �r î!nerzl:4è,, 'JeZNIU'61" t "ren�':�" fl.u"'t, rUl CvrtgreS 
1n Ams tey.dam, te doan houC,ep, 7,o 111 � "' , .>f -; :.J dan o:' Pw ":'!� -'<:werking 
rmcg/3!1.c reke"'îen, Oü1 de, toela:�,1nr drr �Ol"lfT'".:S:oi + .. en "":cg']l1Jk te m"'Y1>'r .' 

G"!àr,ne z1,1n '"''lJ h�·"eid lJ ee!"1 .:::1 ander r'!On-11:':..in; t.:;e te 1 -1 c."1t.er.. 
In ,9fwa�h�J 1::1� v;;1: ' 1

• ·  berlc��n, V "' i'b}�_h.,.,,i, wij .,,. .. t V",...:-�ul�i;�e. 
hoo�acht1ne 

, : " 

Ch.1i'.'l ,- e !·; i. .tveir 
Voor�, tt,er. 
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FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

te Amsterdam 

Rapport I .D., Amsterd.� nr. 11687-24-L�?

Am5terdam, 
. 194 7-

No. 
Bijl. 

P.619/ 1�7.
!!;én.

'-lf 

I .._, • . 'J î

2 December 

hierbij heb ik de eer U-Hoo�EdelGestrenge een 
schrij·1en d.d"9 November 1947 van de 1!_nie van Zionisten
Revisionisten te doen tuekoi:ien,naar de inhoud waarvan ik 
kortheidshalve moge ver,Jij zen. 

li< 140.ge U verzoeken mij in deze van bericht en 
ráad te dienen en q.ad.rbi j in het bij zonder Ei an.dacht te 
schenken aan de vrá�, of het eor-Gr�.:, bi� ui ts2.ui ting door 
::..rdelievend2 ',Jerson·en zal :.: �z" cht w0rden. 

"e2.Îict 1. ten overv"! ceae ::ncge i .� nog Uw aar.:b.cht 
vesti6en op de Vr't.:t .r:'.!<1i::ll%211cir•culaire F van de Iönister 
va;.1 Ju.;;titie d.d.2 Ju;l.i 1�>40,i:r1zake ?olitieke Activiteit

door vreem.deline;en. 
Locti.t er 6ee"1 bez··,aar zijn ter;en de komst van 

deze v reewdelingen nt.é.1' Nederland ,aan verzoek ik U mij_ de 
lija"ten te doen toe.;.;.c;; .. -:n,vermeldende de volledige persona
lia var, äe betrok.kenen, oe.nev ens hun volledie adres in het 
buitenland, .)pdat do"r h�t Hoofd van de Visadienst de Coo
suls"in .het buiten:dlld eventueel gemacht.i3d kunnen ·worden, 
de betreffende visa te verstrèkken. 

De Procu1'eur-Generaal 
fgd.Directeür van Politie • 

• A.an de Heer Hoofd Cor:mlissaris van Politie 
Bureau Vreemdelingendienst 
te 
A M STER DA M. 
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Decembe�- -Nr. I.D. 10954 - '47
Amsterdam, 22

I Uw brief: 
d 1. di tVreem e._ingen ens . -."-JJ Er 1941 1 

14033 - 1947 � \ I 

Onderwerp: Congres Zionisten-Revisionisten
r 
1 

-·

Bijlagen: 

GEHEIM. 

• 

• 
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1000-10-47 

Ter beantwoording van het schrijven van de T'rocureu.r-Genera.al te 
Ams·t;erdam, nr. P.619/1947 a .a. 2 Decernoer 1947, hetwelk als bijlage 
was toegevoegd aan bovemvermelde brief, ku.rmen de volgende bijzon
ae:r-hede:u •HO!:de.n: , eàegede,eld over het Zio1üsro.e ä:.l.s or·gauisatievorm 
in het algemeen en over de groep Revisicnisten in het bijzonder. 

Naar aanleidin6 van het beruchte Dreyf'uss-proces in de negentiger 
jo.ren van de ·v-orige ei.::uw kwam Doctor Pheodor Jforzl, geboren in 1860 
te Budapest en over1ea·en te Nenen in I9ó4, tot de overtuiging, dat 
een i::rte:rke organisatie van de over de gehele wereld. verspreide Jo
den noodzakelijk was om de ·teru.�eer :11aar .?alestina voo:t, te berei
den en te verzeKeren en op deze wijze het groeiend aantal slacht
of'fex-s van het; anti-s€'.mietisme te reduceren. Zijn geêl�cb.ten werden

�anva:nkelijk, ook door eigen volksgenoten, �et gcmengdç gevoelens 
ontvangen, maar in 1897 werd te Basel het eerste congres gehouden 
van de Wereldo:rgenisatfe der Zionisten. Als doelstelling van de 
toen gefo:rm.eer�e internationale organisatie kan wox�en gegeven: 
"Het Z-:ionis:m.e stree.ft no.&r &en publiekrechtelijk ge\vaarborgde woon
plaats voo� liet J'oodse-v:Olk fii .:clestina". 
Op deze basis werdBn aJ.le latere activiteiten geplaatst èn de 
Zi�nist±sche Wereld-Organisatie heeft in een lange reeks van jaren 
volhard\ bij liet zogënn.tmae "Basele't' t"r0grrun" � 
Door èie be.kende Balfour-declaration van l917, waarvan de voornaam
ste �as8age luidt: 

meende men het doel in de nabije toekoms-t; te kunnen verwezenlijken" 
ma.ar de geschiooenis heeft é::Ulders geleerd.- 1Ia twin·t;i.g jaar kwam 
de apa1estina Royal Comr.'lission•• tot de, vrij samengevat• volgende 
conclusie: 
1. v6ór en bij het 'alestina-Mandaat zijn, door Engeland en door de

Volkenbond, aan Joàen en Arvbieren toez.egë,i.ngen gedaan" waaraan
bei<len gelijkwaardige aonspra1(en ontlenen;

2. Engeland ·heeft te goeder tr-ouw önder.steld, dat deze gelijlmaardi
ge aanspraken cJoor de yrac'i;ijk met elkaar in harmonia zouden wor
den gfdbracht;

3. en is - in 1936 - pijnlijk verrast door het Arabische verzet
tegen Joodse immigratie en tegen Joods streven naar meerderheids
vorming in ?alestina,
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4. een verzet, dat kenuelijk zi�n grond vindt in een sterk toe
genomen Arabisch zelfbewustzijn

5. en dat thans d rmate is gegroei!, dat de Mandataris, Engeland,
het niet meer kan breken.

6. Zwichtendè voor dit verzet ziet Enegeland zich genoodzaakt tot
afsnijding der Joodse immigratie en, daardoor, tot opheffing
van de mogelijkheid ener Joodse meerderheidsvorming in Pales
tina, of

? • tot verdeling van het land. 
In dit rai.,port lag dus de kiem voor de beslissing, 
j.l. door de Assemblee van de u.n.o . werd genomen.
Ui te.raard heeft de inhoud van Balf'ou:r,.,.declara.tion rapport Pales
tina Commissie én beslissing U.N.o. niet de onverdeelde instemming 
van alle Zionist&n. - Vooral het feit, dat in 1923 Trans;jordanie 
onafhankelijk werd verklaard, is door bepaal.de Zionisten gezien als 
een schending van het recht a�r Joden op het historisch begrensae 
Palestina. De groep die hiertegen het sterkst in verzet kWwn 
\Varen de Revisionisten. De geestelijkei vader van deze &TOep is� 
\Vladimir JABOT!.NSKI 
een Russische J'ood"' geboren te Odessa in 1880, overleden in Amerika 
in 1940 •

De revisionisten we:rde @eformeerd in of omstreeks 1925. Zij ont
wilr..keld en vooral in Centraal-Eu...T'Opa een sterkr-- activiteit. Als 
resulta;it van de groepscongressen in 1925, 1926 en 1928 verscheP,n 
in 1929 een brochure onder de titel: 
ITGrundsaetze des Rertsionismus", waarin als voornaillllSte stellingen 
worden verkondigd: 
Ziel dea Ziollismus 
l. Das Ziel des Zionismu.s 1st die a.llm.ähliohe Um�estaltung Paläs
tinas (einschliesslioh Tran�jordaniens) in ein Judisohes Gemein
wesen

1 
d.h. in ein selbststandi� regiertes Territoriwn mit einer 

jÜqischea BevolkerungsmajoritatJ. 
2. Diese Formel ist die einzig zulässige Deutung des Begriffes
"nationales Heim" des Baseler Programrus, der Balfourschen Dekla
r-ation tmd des Manda:ts.
3. Alle offizielen Akte, die �ine a:}dere Deutyng der Ziele des
liionismus enthalten, weràen fur ungtiltig erklart •

T2'a.nsjordanien. 
Tr�sjordanien is� ein untrennbarer Teii des Territoriums von 
Palastina una gehort, auf gleic�er Basis mit allen anderen Teilen 
des Je·Rish Commonwea1-th, in das Gebiet aer j'Qàischen Kolonisation. 
Alle Satzungen des Mandatis müssen ausnahmslos auch auf' Tra.D.$jorda
nien ausgedehnt wer�en. 
Selbststandige .l:'olitische Tatigkeit. 
1. Die Union behält sich das Recht vor, unter Wahrung der berech
tigten aussenpolitischen .-:-rä.rogativen der zionistischen Exekutive,
ihre progi-ammatischen Forderun15en vor d r jÜdischen und nicht
jÜdischen Oeffentlichkeit zu propagieren, sowie auch eine wohl
wollen.de J·t.ellungname der massgebenden politischen Fektoren gegen
Über diesen Forderungen vo1.1zv.hereiten.
2. Unter dem Ausdrucke 1'borechtie,te ausscmpolitisohe Prärogativen
der .lhek�tivenn .. - ist die Einreichung von direkten pol�tischen Anträ
gen an die ausf\ihrenaen Organ.e der Regierung und aes Volkerbundes 
zu verstehen. 

Jabotinski heeft zich met ziju groep in 1935 afgescheiden van de 
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z.w.o., mair na de ·liweeóe wereldoorlog zijn de Revisionisten weer

teruggekeero ·oot de federatie. Reeds lang voor 1940 werkte d ·ze
groep aan de opleiding van pioniers en zij stelden zich daarbij op
h,·>t �tandpunt, clat eon krachtige houding tegenover de Arabieren
noodzakelijk was. Zij richtten daartoe in verschillende steden van
Zuropa scholen op, waar allo takken van zelfverdediging werden onde:t'
weze.."1 en beoefend, tsrwijl zij zich ook met de wapenen oefenden. 
Het is wel tekenend, dat zij ook nu nog door een vooraanstaande
Ned•rlandse Zioniste worden gekenmerltt als: "lieden, die onrnidàellyk
naar de wapenen grijpen" t terwijl zi� zelf met trots verklai·en de
manschap�en te vormen voor de illegale Joodse strijdorganisatie
"Irgoen Zwei Liumentt " Het is verantwoord van hen te spreken als:
uiterst nationalistisch bi na o:f soms e�::treem. 
""owe . - un geschc . en, .Jropagan a-ma eria woorden van J abo
tins.k$ als ande:,:,e fei.ten ..;preekt; 0en strijdvaai:Aig zelfbewustzijn.
ZiJ stellen zich ook na de beslissing van ae U.N.O. nog op het
standpunt: "dus moeten we de rest verovere:ç.11

• 

Hadden de Revisionisten v66r de oorlog veel �anhangers in Centraal 
Europa door de decimering van het Joodse volk, hebben sterke ve:L'
scllui'rlngen plaats gehad. Op he·t congres van de. Zionistische We�reld-
0:r.ganisa"Gie, gehouden te Ba�el, in D�camber 194-6, waren zij vertegen
woordigd met een groep van 35 personen; hieruit kan woràen nagegaan,
dat zij ongeveer 9 procent vormen vo.n de gehele Zionistisch georga
niseerde wereld, want het gehele congres bestond uit 385 afgevaar-
digden. Van de bedoelde 35 revisioniuten waren meer dan de hel�t 
afkomstig uit Palestina, terwijl ook 1:mige Zuid...l).merikaanse landen 
geest"1erwanten onder hun delegatie telden. - In dit verband kunnen 
ook andere cij:fers worden gegeven. Van de ongeveer 12.JOQ •. JOO Joden 
die de wereld thans telt, zijn er 2.000.000 aangesloten bij de 
z.w.o. Bij beoordeling van de�e cijfers dieut er rekening mee te
worden gehouden, dat het lidmäatsohap pas op l8-jari3e leeftijd kan
ingaan 1 terwijl daarnaast uiteraard v°2 vele Joodse gezinnen alleen
het hoofd is aangesloten, zodat in de •• o. zeker wel een represem
tatieve vertegenwoordiging van het Joodse volle mag worden gezien. 
Zoals reeds uit het noemen van de revisionisten is duidelijk gewo:L'
den, herbergt de Zionistische Beweging verschillende politieke 
groeperingen, welke zioh bewegen van uiterst rechts (revisionisten) 
tot uiterst links. - Op het meerbedoelà cougres van December 1946 
was de politieke schakering van de .:;a.5 afgevaardigden ongeveer als 
volgt: 

• groep H�omeer Hatsaier
�
bijna commUl'.listisch) • • .. • • • 2.5 vert.

groep �e ä!e Árèhchoeth onafhanltelijk socialistisch) ... 25 vert. 
l{ht.w)d,

v
<.--groep -'îaj.e z;o�i(M!Pfil) socialistisch) • • • • • • • • 100 vert. 

g.c-o J> a t;,emene o St.,en (llbera:ü 1 vrijzinnig democr .. ) 140 vert. 
l?v-vlvv,a..- groep !1izra9Iû� 5.0.?tliodox) • � • • • • • • • • • • • • • EO vert.

�c. g:roop Ifovis.1.om"s 1.,en (nationalisten) • • • • • • • • • • 35 vert,
;µÄ' (De tussa� h�èl\kjes gepla�tste a!induidingen dienen met een kleine 

reserve te wo1->den gezien). 
Het kan interessant zijn hieraan onmiddellijl: toe te voegen, de ve� 
g!'.)lijkende cijf'e:rs voor Nederland: 
aantal Joden: 15.000 - 20.000; 
aangesloten bij de Nederlandse .::;ionisten Bond: 2800 0 waarvan de po
tieke orientering ongeveer als volgt is samen te vatten: 
Poale Zion 50 wcen·t;; 
ÄÎ emene �ionis'ten �5 procent; 

rac e . prqcent • 
waa.rui u.s bliJ1tt, dat noQh uiterst rechtst noch uiterst links in 
l\ederland noemen$Waard1g ve:t'tege�woordigd zijn. 
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Sprekende over de Revisionisten. �ei de voorzitter van de Neder
landse Zionistenbonc:;1, dat zij zeker niet meer dan 3o aa.nhane;ers 
tellen in Nederland, hoewel àe voorzitter van de Nederlandse Revi
sionisten sprak over 100 leden. 
In het jatL'r"Verslag van de Nederlandse Zionistenbond over 1947 wordt
omtrent d. rev1sionis·ten gezee;d:

''Eenmaal. in het begin van dit boekj;ar, wero er door het Bonds
bestritu� een bespreking gevoerd met enkele Zionisten-Revisionisten, 
(iie du wenf:i hadden te kennen gegeven, tot een eigen groepering bin
nen de Nederlandse Zionistenbond te komen. Het Bondsbestuur heeft 
de belanghebbenden daà.I.'bij de mogelijkheid geopend, tot eonstituering 
van d� �erlangde groepering te geraken en wel op dezelfde basis, 
wa.�p dit met de Poale Zion en met de Nl1zrachie heeft plaatsgevon
den. Na de eerste bespreking hee� de embryonale Revisionistische 
groep als zodanig• althans tot de in October gehouden Bondsraads
vergadering, geen teken van leven meer gegeven. 11 

Min of meer in tegenspraak tot het bovenstaande citaat wilde de 
bondsvoürzitter van de N.Z.B. toch vaststellen, dat de Revisionisten 
in principe zijn a;;;..:ogesloten bij de landelijke organisatie, omdat 
zij� individueel lid zijn van de vereniging • 

Om ·tenslotte op het te houden intert....::ta.tione.le congres te komen: 
De bedoeling is in het aanstaande voorjaar deze bijeenkomst te or
ganiseren. De brief naar de Rijksvreemdelint;;endienat; was ter ve.I'-
k:i:•ijging van de principiele t01.:a'Stemming. 1?laats, datu.1n., namen van 
deelnemers en dergelijke bijzonderheden kun.en pas woroen versaha:ft, 
wan.neer de Nederlandse voorzitter 

t Charles NIJVE.E.i� 
geooren 1:t September 188} te Stadskanaal, 
directeur .'Î. V. Im:porthuis "De Pb.oenix11

, 

Van l!uyll van Serooskerkenplein 26III, Amsterdam-Zuid, 
bij het Centraal Bur·eau van de Zionistische beweging te Parijs. de 
voorlopige toeste.rru.-ing der Nederlandse autoriteiten kan overleg6en. 
Verwacht worden 120 öeBlnemers uit verschillende landen terwijl 
daarn.D.ast een ·liwint;igtal vertegenwoordigers van äe internationale
pers aanwezig zal zijn. 
De namen en verdere personalia van de deelnclmers kun�en ongeveer 
een maand na het in bezit komen van de princi1Jiele toestem· ing 
worden tegemoetgezien. Tot die tijd zal er in deze aangelegenheid 
weinig te doen vallen voor de Vreemdelingendienst. 
Door genoemde l�ijveen wordt op spoedige beslissing vertrouwd, opdat
de voorb�reidingen" die maanden vergen, ter hand kunnen wo den ge
nomen. 
Naast voorzitter .l\jveen zouden deel uit-maken van het Nederlandse
af'delingsbes·buur de volgende heren:
M • • • •  STIFFEL 
Pieter van der Doesstraat 88 huist Amsterdam-1'7est, 
(in BevoDdngs:cegister van Amsterdam niet bekend).

1 Salil.ue1 KOJ:'.ER3ERG
geboren 26 April 1916 
grossier 
Beethoven.straat 97 III, Amsterd am-.Zuid 
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'lerkzafJD'l bij de firma VE:lll. Dam te Alkmaar en ook woonachtig in laatst
t:;enoem.à e plaats. 

Contactpersonen van. de Nederlandse Revisionisten zouden ook woon
�chtig zijn in Utrecht, Haarlem en Groningen. 
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Nederl.�ion!stenbond. 

20 December 

'GEI!EIM 

Onder vemijzing naar het te:rz!jde ver.meld· schrijven .moge 
ik U verzoeken :.mij alsnog - zo .mogelijk - in kennis te willell 
doen stellen met de identiteit (personalia e verder van be
lang zijnde gegevens) betretfende de in het rapport genoe�e 
sprekerf!. 

Uw bericht dienaangaande 

De Heer'HootdCo.mmissaris 
van Politie 

zie ik .met belangstelling tegemoet.

HET HOOFD VJJ.J DE 

CENTRA.IE VEILIGHEIDSDIEN�,
. l na.mens deze :
y-, 

, t AMSTERDAM. 

/ 
� . 

1 
! 

J.Go Crabbendam.
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sunE�\IJ B 

�-/,J.-y 
Verslag van de openbare vergadering, belegd door de .r1ede1·
landse Zionistenbond en gehouden te Amsterdam op JJ1nsaag 
2-:becember 1947, te 20 uur, in àe grote zaal van het Concert
gebouw. Deze vergadering ·;:as aangekondigd in verschillende 
dagbladen. Voor het gebonw v,era gecolporteerd met verschil
lende bloèen, onder anderen II Vrij . .:iederland". In de zaal 
werd met enkele brochure::; gecol?orteerd . .Aanwezig waren 
circa 2000 bezoekers. Zaalcapaciteit 2500� zitplaatsen. 

/ 1 Door ze� spreke:rs werd het woord gevoerd, 6enaamd: Raiijn 

,�, \.lllObi:3'..CE:i:i., .ur.KIJi\_,J.(EKü.,_..c},tl1}" een e.fgevaardigde van de Zionisti-t tv J • sche jeugë: (naam onbekend;, Dr. Ge JO ... G,.,.ir. ·;rax �.ZE.i. .. , en � l van Amerongen. Deze sprekers traèen op in ëe hie,r��angegeven
volgorde.( Veraere gegevens van de s:rekers onbekend) . 
Het onderwerp van de s�re�ers was:"Het besluit van de
Verenigde 1-:-aties tot op.richting van een Joodse Staat :.1 

Fagenoee; alle bezoekers waren Joden, !:'let ongeveer een ge
lijk aantal rnam1en als vrouwen, allen kennelijk uit de ge
goede stand . .!Je stemmin0 onder de bezoekers en s:preke1·s was
opgewekt, enigszins feestelijk. In è:e zaal naren doeken 
gespannen met de opschriften: 11.d:et Jooès nationaal gronè
bezi t is de moeder tJer herleving" en '11et Joodse laná voor
de Jocen 11•

îe 20.20 uur betraden circa 30v personen van ae Zionistische
je��d de zaal en namen plaats aan weerszijden op het poaium.
Hierna Y erG door a e aanv,ezigen staane;e een 1ieb1 e:.cuws lied 
gezon0en . .tiierna werd door één aer bestuurslec:en van èe 
Ziónistenbona een kort openingswoord ges.9roken. Hij heette
de aam.ezi[;e::n hartelijk v.elkow, memoreerde Ce blijdschar 
onder het Joodst? volk ove:r het besluit ven d8 lfereniiae 
1.aties inzake het o�richten van L.en J·ooàse Staat en sprak 
een woord van erkentelijkheid uit �an de 1egerin0en van de
lanaen c..ie er aan hel.ben mede6ewerkt. :.i.j name werd é'.oor 
hem genoew.d: _"tus land, Amerika en J.'.°EJJb ...... La1-.L. ldet alleen ë: e 
Rc�c�iLgen van ae verschillenëe landen, maar ook de gedele
;eerden en in het bijzonaer de geoelegeerde van �ederlan�, 
J?ast een woord van e:ckente lijkheid voor het pleiten vocn:-de
Jooélse zaak. Hierna we1'd het VFoord gegeven aan de eerste 
spreker. 
Fi· is, e.ldus a eze spreker, een nieuwe Stcw.t gebo!'en, een 
Joodse Staat. ïij vraben ons e.f welke toekomst is deze ;staat
besc�oren. Lr zijn tijden geweest Lat vele Joden, uit moede
loosheid, l:J.et " Ziüi·" haè.d en geschrapt uit hun _;ebedenboek. 
maar thans is er een kentering gekomen. �r is recht ge6even 
aan de ..roden. iij zijn o_.1tirnistisch, doch -.ij 'Neten thans 
ook maa!' al te goed de moeilijkhec.en die ons vrachten. ij 
ho:::·e11 va11 èe agressie van de .t1.ra"bie1�en • .uoch onèanks ce 
schadmtzijQe moeten \,ij zien het zeweldi0e ,erelc1sebeu1·en 
voor het. JooC::se volk, het·.·e l .k zich in deze riac;er1 heeft vol

t:cokken. ve reliz;ieuze Joo� ziet in dit ,.e:cel.c[;et>euren àe 
lei,.:e-rde hanc, van eer, 1:Io5e:!'e �acht. J. reker ei teerde in dit
verband enige uitspraken van de Drofeet Jeremia. En thans 
staan wij aan ae wieJ van onze jon��eboren ataat. Zoals wij 
in Ce familiekrin;, bij de geboorte van een kina de �ens 
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uitsJreken èat deze voorspoedig zij in het Opóroeien, zo 
wensen 'IIij ook deze jon66eboren ..::itaat een voors::_,oeoige ,:;roei. 
Nn deze nieu.ve Staat v101·dt opgenomen in de rij oer volkeren, 
is voor hem een grote gewelaige taak weggelegd. Israël 
heeft zijn hou1.. ing, in de v,ereld, la.ten bepalen door de e:t
kennin6 van ä.e Sot.1vereini tei t van God. �hans vertrou,, ik dat 
e:: lr::rachten in het Jooc..se volk aanwezig zullen zijn, cie 
baanbrekers zi j:n voor het 1·:essianisme. In dit verband sprak 
hij nog over wet en thora (Hebreeuwse Joodse .1etrolJ. 

De ti..eede S:'rekcr memorce.rde �- de 20 eetfüen ballingschap 
van het Jooäse volk en de blijlschap die er thans heerst 
onder �e Joden • .ien vrij Joods volk in een vrij land. �hans 
gaan onze geàachten uit naar de Joden die, in gees·t en ge
moet, door alle eem.en h�en en in alle verarugkingen, steeds 
trou\'r gebleven zijn aan het Jodendom. Zij hebben o·ns in 
staat gesteld dat wij nu mo6en staan bij ae wieg van onze 
pasgeboren Joodse Staat. JJOCh aan ae andere kant zien i."li j 
een verdeeld l>alestina en wij erkennen een tekortschieting 
van ons allen voor ons allen • 

V'ervo).gens werden enkele uoo:i.·den gesproken door een afge
vaaräigde van de Zionistische jcu0C. Hij sJrak over de 
blijdschap die er thans heerst onder de Joàen, inzonderheid 
onder óe Joodse jeugd. ,.'ij willen ons met alle krachten 
inspannen CE datóene, wat thans nog alloen �en vel papier 
is, &lC LlS ei eze S..,Jreke1·, met onze arbeid en zweet te bezegelen 

.lat trof ons, aldus de derde spreker, toen wij j .1. Zater
dag, over de radio, het grote niem,s hoorden, namelijk de 
beslissing van de verenigde l�aties, tot oprichting van een 
Joodse Staat 1 Voornamelijk drie dingen en �el: ten eerste 
Het terug krijgen van een gedeelte van ons land, ten tweede 
het terL1gkrijgen van onze zelfstandigheia en ten derde de 
politieke zin voor Israël, die thans geplaatst is in de rij 
van de volkeren. .lij zijn m1 een volk, zoals andere volkeren. 
De Jood is nu niet meer een uitgestotene, maar thans is hij 
uitgeroepen tot een volwaardig lid van de volksgemeenschap . 
.ue eeuvdg zwervende Jood heeft op 29 November 1947 zijn 
sc.hreöen gezet, na twintig eeuv,en ballingschap, op de weg 
naar een eigen Staat. uok in politiek opzicht zijn wij thans 
een volwaardig lid van de volksgemeenschap. Sprekende over 
de deling van Palestina betoogde hij dat deze deling het 
Joodse volk is opgedrongen. Iedere Jood weet, bij de aanvaar
ding van deze deling, waar ae grenzen van Palestina liggen 
en welke de hoofdstad van dit land is. 8prekende over de 
beslissing door de Verenigde 1·laties genomen, betoogde hij 
dat zeer zeker het leed dat het Joodse volk in de laatste 
10 jaar is aangedaan, de gedelegeerden, bij het nemen van 
beslissingen, heeft beinvloed. 

Vervol�ens werd het woord gegeven aan Jr. LEZER, die in 1939 
naar Palestina is vertro�ken om aan het opbouwwerk deel te 
nemen. �hans is hij in �al�stina directeur van een opvoe
dingsgesticht. Hij is naar �ederland gekomen om overleg 
te plegen met het Palestina opbouwfonds II Keren Hajesoa ti, 

over de mogelijkheid, aie de verdeling van l'alestina biedt. 
�r.Lezer sprak over de houding van de Arabieren in Lalestina. 
Hij betoogde dat de berichten in de l1ederlandse pers, de 
situatie wel aardig getrouw weergeven. J.Je berichten zijn, 
wel is waar, enigszins verontrustend maar, aldus spreker, 
wij zijn niet bang,(dave/renèl app1.;:,us). 



,.,. 

• 

• • • • • 3 ••••• 

De Joodse gemeenschap in �alestina heeft de vaste �il om de 
Joodse Staat op te bouwen en zich tegen eventuele agressie 
der Arabieren, krachtig te verzetten. be Joodse staat zal 
echter krachtige finabiële steun van niet-Joden en Joden� bui
ten Palestina nodig hebben. 

De laatste spreker memoreerde het gebeuren,van de laatste 
50 jaren, onder de Joden en sprak vervolgens over de vreugde 
die ei· thans onder de Joden heerst, in/verband met de senomen 
beslissing der verenigde .L<faties • .tli j "ljetoogde c1at de gevaren 
die de Joden thans bedreigen niet te gering moeten worden 
geschat, doch aan de andere kant deze gevaren ook niet groter 
te zien dan ze werkelijk zijn. �iij zullen tonen, aldus deze 
spreker, opge�assen te zijn tegen de grootheid van deze tijd. 

1Jadat nog een Hebreeuws lied door de aanwezigen staande was 
gezon

0
en, werd deze bijeenkomst door de laatste spreker te 

22 uur gesloten en verlieten àe aanwezigen ordelijk de zaal • 

met de hierboven genoemde spreker �r.Aleerekoper wordt be
doeld: 1 Salomon h.LEEnEKOP�.t., geboren te Amsterdam 18 J,ovember lb93,
vr.(accountant) woont Olympiastraat 7 hs, te Amsterdam.( Le
stuurslid van de .L�ederlandse Zionistenbond 1.

--

• • • • • • • "' a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Verzonden aan: B.5

f. 

C. V.v.
B .fü..
P.G.
H.C.

.tls.ag 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
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VERSLAG van een openbare bijeenkomst 1n de grote toneelzaal van botel 
"Xl'asnapolsky" aan de Warmoesstraat te Amsterdam op Dinsdag, 26 Augustus 
194'1, belegd door de Nederl8114se Zionisten Bond. 

Voor deze bijeenkomst, welke voor een ieder vrij toegankelijk was, waren 
annonces 111 versohilleD.de dagbladen verseh&nen, terwijl eveneens door 
middel van raambiljetten, opgehangen op verschillende plaatsen in deze 
gemeente, de aandacht van het publiek op bedoelde meeting was gevestigd. 

Het te behandelen ondel"lll8rp was getiteld: "Wat heett de UODUS'4'1 ons te 
zeggen?" en waren als sprekers vermeld: 

Dr. s. Kleerekoper uit Amsterdam, ... 
N • Dasbe:rg " Hil verSW1, fr r I

:r. Sl1 jper " Palestina en 
:r. Soetendorp " Amsterdam. J 

Het tijdstip van aanvang VJas vastgesteld op 20 uur. 
-

V66r het aanvangsuur was in de omgevtng van de plaats van bijeellkomat 
duidelijk te merken, dat de bel.ang_stelling, vell'l'8Weg grotendeels van de 
zijde van het Isra�ietische deel der bevolking, groot zou zijn. Van stot

vervaardigde strikjes in blauw-1dtte kleur werden nabij de toegang tot· 
het vergaderlokaal aan het publiek verkocht. 

In het vergaderlokaal waren lange de wanden en boven het podium in blauw
witte kleuren de navolgende leuzen te lezen: 

1. Het Joodse land voor het 1eodse vt>lk.
2. Het Zionisme streeft Daar een publiek-rechtelijk gewaarborgde eigen

woonpllaats in Pa1est1Da voor het Joodse Tolk.
3. Het J"oods-n.attonaal grondbezit is de moeder der herleving.

Voorts bevond zich op het podium• eveneens in blauw-witte kleuren, het 
J"oodse enbleem, een lange bestuurstafel, v.iaarachter le:ter 10 personen, 
onder wie de aangekondigde sprekers, plaats namen, alsmede een spreekge
stoelte met microtoon. 

Nabij de toegang en in het vergaderlokaal zelt was geunitormeerde politie 
aanwe.zig. 

Toen de bijeenkomst te omstreeks 20.15 uur een aanvang nam met het uit
spreken van een openingswoo.rd .door een man, wiens D88Dl onbekend is geble
ven, doch die beweerde te spreken in plaats van de afwezige bondsvoorzit
ter, Van .Amerongen, bleken de ZIMll en het balcon, tezamen plaats biedende 
aan 1100 belangstellenden. niet alleen tot de laatste plaats bezet, doch 
s\onden langs verschillende muren nog groepjes mensen geschaard, die geen 
zitplaats hadden weten te vinden. Het percentage mannelijke en vrouwelijke 
bezoekers was ongeveer gelijk verdeeld, waaronder zich een aanzienlijk 
aantal jongeren bevond. 

� het·algemeen legden de versohillende sprekers er de nadruk op, dat 
deze bijeenkomst geen protestdemonstratie wilde zijn, omdat men van 
protesten weinig tè verwachten bad, doch de bedoel,11>.g zich te bezinnen 
op een zo hecht mogelijke solidariteit ven alle joden in Europa in hun 
strijd vOQr een eigen tehuis. 

Bij het openingswoord zeide de eerste spreker van deze avond o.a., dat 
hij 
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de aanwezigen bijeen had geroepen, niet om een protestdemonstratie te hoUden, 
want het Joodse volk gelooft niet meer aan protesten, doch om te spreken over 
het gebeurde met de E:x:odus'47, waarvan de opvarenden gisteren, na vele omzwer
vinden zijn vertrokken naar de hel van Duitsland, naar een gemoderniseerd 
Bergen-Belsen. Vlij hebben U niet bijeen geroepen, omdat w1 j geloven, dat een 
bandje vol joden in Nederland in staat is, een sluw opgezet plan van de 
Engelse labourregering omver te werpen. Wij zijn hootdzakelijk tezamen gekomen 
om one te bezinnen naar aanleiding van het gebeurde met de E:x:odus'47 en om te

getuigen van onze omteabare wil, te blijven voortbestaan. En zij wi;t,l er van 
overtuigd, dat wij zullen slagen. Wij hebben de hel van Hitler overleefd en 
wij willen getuigen, dat wij ook de chantage van Bevin zullen overleven. Na 
het gebeurde met de E:z:odua '47 zal het joodse volk beter weten, •t het heett

te doen. 
Vervolgens doet spreker mededeling Tan binnenkomst van enige telegrammen, nl. 
44n van de Joodse Jeugdtederatie, afdeling Eindhoven, waarin vermeld, dat zij 
verhinderd is te komen, doch instemt met de besluiten, welke op deze avond 
zullen worden genomen en 44n van de Nederlandse Vrouwen Beweging, behelzende, 
dat deze beweging, onder verwijzing :naar haar gehouden Landdag op Zondag, 24 
Augustus 1947 te Hilversum, welke door 1300 leden zou zijn bezocht, een resolu
tie heett aangenomen, om een telegram aan de premier Attlee te zenden� waarin 
diens bemiddeling wordt ingeroepen, de opvarenden van de E:z:odus'•7 niet naar 
Duitsland te.zenden. (Applaus). 

Daarna krijgt Dr. Salomon Kleerekoper, geboren 18 November 1893 te Amsterdem• 
wonende Ol1Dr.Piastraat 'I huis, alhier (Z), het woord. 

Hij begint met er op te wijzen, dat het lezen Van· couranten voor sommige mensen 
een onzedelijke bezigheid is. Deze mensen lezen daarin de plsats gehad hebbende 
ongelukken, moorden en behandeling van rechtzaken, vaarbij men nu het gebeurde 
met de opvarenden van de Exodus'47 op de frontpagina heeft geplaatst. Dat alles 
is voor dergelijke mensen geschikt, om rustig, des avonds onder het genot van 
een kopje thee or kof':f'ie, ot des Zondags aan de borreltafel, te genieten van 
sensatie. Doch wij Joden hebben ons te bezinnen op de ernst, die zit in een 
politieke situatie, geschapen door de Duitsers, op het galoeth. 
Vervolgens belicht spreker de wijze, waarop het Engelse Se Leger ontstond, om 
de Duitsers uit Afrika te verdrijven en wijst op het feit, dat een groot deel 
van dat leger was samengesteld uit joden, die voor de bevrijding van E�pa 
veel o:ffex-s brachten. De Engelsen hadde� de Joden er nadrukkelijk op gewezen, 
dat zij 1n verband met hun indeling bij het Se leger geen eisen konden stellen. 
De Engelsen hebben deze voorwaarde niet alleen goed begrepen, doch uitgebuit, 
veel beter, dan een Jood ooit een gorae debiteuir heeft uitgebuit. Dat heet dan 
de democratie van een christenvolk, dat beweert op te komen voor de rechten van 
de mensheid. Wij hebben inmiddels wel geleerd, dat wij alleen maar kunnen 
praten 1118t onszelf, met onze eigen autonome gedachten, zonder te vragen, wat 
de gojim er van denktt wat moet worden gedaan, tErènrijding van ons Tolk4 

Voortgaande zegt spreker, dat het eigenlijk van de joden een tout is geweest, 
geen aandacht te besteden aan hetgeen gedurende de laatste oorlog werd geschre
ven in het bla� "Das Re:ioh"• de spreektrompet van Gffl>bels, hoewel spreker dat 
onder de toen heersende omstandigheden voor de joden wel kan Terontschuldigen. 
Dat komt, agt spreker, omat de Joden 4e f'out hebben, altijd in illusies te 
leven, te luisteren naar radiouitzendingen gedurende.de oorlog over de B.B.c., 
hoe men toch wel met het lot der Joden was begaan en hoe mooi de bisschop van 
Canterbury voor ons had gebeden. :r.ilar had m&n "Das Reich" gelezen, dan bad men 
daarin �.Sn waarheid van Gtn>bels kunnen aantreffen en wel deze, dat, indien de 
Duitsers er niet meer zouden zijn, het anti-semitisme ook in de Angelsaks�he 
landen sterker zou zijn geworden. En het ia niets 8llders dan weer een illusie 
te menen_, dat hetgeen in Engeland ten opzichte van de Joden gebeurt, iets anders 
zou zijn dan de pogroms in Rusland, de Oekratne en Duitsland of Hongarije. Wat 
zich om het geval met de sergeants van de Secret Servi�e afspeelt is niets 
anders dan gewoon, ordinair, l.aagetaand anti-eel'llitisme. 

Een 
-
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Een oude doctrine van het Ma.rxism& zegt, dat, waar de eoonomisohe nood hoog 
is, men zich altijd weer zal keren tegen de Jood, teneinde het voll:: af' te 
leiden van ernstiger problemen. De Jood wordt overal ter wereld als minderheid 
besohouwd. In opperste soh1jnhe111gheid he�ft Engeland aan Frankrijk gevraagd, 
de opvarenden van de Exodus'47 toe te laten en gastvrijheid te verlenen. In 
alle dingen, welke zich atspelen, ligt de nieuwe oorlog besloten. Maar wat 
iroor ons bijzonder is in het geval van de Exodus'47 is, .dat voor het eerst in 
de geschiedenis joden "neen" hebben durven zegge�. De opvarenden van de �xodus 
'4'1, die in benauwde ruimen vertoeven, moeders met jonge kinderen op de schoot, 
kiezen liever nieuwe ellende dan af' te laten van het vaderland. 
Tenslotte deed spreker een oproep tot uiterste solidariteit • 

.tüerna voerde .lil. Dasberg, verdere gegevens onbekend, het woord. 
Al.s onderwerp kiest hij, in tegenstelling tot hetgeen de joden de afgelopen 
jaren op het land te verduren hebben gehad, het leed, dat de joden al UBer dan 
20 eeuwen op zee hebben geleden.Ter vergelijking baaàt spreker een beschrij
ving van Marrie Roseveld aan, getiteld: "Storm op zee", een verbaal, waarin 
2 tot sombere wanhoop gedreven joden van Amerika_ worden teruggedreven naar 
Rusland. 
In zijn verder betoog·zegt spreker, dat het J""oodse vol� niet alleen een ver
geten bondgenoot, doch 1n het geheel geen.bondgenoot meer is. Onder verwijzing 
1;188r hetgeen Engeland van plan is uit te voeren met de 4500 mensen van de 
Exodus., zegt spreker, dat voor de joden Duitsland vereenzelyigd is met Bergen
.tielsen. Al.s men tegenover joden spreekt van Bergen-Belsen, denken zij aan 
Duitsland, spreekt men over Duitsland, dan denken ziJ aan .Bergen-Belsen. 
Spreker heeft niets dan afschuw voor het feit, dat een ex-bondgenoot een handje 
vol joden terug wil voeren in terreur. 

'm,.,. 

Daarna houdt spreker een verhandeliDg over de wijze, waarop\-Û Palestina steeds 
de deur heeft willen sluiten voor de Joden, doch de Joden steeds kans hebben 
gezien de voet tussen de toegangsdeur van Palestina te plaatsen, zodoende deze 
deur niet alleen openhoudende voor de 4500 Joden van de Exodus, doch tevens 
voor de vele duizenden Joden Uit alle delen van de wereld, 1n de eerste plaats 
Europa, die eveneens in Palestina een eigen tehuis zullen vinden. Dat dit 
tot verwezenlijking zal komen, staat voor spreker, gesterkt door het 438 hoofd
stuk Uit het OUde Testament van Jesal'a, vast • .l:iij haalt in dit verband ver
schillende texten uit de Schrift aan, betrekking hebbende op de wugkeer van 
de Joden 111 het beloatde land langs een •g, &8D8ewezen en opengehouden door 
God. Na de vastentijd, well::e de joden in verband met het gebeurde met de 
opvarenden van de Exodus hebben geho\lden, zijn zij zich gesterkt gaan voelen, 
om verder te strijden. 

Als 39 spreker heeft vervolgens J"itschak Sl1 Jper het.ewool'd. l:d. j zegt o.a. het 
volgende. Wij J"oden moet.an trachten het grote proces te b•E!Jl.jpen, 'WB.arvan 
wij zelf een onderdeel vormen. Deze bijeenkomst me.g geen protestvergadering 
naar buiten zijn, dooh heeft ten doel, ons rekenschap te geven van. een gerichte 
wil, die ons lam brengen tot ons doel. 
Spreker vraagt zich af, waarom de Engelsen wel een beroep hebben gedaan op _ 
de .!!'ranse bumaniteit, doch lliet op eigen hwlaniteit. Voor de Joden is dit wel 
duidelijk, omiat een zekere kennis van de politiek langzamerhand gemeen goed 
is geworden. .t:tij schetst het leed, dat de Jodea aan boord van de Exodus 
hebben doorsta.an, alvorens naar Palest1Da te komen, de angst, de meeilijkheden. 
En toen zij dan eindelijk de kust van het vaderland in zicht kregen, doemden 
uit de mist Engelse, bewapende torpedoboten op, die deze ongelukkigen terug 
stuurden • .l:iOe het komt, dat dit Juist met de Exodus gebeurde, weten wij niet, 
misschien wel, omdat men langer de moeilijkheden wist te doorsta.an, beter 
aan de op de loer liggende oorlogsschepen wist te ontko1119n en daardoor tot 

..-...1. 

dicht onder de kust van Palestina door te dringen, ot hoe dan ook, 1naar ons 
Joden 1s de Exodus een beroemd schip geworden. Waarom, dat wordt doorgaans 
pas door de nazaten begrepen, want historie wordt meestal niet door tijdgenoten 

gemaakt, 
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wegens gebrek aan tijd voor fantasie. De Joden van de Exodus mochten niet 
naar Palestina, behoefden niet naar uyprus, ook niet naar �ergen".1:5elsen, 
wil naar Duitsland. Dus een gemodemisee� J:Sergen-.lielsen. 

Ter verduidelijking van zijn stelling, dat de Engelsen nimmer iets van de 
Joodse gevoelens en verlangens hebben begrepen, noch zullen begrijpen, ver
diept spreker zich in de Engelse 11 teratuur en brengt, ter illustratie van 
de lompe onverzetteli

°

jkheid en onwil tot begrip, het boek st. John van 
u-.B. Shaw in herinnering • .tiij vergelijkt Engeland mat de figuur van John de 
&'togamber (?) uit dat werk. .J::dj zegt, dat iedere eenvoudige Jood. van deze 
zaak meer begrijpt dan John de stoganiber. Wij kennen deze zae.k van het 
begin van de ballingschap at. .tiet 1s een ongelijke strijd, van een groot 
Imperiwn en een klein Tolk, dat zich mst recht het ongelukkigste volk van 
de wereld mag noemen. De medestenders van de lotgenoten VSJ;l de !:xodus weten, 
dat John de stogamber ons niet kan beschermen tegen zijn ei�n rapalje. 
•1·er staving van zijn beweringen baalt SJ>reker net drama van York met de·
Joden ·uit de l2e eeuw in de her1smer1ng terug. Dat is natuurlijk wel lang
geleden • .fle.ar, zo vraagt spreker zich at', is het eigenlijk wel zo lang
geleden ? ,en hij komt tot de slotsom, dat het eigenlijk pas een paar weken
geleden is.
!'la nogmaals te hebben ;tierilmerd aan het ongelijke van de strijd, vindt
spreker toch twee dingen van bijzonder belang. �en eerste de true van
Warrick, zoals spreker net noemt, de sluwe van het imperium, zelrs tot dus
ver in de kronieken neg niet vertoond, die zijn slag wil sl.8an ten. koste
van een mateloos o:ngelUkkig volk. Ten tweede, weer 2 groepen, Joden en
Arabieren in Palestina te willen hebben, teneinde de vliegvelden els
steunpunten en de olievelden weer -rustig in bezit te hebben. De idee van
Bal.tour is oTergegaan naar Warriok.
Op bet ogenblik zijn in Engeland kostschooljongens in op1eiding, die
Iawrence hebben gelezen. Deze jongens zijn bijzonder geschikt, in dienst
van Warrick te komen en desnoods onderricht van de Arabieren te krijgen,.
MaarWarrick heeft zich verrekend en geen rekening gehouden met het Vonkje,
waarvan ik U in de aanvang van mijn betoog over St. John sprak en in staat
zal zijn, uit te groeien tot een groot vuur. Warrick kan ons niet begr�jpen
on weet niet, dat wij de kracht :putten uit elke bladzijde van onze geschie
denis. Zes millioen mensen V8J1 ons volk zijn gevallen. Jée.r be•.bJngelend
niet lukken, ons zover op de k:nieiln te dwingen, dat wij zieltogend om een
gunst vragen, ons in bescherming te nemen. Als bun soldaten naar Engelanç.
terugkeren, om in Londen of l\iulchester hun sigarenwinkeltje te drijven,
dan zullen wij, onze studenten desnoods, e.ls landarbeiders weggaan om in
Palestina te zwoegen, teneinde van een dom streek een vruchtbaar stuk
land te maken en onze zonen zullen lll8t de v.e.pens in de bal1d dat land ver
dedigen. Toen ik in Tel-Aviv eens, temidden van Fransen, :Polen, Senegal
negers en andere nationaliteiten, naar de zee stond te ld,jken, kreeg ik
plotseling dat gevoel van vrijl:laid, dat gevoel, in eigen land te zijn. En
als men eenmaal de vrijheid- heett geproefd, wil men niet meer terug.

Als 4e spreker nam � Soetendorp, geboren 5 Juli 1.914 te Amsterdam,
wonende Mw.derstraat 4, alhier (0), het woo1'd.

Hij zette de politiek van Engeland ten opzichte van de haven van Bai:ta,
de haven van het land van ons volk, zoals spreker bet noemde, uiteen.
Vervolgens belichtte hij de geschiedenis v� de .opvarenden van de Exodus.
Zij hebben bedankt voor de áangeboden gastvrijheid van Frankrijk, omdat
zij vrij wilden zijn. Toen zij zich voor Port de Bouck bevonden, hebben
vrienden pakketjes met levensmiddelen voor de ongelukkigen aangevoerd.
Doch gezien het feit, dat aan boord der schepen van de Exodus aan de kin
deren door onderwijzers ook les werd gegeven, werd niet alleen de materie�e
nood gelenigd, doch ook voor geestelijk voedsel gezorgd.
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wat hebben de Engelse matrozen gedaan? Zij hebben de geestelijke lectuur 
verbrand. En al.s U nu denkt• dat bieroTer is getreurd, dan heeft U het mis. 
Wij hebben integendeel gejuiQht. Went in het feit van deze brandstaP_Gl 
hebben wij onze overwinning gezien. 
Wij zijn bier niet bij elkaar gekomen• om te spreken over medelijden, dooh 
oTer recht, gedreven door een ffeeseli jk onrecht. Wat leren wij uit dit 
alles? Laat ons in de gescbHdenis terug gaan naar het jaar li33, toen in 
Duitsland de eerste ruiten vu. Joodse winkels werden ingegooid. En -wat 
zeiden wij toen, hoë was toen onze reactie ? Wij lieten het betrekkelijk 
gelaten over ons heen gaan, al. .gebeurde het vlak OTer onze grens. Went wij 
zochtea er een verontschuldiging voor en schreven het toe aan een geestes
gesteldheid, die atweek van ,de onze. Een paar weken geleden zijn er, nu 
aan de andere zijde van onze grens, over' de zee, weer rui ten van joodse 
winkels bekogeld. Maar ik waarschuw u, te denken, dat dit al.l.ee:n maar een 
gevolg is van verhitte gemoederen door de Palestina-kwestie. Rinkelende 
ruiten zullen or zijn, totdat wij thuis zijn 1l1 ons eigen land. Ia het 
dan zo, dat een Jood niet kan leven in het ge.l.uth, doch all.een DBar in zijn 
eigen land? Bij de opening van de Weense K'Unsttentoonatell.1ng hier ter 
stede beert een oostenrijks Minister, geinterviewd oTer de toestand en op.. 
bouw van zijn land, geantwoord, dat het •l mee viel en dat ieder weer 
aanpakte, bebe.lve de joden. Deze mensen, die in kampen hebben gezeten, 
menen nu voor de rest van hun leven binnen te zijn, zo beweerde deze Minister 
En dan de uitspraak van een Duitse Minister in de Brits-Amerikaanse z6ne, 
die durft beweren, dat het kwaad van de zwarte handel in Duitsland hoofd
zakelijk aan de Joden te wijten is. Deze uitspraken zijn aymptomatisch. 
Doch ondanks alles weten 'Wij, dat wij zullen slagen, dat weten wij voor 
ons zelf alleen. 
Het gebeurde met de Exodus stelt ons voor een vreeselijke test. Leon Blum 
heeft gezegd, dat het een zaak van het wereldgeweten is. 
Daarna-heriDnert spreker aan de.opvatting van H1.tler, dat er, in tegenstel
ling tot de mening der Duitse Generaals

._ 
niets zou gebeuren, als Duitsland 

tot herbezetting van het Rijnland overging. Dat v.as in 1933. H1 tler liep 
toen met een telegram in zijn zak, voor het geval er wl wat gebeurde. Er 
verliepen na de bezetting 3 dagen. Dooh er gebeurde na de bezetting inder
daad niets. En Hitler kon zich tegenOTer zijn generaals over de juistheid 
van zijn zienswijze op de borst slaan. Het gebeurde met de Exodus is ook 
een pJ:>oef'. Ik du.1'1' te wedden, dat Bevin op het ogenblik ook met een telegram 
in zijn zak loopt, OJJl DS. enige dagen te zien, ve.t er is gebeurd. Tot op 
heden zijn de Verenigde Volkeren niet in staat geweest, orde op de zaken 
in onze wereld te stellen. Dit zal bewezen worden, wanneer de opvarenden 

van de Exodus naar Duitsland gaan. Maar uiteindelijk, zo roept spreker 
bartstocheelijk uit, is er nog het wereldgeweten, dat tenslotte toch alle 
mensen verbindt en dat boven de Verenigde Naties staat. 
Wat er moet gebeuren is, onze mensen te blijven sturen, door blokkades, 
witboeken, gevaren en lege:t>s van Engelse mariniers heen. 

Tot slot wordt nedegedeeld
t 

dat een telegram zal worden gezonden naar de 
Engelse Ambassadeur in Den Haag, inhoudende een protest over het gebeurde 
met de Exodus en een verzoek, ben niet naar Duitsland terug te sturen doch 
Zijne Majesteit te verzoeken, de poorten van het nationaal tehuis der Joden 

open te stellen. 
Afschrift van dit telegram zal worden gezonden DaaT de Nederlandse rega,ring 
en naar de Unsoo, het onderzoekingslichaam der Verenigde Naties. 
Na het zingen van een lied il} de Hebreeuwse taal, gingen de bezoekers te 
omstreeks 22.30 uur rustig huiswaarts. 
Alsnog zij vermeld, dat voornoemde J".Slijper sprak namens de Nederlandse 
kolonie in Palestina. 
VERZC!IDEN AAN: Htd.c.v.D. Haag E-8.

P.O. Aad. 
" 
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G .Jt H E J-M.,_ 

Verslag van een op 30 April 1947 te Anisterda.m gehouden vergade
ring van de "Poale Zionhechaloets 11 (Verbond van Palestina
pioniers)� 

De vergadering was. aa..11gekondigd in 11He·t Vr;l.je Volk" en 
11 Het Paroo111 

Aanwezig. v1ar;n ·cir.oa. 120 meG�t Jçmgdïge personen onder wie on-
., geveer 60% 'vr:ouvwn. .. · "°'

Spr�keJ?s wanen: §aÎ�mon Iq.EEREZOP�h, accountant, .geboren te 
Amsterdara,. 18 Nov.ember:iJ3"93, wcin?,ndo te Amstel�dam(z) ,en 
� . Jitschak, SLIJFER; . __ __..,_.. . � 

� .. . 'i � ; . .. .. 
De �aal waS! :nieJ vc:r..sierd; . spando9..kfn of vlagg�m v,1arcn niet 

aanwcz 1g • ;.- . . ·. • . . , 
Opgemerkt"

. 
word -ö�n per·soón .in, cfo ;uniform van Majoor der 

Landmacht. · · · · 
•• 

De vergadcii:óg •vias-·:u:i:t'ge·sch:r,even t·c:r v;i.oring van do 1 · Mei-
dag. '·.:. · :. ., · . , � .. ,

,· • .  l· ; i ;.: .,. :-. 
. • . ,-4· "t # • :·,; J. 

Als cer-stè-. S!Jrel5'er ·trad SLTJPER OJJ ,- dh� begon'' mot te vertel
len dat de 1"Mcà:.,.rod�, ··die hot m0os.to. ·'indru.tç <rP hem gemaakt haà.� 
was gehoüd-en d.oor- eon T'u:rkso J.ood in .een ·s.t·oo.ng+ocve in Palosti-

- na. KOMO;: zoa1s .do, redenaar. hcpttG, had allï:}cn .. gc:;zogd: 1fKa.mcra
dcn, verwerkelijkt hot soç,ial-ismc 1n Uw eigen loven". "Dit lijlr:t, 
zo. zei sprolçor; oe.n eenvoudige .. rod.c.· ,Docl1 wanneer wij nagaan iaat 
de diepe betekenis. ·van deze woq.rdcn is, dan blijkt, dat het een 
zeer bclangrijko rede is·. Want wij moc;t.�n OTkonncn

1 
dat, hoewel 

het socialisme zijn .grote dagen gekend hocf_t, or niet veel HcGr 
overgebleven is van de laaiende. golvcm va.n Ç:Jnthousia.s1:10 uit do 
eerste jar�h dcr·arboidcrsbowcging 11

11 

�-. ·sprokor··ging vcrvolgçns -de histó:ç-.:Ï.scho ontwikl{oling van hot
sociali�mo na on ki,wm ·tot do slotsom clat hot socialisme als 
worold--ahwa·ftond stelsel, nio·t gebracht hoeft wat do arbeiders 
ervan verwachtten. Dit hooft volöntot. · .. wan.hoop i,;obr . .acht• 
Een godoolto .zoekt thans d0 oplo:3sipg. in· de do; 1ocr.atisoring van 
hot bo.dr:j.jfsloven, andp:rrnvluchtcn in de officiency., do 3rote 
g,ctallen on 'do machtige eroepon, vclonzijn vervallen tot do wan
hoqp zonder. moor. 

. . 

11 I-s or ·rodf.m' tot deze Wiln.n.oopu ?.,.y1•9og $preker en hij r;10ondo 
zijn vraag raet 11 :nnen". te r.10otcn .b.oantwqor.dcn,. 

nwat ·in hot so·cialismo· on de ontwikkeling daarve.n over het 
hq:o.fd go-zien is, wat· 'ook de v!anhopigonv:an.. thans· over het ho'ofd 
·�·i,c:n

_, 
is· <1.è. 'mens ·on de li/a?.rdo van hot kJ;çige11 , betoogde hij,

Sp:r,ckcr.- z.ot.te "vc.rvolge;;.'ls ,,ui teen, .dat ho'� tS9�ialismo niet is ecL!.
t:. !: ,.•, . TI.Q..T cld 



wereld-omvattende levensbeschouwing, maar dat het in iede: 
land toegepast moet worden in overeenstemming met de i)mste.1.1.·• 
digheden van dat land. Hij vervolgde: 

"Zo gaat het $hans ook in Palestina. Daar is men 
thans bez.ig met de me·e�i; zuivere toepassing van het socia
lisme, waarbij getraqht wordt een optimumte verkrijgen. 
Dit �s moeilijk. De belangen van het individu en van de 
gemeenschap in harmonisch evenwich te brengen, is de moei·
lijkste opgave van heden. Niet het bereiken van een minim··rr1 
of van een maximum moet als doel gesteld worden. Het 
hoogste is het bereiken van een optimum.·Dat zal dan ook � 
de strijd van het socialisme moeten beheersen en dat komt 
uit in de woorden van.KOMO: "Verwerkelijkt het socialisme 
in UW eigen leven. 11 " 

De tweedé sprèker, Dr.s • .KLEEREKOPER, vond het geen 
gemakkelijke.opgave, om in deze onheilsvolle tijd een 
l Mei-redev9ering te houden� Hij vervolgde: 

11 Zeker geen re.devoering, zoals wij die vroeger 
gekend hebben, laaiend van·geestdrift en met schetterende 
:fanfares• Want de g-e-estdrift is verflauwd en .de .fanfàres 
verhulden een illusie, De illusie van de internationale 
macht van de arbeiders, 

Ook de Joden hebben hieraan mcdegedaan. Vooraan 
heöben zij gestaan in de rijen der.strijdende arbeiders 
en zij hebben er twee :illusies door v:èrkregen ... · · 

De eerste was de interna tioria.le macht der arbeid0rt1, 
de tweede was de opheffing van de Joodse problematiek. 

Want het socialisme zou zijn-ïnternatiofiaal, was 
internationaal en was anti-godsdienstig. Voorall deze ·�
laatste eigenschap heeft de Joden begeesterd, want dit zou 
hen bevrijden yan hun eigen problematiek. Immers, als' 
het socialisme de kluisters van het kapi talis1:i.e en vooral 
van de godsdienst z·ou verbreken, dan zou, met het verdwij�_,,n 
van de godsdiensten, ook de Joodse godsdienst verdwijnen 
en waren de Joden bevrijd van hun próblomon. 

Dit alles is gebleken een illusie te zijn. Hot 
so_cialisme heeft de oorlog van 1914 niet kunnen tegen
houden en daarmede is bewezen, dat zijn internationale 

'kracht een illusie was,naarmede verdween ook de hoop der 
Jpden op be�indiging vaff hun problemen.· 

En wanneer wij nagaan wat er na de catastrofe van 
1933 van het soc-ialisme geworden is., dan zien wij dat d.i t 
socialisme ten eerste is z na tionaalJ - ten tweede.: refor
mistisch, $�n derde: godsdienst�g. Ret socialisme is 
natio:naa1.n

Ter -
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Ter staving van ziJn bewering noemde hij de voor
beelden Rusland. en Engeland. 11Rusland kan met recht een 
socialistische staat genoemd worden, naar het i� en wordt 
gedwongen tot een zuiver nationale strijd. 

Engeland is nog geen socialistische staat, maar 
niemand kan ontkennen'dat ·a.oor de Engelse regering een 
ernstige poging gedaan wordt on socialistisch te regeren, 
dat ernstig gestreefd wordt naar het bereiken van een 
so�ialistische staat. Echter, dit geldt alleen voor de 
binnenlandse politiek. De buitenlandse politiek is dezelfde 
gebleven als die der Tories. En ziet de internationale 
reactie. Vergelijk de reactie, dié volgde op de gerechte
lijke moord van SACCO en VANZETTI met de reactie op de 

/ gerechtelijke moord ep GRUNER• 
- Het socialisnc is reformistiscn. Nicnand, die de

historie der laatete jaren nagaat,zal dit kunnen ontkennen� 
De tweede wereldoorlog werd gevoerd voor de vrijheid van 
de nens. Maar wie waren de grote leiders? Churchill en 
Roosevelt. Beide voormannen uit het kaop der bourgeoisieQ 
Iaat nienand U wijsoaken dat ROOSEVELT een sócialist was.

Hij was een bourgeois en kwan voort uit dezelfde kringen 
als TRUMA.N. 

De slautelposities bevinden zich in handen van de 
bourgeoisie en wat door het socialisme bereikt wordt, 
wordt bereikt onder l€iding van de bourgeoisie. 

En ten slotte is het socialisme godsdienstigo Overali 
bestaat de neiging zich te assimileren net de godsdienst� 

En niet allean:.)bij ,de I>artij van de Arbeid. 

Welke ·vooruitzichten blijven dan over voor de Joden! 
De strijd voor het zuivere socialisme, voor het 

socialisne oo �eszelfs wil. Mededoen aan de strijd van 
de Nederlandse arbeiders heeft voor de Nederlandse Joden 
geen zin. '.bat zal niet de oplossing van hun problcoen 
brengen. De goy interesseert zich niet voor de belangen 
van de J'oden. 

Wie denkt dat de kracht van h,at socialis::1e, van 
het internationale -socialisne opnieuw zo.l blijken, koestert 
een illusie. Deze kracht zal niet terugkeren en alleen de 
strijd voor het zuivere socialis1:1e blijft óver. 

Deze strijd-kan alleen in Palestina gevoerd worden 
en deze strijd zal zijn een strijd voor de jeugd. Deze -
ijtrijd noet gevoerd worden en zal gevoerd worden en zal 
gewonnen werden. Nooit zal de Joodse geest verdwijnen, 
naar zij zal overwinnen!" 

Nadat een Joods lied en de 1rrntern2.tionalc II gezongun 
waren, werd de vërgadering om 22.15 uur gesloten. 

De steJ:JDing onder de aanwezigen was ta�olijk lauw. 
----r----------------�---------------------------------· ... ------· ..... p----

Typ •. : RD. Coll.: dR. 
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De vergadering 4i,Q � voornoemde dabum te 20 ua1 begon" was 
aangekon digd in "Het Vrije Volk" en 11Het Parool". Lwt!-� Aanwezig waren circa 120 poPooB:eB:,meest jeu�digelf,twoe.P,t� on-

. 1 geveer 60% vrouwen. -otw � 

V/Sprekers waren: J;>.t>..-Saltmon KL.&!JREKOPER, accountant, ge� te 
Junsterdam,18 November 1893,won� Cl3..,m�iastraat 9 h�, � 
Amsterdam( Z) 

VÎvtfll .lf( '!""'1 Ji tschak SLIJPEB.:@OPGQ1êl.aJ.ia oal3ekeRà:. 
De zaal was niet versierd; spandoeken of vlaggen. waren. niet 
aanwezig" 
Opgemerkt werd é�n persoon in de unifonn. van Majoor der Land-
macht. 
De vergadering vms uitgeschreven ter viering van de 1- J.Vlei-da.g. 

Als eerste spreker trad� SLIJPERs.die begon met te vertellen
dat de l lliiei-rede,die het meeste indruk op hem gemaakt had, 
was gehouden door een 'fu.rkse Jood in een steengroeve in Pa-
1 estina.KOMO, zooals de redenaar heette,had alleen gezegd: 
"Kameraden, verwerkelijkt het socialisme in Uw ei gen 1 even. " 

//Dit lijkt,zo{> zeiè:e- spreker,een eenvoudige rede"Docb. wann.eer 
wij nagaan wat de diepe bete<ikenis van deze woorden is,dan 
blijkt, dat het een zeer belangrijke rede is. ,7ant wij moeten
erkennen dat,hoewel het socialisme zijn gro/>te dagen geken d 
heeft,er niet veel meer overgebleven is van de laaiende gol
ven van enthousiasme uit de eerste jaren der arbeidersbewe
ging.'' 
Spreker ging vervolgens de historis�wi.kkeling van het 
socialisme n a en kwam tot de slotsom dat het socialisme als 
wereld,..omvattend stelsel,niet gebracht heeft wat de arbeiders 
ervan verwachtten.Dit heeft velet tot wanhoop gebracht. 

�Ben gedeelte zoekt thans de oplossing in de democ1tatisering 
� van het bedrijfsleven, andere)'l vluchten in de efficiency, 

�- de gro�te getallen en de machtige groepen,velen zijn vervallen 

� tot de wanhoop zonder meer. 'Il! 
.. :..__ 

Is er reaen tot deze wanhoop,vrM.g.t spreker,en hij meen� zijn

,·� vraag met ''neen" te moeten beantwoorden. 
,. ''\�at in het socialisme en de ontwikkeling daarvan over het 

hoofd gezlben is,wat ook de wanhopige;it van thans over het hoofd 
zien, is de mensch en de waarde van het kleine..''-"�"' l...j. 
Spreker zetkvervolgens ui teen" dat het socialisme niet 1.s een
wereld omvattende levensbeschouwing.., maar dat het in ieder land 
toegepast moet worden in overeenstemming met de omstani.digheden 
van dat lan.d. rH.; �., 

"Zoo gaat het th.fu.s oo:! in Palestina.Daar is men thans bezig 
met de meest zuivere toepassing van het socialisme, waarbij 
getracht· wordt een. optimum te verkrijgen. 
Dit is moeilijk.De belangen van. het adividu en van de gemeen
schap in hann.oniscb. even.wicht te brengen.,is de moeilijkste 

op gave van heden,. 
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Niet het bereiken van een mini.mum of van een maximum moet 
als doel gesteld worden�Het hoogste is het bereiken van een 
optimum.Dat zal dan ook de strijd van het smcialisme moeten 
beheersen en dat komt uit in de woorden van KOOIO: "Verwerke
lijkt het socialisme in Uw eigen leven.. nu

De tweede sprek er,Dr.S.KLEEREKOPER,vond het geen gemakkelijke 
opgave 1 om in deze onheilsvolle tijd een 1 Mei redevoering te
houden!,Efl.''teker geen redevoering ) zo�als wij die vroeger ge
kend hebben,laaiend van geestdrift en met schetterende fan
fares ... want de gees<ftdrift is verflauwd en de fanfares verhul
den een illusie. De illusie van de intemationale macht van
de arbeiders.
Ook de Joden hebben hieraan medegedaan.Vooraan hebben zij ge-
staan in de rijen der strijdende arbeiders en zij hebben er
twee illusies door verkregen.
De eerste was de inte:rnationale macht der arbeiders,de twee-
de was de opheffing van de Joodse probl ematiek.
Want het socialisme zou zijn intemationaal,was intematio
naal en was anti-godsdienstig. Vooral deze laatste eigenschap
heeft de Joden begeesterd

1
want dit zou hen bevrijden van hun

eigen problematiek.Immers, als het socialisme de kluisters
van het kapitalisme en vooral van deJt godsdienst zou verbrek-e
ken,dan zou,met het·verdwijnen van de godsdiensten,ook de
Joodse godsdienst verdwijnen en waren de Joden bevrijd van
hun problemen.
Dit alles is gebleken een illusie te zijn.Het socialisme
heeft de oorlog van 1914 niet kunnen tegenhouden en daarmede
is bewezen1 dat zijn intemationale kracht een illusie was.
Daarmede verdween ook de hoop der Joden op beeindiging van
hun problemen.
En wanneer wij nagaan wat er na de catastrofe van 19j3 van
het socialisme geworden is,dan zien wij dat dit socialisme
ten eerste is:nationaal;ten t-weede reformistiscb.;ten derde
godsdienstig.� 11 � Het socialisme is nationaaJ. 1 2;ogt spreker.ai. i;er staving van 
zijn bewering noem� hi j de voorbeelden fu sl an.d en En.gel and.. 

//Rusland kan. met recht een socialistische staat genoemd 
worden1 maar het is en wordt gedwongen tot een zuiver natio
nale stri j d. 
Emgelanid is no g geen socialistische staat maar niemand kan 
ontkennen dat door de ErLgel se regetrin.g een ernstige poging 
gedaan wordt om sociw.istiscb. te regeff;ren,dat emstig ge
streefd wordt naar het bereiken van een socialistische staat 
Echter,dit geldt alleen voor de bi!lillenlandse politiek.De 
buitenlandse politiek is dezelfde gebleven als die der Tori 
]h ziet de internationale reactie. Vergelijkt de reactie, 
die volgde op d.e gerechtelijke moord van SACCO en V.ANZETTI 
met de reactie op de gerechtelijke moord op GRUNER. 
Het socialisme is refonnistisch.Niemand,die de histo�e 
der laatste jaren. nagaat zal dit kunnen ontkennen,De heede 
tfereldoorlog werd gevoerd voor de vrijheid van de mensi,li. 
Maar wie waren de grote leiders" CHURCHILL en ROOSEVELD. 
Beide voomannen uit het k amp der bourgi:>isie"Laat niemand 
U wijsmakeill dat ROOSEVELD een socialist was.Hij was een 
bourgbis en kwam voort uit dezelfde kringen als TRUM.AN" 
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De sleutelposities bevinden zich in handen van de bourg'bisie 
en wat door het socialisme bereikt wordt,wordt bereikt onder 
leiding van. de bourg'oisie. 
En ten slotte is het socialism.e godsdienstig. Overal bestaat
de neiging zich te assimileeren met de godsdienst • 
En niet alleen bij de Partij van de Arbeid • 

Welke voon1itzichten blijven dan over voor de Joden! 
De strijd voor het zuivere socialisme,voor het socialisme om 
deszelfs wil.Mededoen aan de strijd van de Nederlandse arbei
ders heeft voor de Nederlandse Joden geen zin. Dat zal niet 
de oplossing van hun problemen bren.gen. De goy in teresseer-t; 
zich niet voor de belangen van de Joden. 
vie denkt d at de kracht van het socialisme,van het internati
onale socialisme opnieuw zal blijken,koestert een illusie. 
Deze kracht zal niet ten1gk:eren en alleen de strijd voor het 
zuivere socialisme blijft over. 
Deze strijd kan alleen in Palestina gevoerd worden��

..Et=r deze strijd zal zijn een strijd voor de jeugd.,Deze strijd 
moet gevoerd worden. en zal gevoerd worden en zal gewonnen wor
den.Nooit zal de Joodse geest verdwijnen. maar zij zal over
winnen!" 

ll ll 

Nadat een Joods lied en de Inte_rnationale gezongen 
sJ:.e,et de vergadering om 22. 1 5 uur. f ""'� ·

De stemming on.der de aanwezigen was tamelijk lauw. 

________________________________ , _______________ _

Verzonden� V.D. 
� --·P:,G .. 

{ 

B .•• 
. c. " 
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BESCHRIJVINGSBRIEF 

VIJF· EN VEERTIGSTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

VAN DE NEDERLANDSCHE ZIONJSTENBOND 

te houden op Woensdagavond en Donderdag, 12 en 13 Téweeth 5708, 

24 en 2S December 1947, in het Minervapaviljoen, Alb. Hahnp!antsoen 2 
Amsterdam-Zuid 

1. Opening.

2. Aanwijzing van een presidium.

3. Benoeming van een Commissie tot onderzoek van de geloofs
brieven.

4. Rapport dier Commissie.

5. Benoeming van een Commissie tot het nazien en het arreste
ren van de notulen.

6. Ingekomen stukken en mededelingen.

7. Behandeling van het algemeen verslag, uitgebracht door de 
Bondssecretaris namens het Bondsbestuur.
Hierbij en bij de volgende verslagen bestaat gelegenheid tot 
het houden van algemene beschouwingen over de organisatie
in Nederland en haar onderdelen. Tevens zal hierbij gelegen
heid worden gegeven, beschouwingen te houden over de door
de Bond aangenomen houding t.a.v. de voorstellen van de 
U.N.S.C.O.P. en van de aan te nemen houding t.a.v. de door
de Algemene Vergadering van de U.N.O. genomen besluiten.

8. Behandeling van het verslag en de rekening en verantwoor
ding van de Bondspenningmeester.

9. Behandeling van het verslag door de Secretaris-Penningmees· 
ter van het Stichtingsbestuur van het K.K.L. (Algemeen
J.N.F.·Commissaris).

10. Behandeling van het verslag van de leiders van het Palestina
Bureau van de Jewish Agency.
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11. 

12. 

13. 

14 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Behandeling van het verslag van de Stichting "Hachsjarah
en Alliyah". 

Repliek van het Bondsbestuur. 

Décharge van het Bondsbestuur. 

Bespreking van het beleid van de redactie van "De Joodse 
Wachter" (in besloten vergadering). 

Décharge van de redactie van "De Joodse Wachter".

Vaststelling van het budget, lopende van 1 Oct. 1947 tot en 
met 30 Sept. 1947. 

Aanwijzing van een stembureau voor de te houden ver· 
kiezingen. 

Verkiezing van een Bondsvoorzitter. 

Verkiezing van een Bondssecretaris. 

Verkiezing van vijf tot zeven leden van het Bondsbestuur. 

Verltiezing van een Hoofdredacteur of drie leden van de CÓm
missie van redactie van "De Joodse Wachter". 

Verkiezing van 20 leden van de Bondsraad. 

Verkiezing van 26 leden van het Bestuur van de Stichting 
,,Hachsjarah en Alliyah". 

Aanwijzing van vijf leden van de Commissie van Beroep voor 
inzenders van "De Joods� Wachter".

25. Rondvraag.

26. Sluiting.
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DAGORDE 

Woen.adag 24 December om 8 uur n.m.: punt 1 

daarna: 2, 3, 5 en 6. 
vervolgens 4, waarna een aanvang wordt gemaakt met 
de beschouwingen over de punten 7, 10 en 11. 

Donderdag 25 December om 9.30 uur v.m.: punten 8, 9, 16, 14 en 
15. Hierna voortzetting algemene beschouwingen over
de punten: 7, 10 en 11.

Pauze: 1-2 uur n.m.

vervolgens wederom algemene beschouwingen, tot
uiterlijk 6.30 uur n.m., waarna voor de tweede maal
zal worden gepauzeerd.
8 uur: 12 en 13

hierna: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26.

De vergooering zal zo nodig eerst tegen middernacht worden 

beëindigd. 

De voorzitter heeft krachtens het reglement op de Algemene 
Vergadering het recht deze dagorde te wijzigen. 
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JAARVERSLAG, 
VAN DE NEDERLANDSE ZIONISTEN.BOND OVER 5707-5708 (1947) NAMENS 

HET BONDSBESTUUR· UITGEBRACHT DOOR DE SECRETARlS 

Zeer waarde medestande?'s! 

AAN 

DE VIJF EN VEERTIGSTE JAARLIJKSE 

ALGEMENE VERGAD ERING VAN DE 

NEDERLANDSCHE ZIONISTENBOND 

1. ALGEMENE TOESTAND VAN HET JOODSE VOLK.
Het is wel een uitermate trieste onderneming, de balans van depolitieke en andere activa en passiva voor ons Volk in de Golahover de afgelopen verslagperiode op te maken. Want het chronischekarakter van het Joodse Vraagstuk, waaraan de wereld in hogemate lijdt en waaronder het Joodse Volk het zwaarst gebukt gaat,is een ernstig symptoom van de morele ontreddering, waarin dehedendaagse mensheid is verzonken. Eist het een grote mate van fantasie zich in gedachte de toekomst van ons Volk uit te stippelen, er is zelfs een niet geringeverbeeldingskracht nodig, om zich te realiseren, hoe nog steeds,bijkans twee-en-eèn-half jaar na de wereldoorlog, de materiële en geestelijke nood der Joden schrikbarend om zich heen grijpt.Ter illustratie hiervan willen wij, verre van ook maar een poging te doen om naar volledigheid te streven, ons zoeklicht op enkele centra laten vallen. 
In ..Amerika, waarop de ogen van vele Joden zich in de vooroor'logse jaren als met een heimwee hebben gericht, vertoont het leven voor de ob jectieve beschouwer het beeld van een onmiskenbaar groeiend antisemitisme. In het openbare leven en met name bij de tewerkstelling in vele beroepen, wekt een duidelijke discriminatie ten opzichte van de Joden niemands verwondering meer. Vooruitstrevende niet-Joodse organisaties, door Joodse hierbij ijverig ge-steund, welke de strijd tegen het rassenonderscheid voeren, beijve,. ren zich - doch voorlopig nog zonder merkbaar succes - ook de aanzwellende golf van het antisemitisme te keren. 

12 

Canada heeft a�vankelijk van zich doen spreken door zijn be
reidheid om voor belangrijke contingenten D.P.'s zijn poor_t:en open 
te stellen. Tot nu toe is het evenwel goeddeels slechts biJ de lof
felijke voornemens gebleven. Vermoedelijk heeft het ook daar toe
nemende antisemitisme een spaak in het wiel gestoken. 

In Argentinië hebben de zelfs herhaalde verzekeringen. van de
Minister van Buitenlandse Zaken tot steun aan de Joden met kun
nen verhinderen, dat meerdere aanvallen op. Joodse gebouwen _en 
zelfs bomaanslagen werden gepleegd. De laatsten hebben meer m
druk gemaakt dan de eersten; daden spreken meer dan woorden! 

Ondanks het feit dat Veldmaarschalk Smuts, een der ontwer
pers van de Balfou;-Declaratie, een grote belangstelling �oor :i::a
lestina aan de dag blijft leggen, is de. positie de� Jo?en m Zuid
Afrika niet in alle opzichten rooskl�ur1g. De ber��dh��d om er �o
den toe· te laten is buite.ngewoon gering. Met begriJpelijke spanning 
werden de verkiezingen afgewacht, welke een antwoord. op d� � zullen moeten brengen, of verschuivingen naar de nationalistische 
kant zich zullen voltrekken. 

In Polen zet de uittocht van Joden, aanvankelijk in sterkere, la�er 
in afnemende mate zich nog voort. De Joodse Gemeenschap ziet 
zich genoodzaakt op politiebewaking van een harer bezittingen aan 
te dringen, omdat d�ze het voorwe_rp van een co�ict tussen de 
Joden en een Katholleke gemeente 1s. Het geldt hier ... een Syna-
goge. . . . Roemenië geeft eveneens het beeld te zien van een emigratie op 
grote schaal. Roemeense Joden, voortgedreven �o�r een hongers
nood, welke dit land teisterde, verkopen hun bezittmge� en steken 
de grens naar Hongarije over. Zij trachten naar Oos�nnJk te vl�ch
ten alwaar zij naar de Amerikaanse ?:one hun pelgrimstocht wilien 
vodrtzetten. De emigranten bevinden zie� in. een �esper5:te toe
stand. De positie van de culturele en sociale instelhngen m Roe
menië is zo precair, dat de Minister van Financiën een bedrag �an 
een half millioen guldens ter beschikking stelt van de Unie van 
Joodse Gemeenten, teneinde in de godsdienstige en sociale noden 
te voorzien. De Minister van Justitie heeft aangekondigd, dat spoe
dig een wetsontwerp is te verwachten, waarbij Joods b�zit, wa�
voor geen erfgenamen aanwezig zijn, aan de Joodse organisaties 
zal worden overgedragen. 

Door de burgeroorlog, welke in Grieken7,a,nd. woedt, is de positie 
der Griekse Joden er zeer verslechterd. 

In Turkije heeft de Regering alle grensposten en vlooteenheden 
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de D:adrukkelijke instructie ge even gratie van Joden naar Palestin! . ' de �?genaamde illegale emi-In Caïro vragen de Joden O .?runoge}t,k te maken. tie, omdat zij op 2 November ��v;ondie bescherming van de poll. ten. , our- ag, terreurdaden verwach-De Regering van Syrië heeft · . 
het leven geroepen. Joden die . n��we anti-Joodse bepalingen inhunner woonplaats niet �erla: s e e� wonen, mogen het distriè1:onder ge�n vo��aarde visa ver!�e�{:!�he consuls mogen Joden
tin��k mt !talie trekken duizenden Joden weg. Hun doel is Pales-Duitsland is nog ltijd b monstraties en il a. _een ron van grote zorg. Anti·Joodse de-is er schendingre v:!JeJ ti:en :r nog welig; reeds tientallen malen"Herren-Volk

" wenst zi�� bt'
k

�graa�plaatsen geconstateerd. Hetren. De secretaris van d Ch g aar met me_t het boetekleed te sie
verbond van Intern t· e 1 urS ch Peace :Umon en van het Wereld·Herm a iona e amenwerking der Kerken, Dr. Carl
d D � Voss, verklaarde na een bezoek aan Europa dat 40 pet �! ov�i;:e�s. nog steeds heftig antisemietisch gezind1 is. Volge� 
� d wgm� ?ebben de Joodse D.P.'s in Europa geen toekomst n eze ?vertmgmg staat hij niet alleen. In Be_ieren verklaart de Minister van Economische Zaken dat de economisch� nood in Beieren wordt veroorzaakt door de 1 D.P.'s, 
Phet. ongedierte O?der de bevolking", welke uitlating de Minister-resident _van Beieren, als antwoord op een protest van het Cen-lifitrale Cdom1te van bevrijde Joden, slechts als "ondiplomatiek" 1uaceer e. Oo� in Oostenrijk

. i� er in wezen niet veel te onzen gunste verande1 d. Een der Ministers geeft er de Joden van zijn land de welge�eende raad, met de geallieerde bezetting te verdwijnen, aangezien het anti-semitisme in Oostenrijk zeer sterk is. De zogenaamde spontane antisemietische uitbarstingen in Eng� land, als re!icti_e op het ophangen van de twee sergeants van de ��cret Service m Palestina, bleken met Duitse "Gründlichkeit" te ZIJD vo�rbereid. De wijze, waarop de Engelse fascisten de gebeurterussen l1:1 Palestina aangrijpen, om hun gevoelens jegens de Joden bot te vieren, roept duidelijke herinneringen op aan het Duitsland van 1933. 
T_sjecho-Slowakije steekt in het Europese beeld gunstig af. De positie van de Joden aldaar, alhoewel de Joodse Gemeenschap er door de oorlog sterk is gemutileerd, is niet ongunstig te noemen. 
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In Karlsbad kwam de Conferentie der Zionistische Organisaties va.n Europa bijeen; in Mariënbad vond tegelijkertijd een internationale conferentie der Agoedah plaats. Ook België mag met ere worden genoemd. Het Joodse leven bloeit er naar omstandigheden weer op en het land levert zijn aandeel in de opname van Joodse vluchtelingen. Naaat de trage gang van rechtsherstel, waardoor vele Joden in
Nederland - gelijk vrijwel overal elders in de door de oorlog getroffen landen - nog steeds in hun belangen ernstig worden geschaad, zij hier dankbaar melding gemaakt van de komst van ruim500 Joodse kinderen, die in Apeldoorn op hun alliyah naar Erets worden voorbereid en in wier toelating door de Nederlandse Regering, op aanvrage van een daartoe in het leven geroepen Stichting,onverwijld werd bewilligd. Anderzijds kan het niemand ontgaan, dat zelfs wanneer men niet in elke niet-vriendelijke uitlating over de Joden bewust anti· semitisme ziet, toch moet worden vastgesteld, dat dit laatste ook hier te lande een rijker wordende voedingsbodem vindt. In diverse periodieken vielen nu en dan beschouwingen of incidentele uitlatingen te signaleren, welke allesbehalve van anti-Joodse smetten vrij waren. Nog laatstelijk etaleerde de N.C.R.V. in haar rubriek ,,Vragen aan Voorbijgangers" en �sant zulk een laag-bij-degronds antisemitisme, dat de gualificatie dom nog t� euphemis
tisch is. Overal vraagt het vluchtelingenvraagstuk meer dan ooit de aan.dacht. Tienduizenden vluchtelingen verblijven nog in kampen. P�lestina zond hun een honderdtal onderwijzers, om het onderwijs aan de D.P.'s en in de Europese kampen ter hand te nemen. Duizenden vluchtelingen zwerven op schepen rond, op weg naar het Beloofde Land. Deze laatsten wordt, dikwijls met grof geweld, het betreden van Joodse bodem (voorlopig) illusoir gemaakt. Zij worden naar Cyprus gezonden. Met bewonderenswaardige werkelijkheidszin heeft de Joodsewereld de schok van het "Exodus"-drama opgevangen. Zij groeide in vastberadenheid en kracht naarmate de gevreesde tragiek zich wreed en onherroepelijk voltrok. Zo hebben de Joden in de Britse Z"one van Duitsland zelfs hun maandelijkse certificaten-quotum ter be.schikking van de vluchtelingen van de "Exodus" gesteld. De opvarenden van de ,,Exodus" zelf hebben zich waarlijk heroïek gedragen. Slechts zeven van hen hebben van de door Frankrijk welwil� lend geboden gelegenheid gebruik gemaakt om naar dit land terug 
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te keren. De overigen weigerden ook maar één stap verder vrijwil
lig de weg terug te aanvaarden. Voor zover zij in de kampen Am
Stau en Poppe7,sdorf f verblijven, zijn zij onder dw�ngmaatregelen 
geplaatst en hun rantsoenen zijn tot die van de !)mtsers terug g�
bracht. Anderen zijn naar de nieuwe kampen !1!-. Emden en �-i.Z
helmshafen overgebracht, doch niet zonder moe1liJkheden .. In striJd
met de ten deze gedane beloften ontbraken de voor de zieken en
invaliden benodigde ambulance-wagens. . Volgens opgave van Sir Herbert Emerson, Directeur . van het
Internationale Vluchtelingen Comite (I.R.O.), zouden er midden ·�7 
in Duitsland 168000 in Australië 33000, in Italië 20000 en m 
Shanghai 10000 Jod;n de steun der vluch�elingenorganisatie� be
hoeven. In de Amerikaanse zone zouden Zich 12000 Joodse kinde
ren onder zes jaar bevinden. Ongeveer 5000 kinderen zouden zon
der familie zijn ... En het Joodse Land wil zijn bijdrage tot oplos
sing van dit probleem leveren. De wereld gedoogt echter zonder 
erbarmèn, dat het hierin wordt verhinderd. 

Wel is het vluchtelingenvraagstuk een schandelijke smet op het 
blazoen der wereld! 

Vijftig jaren zijn slechts een korte periode in de lange geschie
denis van ons Volk. 

In 1897 riep Herzl het Eerste Zionistencongres in Bazel bij
een. Toen werden hij en zijn medewerkers in Weenen, de stad zijner 
inwoning, door de "liberale" Joden als Joodse antisemieten ge
brandmerkt, terwijl de "Protestrabbiner" - kunstenaars der uit
legkunde als zij waren - hadden uitgevonden, dat het Zionisme 
tegen de geest van het Jodendom indruist. Herzl he.eft zijn inner
lijke aandrang gevolgd, het Congres bijeengeroepen en de Zionis
tische Organisatie gesticht. 

In dit jaar vierde de Zionistische Wereldorgar?istaie haar vijftig
jarig bestaan. In de loop van deze halve eeuw is ons Volk van een 
over de wereld verspreide en volkomen stuwloze massa, met de 
gedachte aan Herzl's conceptie van een Joodse Staat als machtige 
drijfveer, geëvolueerd tot een Volk met een bewuste gecentraliseer
de leiding, welker vastberaamd plan van de aanvang er op was 
gericht, ons Volk uit het politieke moeras te helpen. Haar, de 
Zionistische Organisatie, is het te danken, dat het Joodse Vraag
stuk en Palestina in het dómein der politieke werkelijkheid zijn 
getreden en thans in het brandpunt van het wereldgebeuren staan. 

Na het Eerste Congres schreef Herzl in zijn dagboek - hij nam 
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zich er voor in acht, het openlijk uit te spreken - ,,In Bazel heb 
ik de Joodse Staat gesticht. Misschien binnen vijf jaar, in elk ge
val in de loop van vijftig jaar, zal ieder het erkennen." 

Dat was September 1897.

Aan het einde van de vijftig jaar was de Joodse Staat een agen
dapunt van de Verenigde Naties! 

Moge de balans van ons Volk in de Gol�h, m�t al hetgeen wij 
hierboven ervan vermeldden en met wat WIJ er met van vermeld
den, een sombere zijn, met Palestina voor ogen valt hij - op korte
re dan wel op langere termijn - bemoedigender uit. 

2. PALESTINA.

Van de. vele punten, welke thans allen onze onverdeelde aan
dacht vragen, zodra wij aan· Palestina denken, domineert wel h�t 
meest dat van de aanbevelingen en plannen van de meerderheid 
der U.N.S.C.O.P. Geen wonder! Nadat in de loop der jaren een 
reeks van Commissies van Onderzoek - welgeteld 17 - zich als 
taak hadden gesteld, het Palestina-Vraagstuk tot oplossing _tebrengen, meerderen van deze ter plaatse ee� onderzoek hadden m
gesteld en bij de Joden hoopvolle verwachtmgen hadden v�rwekt, 
doch ten slotte politiek op dood spoor waren g�rangeer�, 1� deze 
speciale Commissie voor Palestina, door de Veremgde Naties m het 
leven geroepen, met concrete voorstellen gekomen, welke preten
deerden het Palestina-vraagstuk op te lossen en welke kansen op 
verwezenlijking van haar aanbevelingen bieden. Haar meerder
heidsrapport is in brede kringen van belanghebbenden voorw�rp 
van bescheiden, bij enkelen zelfs van hooggesp3;Illlen verwachtin
gen geworden. 

In het bijzonder is dit laatste het geval, nadat de Genera! Coun
cil in de in Aug. j.l. te Zürich geho�den zitting z!ch hierover heeft 
uitgesproken en dienovereenkomstig Ben Goenon namens de Je
wish Agency heeft verklaard, dat het Palestina-probleem �et kan 
worden opgelost zonder Joodse Staat. Alhoewel de verdelmg van 
Palestina een ontzaggelijk offer voor. h�t �oodse Vol� be:tekent,
wint de overtuiging allerwege in de Ziomstische Orgamsatie veld, 
dat zij desniettemin is te verkiezen boven een onverdeelde Staat 
van twee volkeren. . . .. Niet dat de geluiden, welke een andere menm� v�rkond1gen, ZIJD 
verstomd. Dit is allerminst het geval. Het principe, dat aan de 
afwijzing van het delingsplan, ondanks het fascinerende van de 
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Joodse zelfstandigheid, dan wel aan de aanvaarding ervan, zij het 
ook zonder hoera-enthousiasme, ten grondslag ligt, zal onderwerp 
van hartstochtelijke discussies blijven, totdat óf de deling een feit 
zal zijn ( en ook dán zal het de geesten blijven bezighouden), 6f 
het plan van de deling geschiedenis zal zijn geworden. Met de waar
dering van de merites, resp. de gevaren, van de uitvoering van het 
delingsplan is het evenwel anders gesteld. De aanbevelingen van 
het meerderheidsrapport van de U.N.S.C.O.P. stippelen n.l. slechts 
de voorbereidende denkbeelden van de komende Joodse Staat uit. 
De werkelijke inhoud moet geleidelijk door de practijk worden in
gevuld en uitgewerkt. Op het laatste, op de concretisering, komt 
het nu juist aan. En omtrent de ontwikkeling van de situatie, zoals 
deze zich na aanvaarding van de aanbevelingen der Commissie zal 
voltrekken, bestaan ten enenmale geen wiskundige zekerheden. Het 
is een kwestie van persoonlijke visie en het zijn ternauwernood 
vragen, waarop men met succes zijn overredingskracht tegenover 
den andeF kan beproeven, hoe men de ontwikkeling van de verhou
ding macht/recht in de wereld ziet en of men bij actieve medewer
king van Joodse zijde de door de gepro jecteerde deling vast te stel
len grenzen van de Joodse Staat als "voor de eeuwigheid" gelooft te
moeten beschouwen dan wel de mogelijkheid van een zogenaamd 
irFidentisme in enigerlei vorm als een reële factor aanwezig acht. 
In het eerste geval zal men er begrijpelijkerwijze gemakkelijker toe 
komen van de Joodse Staat een carricaturaa.l beeld in de voorstel
ling van de Joden te ontwerpen en deze carricatuur dan te bestrij
den, terwijl men in het laatste geval ertoe geneigd zal zijn, in de 
verdelingsvoorstellen, althans potentiëel, de vervulling te zien van 
bepaalde lang gekoesterde wensen, met name van vrije alliyah, 
vrije kolonisatie en zelfverdediging. 

Voor de Jistoew, d.w.z. in zijn grote meerderheid en evenzo in 
de leidende kringen van de Jewish Agency, blijkt hierover een 
duidelijke eenstemmigheid te heersen. Nog vóór over de vraag van 
al of niet aanvaarding van het delingsvoorstel een bindende uit
spraak is gedaan, loopt de practijk van het leven op het te nemen 
besluit vooruit: in feite werkt men economisch, staatkundig en 
administratief reeds aan een nieuwe, eigen vormgeving van de 
Jisjoew, aan de Joodse Staat van morgen. 

Dat voor de Jisjoew het pleit reeds is beslist vindt zijn oorzaak 
in de omstandigheid, dat zowel de vertegenwoordiger van de Ver
enigde Staten in de U.N.O. alsook die van de Sovjet-Unie zich 
voor het meerderheidsrapport van de U.N.S.C.O.P. hebben ver-
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kla.ard. De Nederlandse gedelegeerde heeft zich hierbij aangeslo
ten. Vertegenwoordigers van de Arabische Liga weigeren daaren
t.egen elke samenwerking tot verwezenlijking der voorstellen, ver
zetten zich hardnekkig tegen het Rapport en hebben zelfs met 
troepenconcentraties gedreigd. Algemeen wordt dit laatste slechts 
als een politieke geste beschouwd, welke meer tegen Koning Abdal
lah dan tegen de Joden is gericht en de reacties op het wapenge
kletter der Arabieren zijn dan ook nergens bijster hevig. Het is 
zelfs de vraag, of de Arabische legers wel zo zijn georganiseerd, dat 
zij een Heilige Oorlog zouden kunnen ontketenen. 

Volgens Amerikaanse opvattingen is een weigering der Arabie
ren geen reden, om daarom ook de Joden de hun toegedachte onaf
hankelijkheid in Palestina te onthouden. De delegatie van de Ver
enigde Staten heeft bovendien verzekerd, dat het haar bedoeling is, 
om nog in deze jaarlijkse zitting van de Assemblee een beslissing 
inzake het Palestina-Probleem te bewerkstelligen. 

Op het ogenblik is er, naar het zich laat aanzien, een redelijke 
verwachting, dat de aanbevelingen van de U.N.S.C.O.P. de vereiste 
meerderheid van tweederde der uit te brengen stemmen zal 
halen. Er zijn evenwel nog te veel onbekende factoren in de ont
wikkeling van de politieke toestand, welke van dag tot dag aan 
ingrijpende wijziging is blootgesteld, om over de uiteindelijke ga�g 
van zaken zich aan voorspellingen te wagen of zich tot speculatie
ve beschouwingen hierover te laten verleiden. Wanneer deze regels 
onder de ogen der lezers komen, zal het beeld van de situatie_ in
middels duidelijker zijn geworden en zal de Algemene Vergadering, 
met meer kennis van feiten dan waarover wij thans beschikken, 
.zîch kunnen uitspreken. 

In deemoed gedenken wij hen, die in de strijd om de vrijheid van 
on,s Volk op Joodse bodem het leven lieten. Wij betreuren het, dat 
ondanks de voorbeeldige zelfdiscipline, welke de Jis joew nog tot 
onder zeer moeilijke omstandigheden aan de dag heeft gelegd, die 
strijd onvermijdelijk was en dat deze zulke kostbare offers aan 
jonge levens heeft vereist. Engeland had dit kunnen voorkomen, 
wanneer de ernstige wil daartoe bij hem als Mandataris aanwezig 
ware geweest. Doch wanneer het zijn gegeven belofte aan en zijn 
aangegane overeenkomsten met het Joodse Volk flagrant en cy
nisch breekt; wanneer het in plaats van de verplichtingen, welke 
het bij het Mandaat op zich heeft genomen, integraal na te komen, 
namelijk om de Joodse immigratie te vergemakkelijken, bij neder-
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zett�gen van �oden de behulpzame hand te bieden en het Joods 
Nationaal Tehuis te vestigen, systematisch tracht, zij het ook zon
der het gehooJ?te succes, de kracht van de Jis joew te ondermijnen; 
wanneer het �ch b��rende op het Witboek, welks geldigheid aan 
gerechtv�ardigde twiJfel onderhevig is, ononderbroken in Palesti· 
n� e�plos1eve stoffen blijft aandragen en ophopen, dan 1':án het niet 

mtbliJven, dat het op een kwade dag tot uitbarsting komt. De ver
h?uding ".an Engeland tot het Joodse Volk heeft sinds de in wer
king _treding van he� Mandaat e�n climax vertoond: zij heeft alle 

phascn van grote vriendschap via verkoeling tot openlijke vijand
schap do�rlopen. Deze onverholen vijandschap heeft verbittering 
en wrok m de harten van de Joden gekweekt en een geest van 
verzet opgeroepen

_. 
Het ko� daarom niet anders dan dat toen deze 

geest yan verzet zich een lll:tweg zocht en hij zich ontlaadde, de ge
orgaruseer_d� verzetsbewegmg van de Jisjoew in haar strijd ter 
ze1fverded1gmg geen kamp gaf. En men kan zich er moeilijk over 
ver�azen, dat de repressieve maatregelen, welke de Engelse be
zettmg daarop meende te moeten nemen, zich in hun tegendeel om
zette en het herstel van rust en orde ernstig belemmerden De fa
t�!� gevol�en !3-iery,an, de slachtoffers aan Joodse zijde, hebben de 

J1sJoew .. n��t m ZIJD zelfvertrouwen geschokt. Vastberaden ver
val� h1J ZIJD eens gekozen weg, terwijl nieuwe krachten de plaat
sen mnemen van hen, die op het altaar van de bevrijding van ons 
yolk het offer van hun leven brachten. En wier aandenken de Jis
Joew - en ons - tot zegen moge zijn. 

Ondanks _de spanningen in het land heeft de Jisjoew het ge
pr�es�er�, m h�t th�s achter ons liggende jaar niet minder dan 
t�tigduizend i_mm1gran�n op te nemen en negen-en-twintig 
rue��e nederzettmgen te stichten. Het is een nieuw en overtuigend 
bewiJs, dat :3"l moge de Jisjoew, gelijk het braambos van hetwelk 
h�t boek SJemoth verhaalt, ook in vlammen staan - nooit zal 
hiJ worden verteerd. 

3. CONTACT TUSSEN DE N.Z.B. EN DE ZIONISTISCHEWERELDORGANISATIE. 
�oesten �j vorig jaar nog constateren, dat de intensiteit vande informatie. door d� leiding van onze Wereldorganisatie veel tewensen overbet, �et. 1s een verheugend feit, deze keer te kunnenvaststelle�, dat hier�n een merkbare verbetering viel waar te nemen. Niet alleen 1s het schriftelijk contact van de zijde der
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Executieve te Jeruzalem veelvuldiger geworden, ook de aard van 
de voorlichting geeft grotere reden tot tevredenheid. Van de :00·
zoeken aan Nederland vermelden wij met bijzondere voldoeni:ng 
dat van de Heer J. L i n t  o n, Political Secretary of the Executive 

in Londen, in September van dit jaar. Het B.B. wisselde op vrucht
bare wijze van gedachten met hem over de problemen van actuele 
aard. M a j o r E b a  n, vertegenwoordiger van de Jewish Ag:!lCY 
te Londen, speciaal ter behartiging van de Joodse belangen bIJ de 

U.N.S.C.O.P., bezocht in die qualiteit Nederland. Na rugges?raak 
en tezamen met het B.B. voerde hij hier te lande besprekmgen. 
Voorts releveren wij het bezoek van Prof. S ... B r o d e � s k r,
lid van de Executieve te Londen, die gedurende zun aanwezigheid 
hier te lande, begin Aug., tot de leden van de Bondsra�d en to� 
andere genodigden het woord richtte. Bij di� gele�enhe1d �af hij 
beschouwingen ten beste over de gebeurtenissen m Palestina en 
haar weerslaa in de wereld, welke uiteenzettingen een punt van 

ernstige disc;ssie in de Bondsle_ iding uitmaakten. Het B.B. hee� 
de conclusie van de nabeschouwmgen over Prof. B r o d e t  s k Y s 
betoog ter kennisse van de Executieve te J�ruzalem gebr�cht. 

In Juli bezocht namens het Bureau te Geneve de Heer G 1 d e o n  
R u f e r Nederland teneinde de hangende vraagstukken met de 
Bondsleiding te be;preken. In deze samenhang zij ook het bezoe� 
vermeld van Dr. E. L i e b e n s t e i n, lid van de Genera! Counc1l 
en van P r o f. M a r t i n B u b e r, die beiden in een bijeenkomst 
te Amsterdam voor de Brith Iwrith Olamiet het woord voerden. 
Laatstgenoemde sprak ook op uitnodiging van de Vere�iging �an 
Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit voor een talrijk publiek 
in de Aula der Amsterdamse Universiteit. 

De Bond profiteerde herhaaldelijk van de omstandigheid, dat in 
de loop van het jaar achtereenvolgens verschillende van zijn led�� 
gelegenheid hadden de Executieve te Londen zowel als te PanJS 
te bezoeken. In de Franse hoofdstad is in Juni een officieel filiaal 
van de Executieve te Jeruzalem gevestigd, tot coördinatie van 
het werk der Zionistische organisaties in Europa. Van dit Parijse 

bureau heeft de Heer E. Butkowski de leiding op zich genomen. 
Wij verwachten, dat, wanneer het �ijn werkzaamheden enige 

tijd zal hebben uitgeoefend, er een stimulans voor de Europese 

organisaties in het algemeen en voor onze Bond in het bijzonder 

van zal uitgaan. 
De Bondsvoorzitter bracht in de afgelopen zomer een bezoek 

van circa twee maanden aan Palestina, alwaar hij met verschil-
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lende instanties van de Wereldorganisatie in het bijzonder ook· met de beide nationale fondsen, K.K.L. en K.H. , onderhandelingenheeft gevoerd. Deze hebben ons contact met Palestina belangrijk versterkt en zullen zeker· de arbeid van de Bonu in de nabije toekoms� ten goede komen. Ofschoon de Bondsvoorzitter door allegeledingen der Wereldorganisatie met grote welwillendheid is ontvangen, moge hier met name worden vermeld de Secretaris vanhet ��ganisatie-Departement Dr. L e  o L a u t e  r b a c h, wien inhet b1J�onder de belangen van onze Bond zeer ter harte gaan en met wien �� �amenwerking steeds van zeer aangename aard is.Verder ZIJ hier gememoreerd, dat door E. D o b k i n leider vanhet Org�satie�Departement te Jeruzalem, begin Au'gustus een�oilJ'.�rentie van de Europese Zionistische Federaties te Karlsbad1s bIJeengeroepen, teneinde de nog ongebruikte krachten op gangte b�ngen en te ?"achte�, de samenwerking tussen deze te bewerkstelligen. Aan dit "kleine Congres" is door vertegenwoordigersvan alle daarvoor in aanmerking komende landen deelgenomen . Voor Ne�erland �.erd Uw Se7retaris hierheen gedelegeerd. Terconfe�ntie had hiJ gelegenheid_ met verschillende leden van dePalestIJnse Executieve over de belangen van de N.Z.B. in nader�ontact te treden. Van de faits-et-gestes der Conferentie heeft hijm het Bondsorgaan verslag uitgebracht. �ot de ond�rwerpen! welke het B.B. zowel schriftelijk als mondeling door �l]n Voorzitter en Secretaris, resp. te Jeruzalem en teKarlsbad, hl] de Jeruzalemse Lei�ng heeft aanhangig gemaakt,behoort de vraag, aan welke de vorige Algemene Vergadering haaraandacht schonk, t. w. of gedoopte Joden dan wel zij die actievepropagan�a voor het Christendom maken, leden v� de N.Z.B. kunnen ZlJn. Als resultaat van langdurige onderhandelingen heeft het �.B .. �hans _van de Executieve een mededeling ontvangen, waarin ZIJ �.e uitspraak ten deze van de Congresanwalt F e I i xR o s e n b I u t  h weergeeft, dat volgens diens opvatting gedoopteJoden, krachtens art. 2 van het Reglement der Zionistische Wèreldor�anisati�, naar hetwelk het betreffende artikel in onze Statuten 1s .gered1ge�rd,. g�en .lid van de organisatie kunnen zijn. Watde leden van de Zionistische Organisatie betreft, die, ofschoon nietgedoopt, aan de proP.aganda voor het Christendom actief deelnemen, is R o s e n  b l u t h van mening, dat dergelijke gevallen aanhet oor�eel van de Eereraa�. dienen �e worden onderworpen. Hij�oegt hl.eraan toe, dat .na�r?1Jn opvattlllg actieve propaganda voor et Christendom de Zionistische belangen ernstig schaadt en dat22 

het lidmaatschap van deze betrokkenen derhalve niet kan worden 
getolereerd. 

Tot zover de richtlijnen, welke het B.B. ten. deze van Jei:izalem
bereikten en van welke het aanstonds de afdelingsbesturen m ken-
nis heeft gesteld. . Het B.B. ziet in een sterke centrale leiding, van Jeruzalem mt
gaande, een uiterst vitaal belang voor de Bond en spreekt daarom 
van deze plaats de wens uit, dat het hieraan ook in de komende 
verslagperiode niet zal ontbreken. 

4. DE ORGANISATIE IN NEDERLAND.
In aansluiting aan de discussie hierover op de Algeme:1e �erg'.1-

dering twee jaar geleden gevoerd en aan de gedachtenwisseling m 
de Bo{i,dsraad van 24 M�art 1946 had het B.B. aanvankelijk het
plan opgevat, in het begin van dit verslag jaar een studie-conferE:n
tie gedurende een week-end te houden met het hoofdthema "de Zio
nisten en de l{e.hillah,". Doordien evenwel in dezelfde tijd een aan
tal andere Kîniïoesiem waren belegd, bleek de belangstelling voor 
het door het'.B'.B. geaïmànceerde week-end niet zo groot te zijn als 
redelijkerwijze mocht worden verwacht. Daarom liet het zijn oor
spronkelijk plan varen en hield het op 8 Juni een studie-bijeen
komst, speciaal aan genoemd onderwerp gewijd. Als referenten 

traden op de Meds. Prof. Dr. S. Kleerekoper, Dr. Jaap Meijer, Mr. 
Gerard Polak en Mordechai van der Ven, die ieder verschillende as
pecten van het onderwerp belichtten. Op de interessante inleidin
gen volgde een geanimeerde gedachtenwiseling. Een uitvoerig re
sumé van elk der referaten werd in de J.W. gepubliceerd. 

In deze samenhang zij geconstateerd, dat de deelname van Zio
nisten aan het werk der Kehilloth, op alle g�bieden van het Joodse 
leven in Nederland onmimfentîaar zijn weerslag heeft en dat het 

laatste vooralsnog het besluit tot deze deelname ook achteraf 
rechtvaardigt.

Naar aanleid�g van de deportatie van de "Exodus-opvarenden"
belegde het B.B. op 26 Aug. een meeting in Amsterdam, welke on
danks de zeer korte tijd van voorbereiding massaal werd bezocht . 
Het w-oord werd gevoerd door de Meds. N. Dasberg, Prof. Dr. S. 
IGeerekoper, Jitschak Slijper en Jaap Soetendorp. Aan het slot de
zer grootse bijeenkomst, welke van diepe ernst getuigde, werd on
der onverdeelde instemming der vergadering voorlezing gedaan van 
een telegram, dat daarop aan de Engelse Gezant werd verzonden. 

Zowel met leden en vertegenwoordigers der Executieve, die Ne-
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derland bezochten, als ook zelfstandig, heeft het B.B. speci�al in 
de periode, waarin het Palestina-vraagstuk door de besprekingen 
in de U.N.S.C.O.P. de zeer bijzondere belangstelling ook van Neder
landse regeringskringen had en ten tijde, dat het vraagstuk Suri
name de publieke aandacht trok, te bevoegder plaatse demarches 
ondernomen. Tezelfdertijd wendde de Centrale Commissie tot de 
Zaken van het Nederl,ands Israëlietisch Kerkgenootschap, als de 
vertegenwoordigster 1van de Nederlandse Joden, zich op 22 Juni 
1947 met een telegram tot de Nederlandse Regering en tot andere 
betrokken instanties, in hewelk zij als haar mening uitsprak, dat 
het plan van kolonisatie van Joden in Suriname als onvoldoende 
verantwoord en ongerechtvaardigde illusies wekkend dient te wor
den afgewezen en dat zijn uitvoering ten sterkste moet worden ont
raden. De Permanente Commissie, het Dagelijkse Bestuur van de 
Centr. Commissie, richtte zich via het Bureau te Genéve tot de 
U.N.S.C.O.P. met een memorandum, welks algemene strekking 
zeker mag worden geacht, de instemming van de Bond te hebben. 

Met de leiders en andere vooraanstaande figuren der Vakbewe
ging heeft het B.B., meer in het bijzonder naar aanleiding van ge
houden internationale conferenties, meerdere informatieve bespre 
kigen gevoerd. 

Op aandrang van de Executieve te Jeruzalem en na rijp beraad 
kwam het B.B. tot de overtuiging, dat het het initiatief moest ne
men tot de vorming van een nieuw Curatorium van het Keren Ha je
sod in Nederland, voor hetwelk het inmiddels rechtsherstel had 
aangevraagd. Aan dit verslag is een samenvattend overzicht toe
gevoegd van het verloop der wederoprichting van het Nederlandse 
Palestina Opbouwfonds eren Hajesod", in well�s Curatorium 
de Bondsvoorzitter en -secre aris q.q. z1 ting hebben. 

Eveneens heeft het B.B. zijn aandeel gehad in de tot stand ko
ming van het Curatorium van de ,,Stichting 500 Joodse Kinderen,..
Ook in dit college vaardigde het B.B. zijn Voorzitter en Secre
taris af. 

Te� einde te voorkomen, dat financiële acties, voor Palestina
do:l�mden zowel al� voor �et/oods Sociale Werk in Nederland, ten
det..nmentE: van de mzamelmgen elkaar doorkruisen � een gevaar,
dat allerminst denkbeeldig was - nam het B.B. het initiatief totcoördinatie d�zer acties. Deze poging leidde, dank zij de welwillende medewerkmg van de betrokken instanties, tot het gewenste resultaat: de gevreesde chaos van elkaar concurrerende financiëleinzamelingen, zoals deze elders nu nog onverminderd bestaat, kon
14: 

l 

door het bereiken van een agreement hier te lande goeddeels wor
den voorkomen. 

De in de Portugese Synagoge te Amsterdam. in een feeërie�e 
sfeer gehouden plechtige herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid 
van de 200ste sterfdag van Mosjé Hajjiem uuzzatto, was mede aan 
Zionistisch initiatief en aan medewerking van Zionistische functio
narissen te danken. 

Het ledental van de Bond vertoonde ook in deze verslagperiode 
een gestadig stijgende lijn, welke evenwel in_ grafische vooz:�telling
niet zo sterk tot uitdrukking komt, doordien ook anderziJds het 
aantal der "gealliyeerde!l,'.' aanmerkelijk toenam. J?e hieronder _afge
drukte cijfers van nef aàntal leden in de verschillende afdelingen 
op het einde van 1946, resp. op het einde van dit jaar, geven een 
duidelijk beeld van de ontwikkeling van het ledental van de Bond. 

Aantal leden van de N.�.B. verdeeld over de afdelingen: 
einde 1946 1 Nov. 1947 

Algemeen 
Almelo 
Amersfoort 
Amsterdam 
ApeldoOTn 
Arnhem/Nijmegen 
Breda 
BussumJNaarden 
Deventer 
Dordrecht 
Eindhoven 
Enschede 
Groningen/Assen 
Den Haag 
Haarlem 
Den Helder 
's Hertogenbosch 
Hilversum 
Laren;Blal'icum 
Leeuwarden 
Oss 
Rotterdam 
Tilburg 
Utrecht 
Zwolle 

56 43 ( 6) 
16 16 
59 73 (11) 

1039 1153 (65) 
31 49 (17) 
93 84 ( 7) 
20 21 
61 66 ( 4) 
68 51 (14) 
35 31 ( 1) 

44 41 ( 1) 
56 51 ( 3) 
80 86 

311 318 ( 5) 
106 120 (14) 

15 13 
48 44 
46 47 ( 6) 
24 33 ( 3) 
45 40 ( l) 
12 14 ( 1) 

124 151 ( 5) 
45 47 

154 122 (14) 
66 65 

Totaal 
--- ------

2654 2779 (179) 
De cijfers tussen haakjes geven het aantal medestanders aan, 

die in betreffende afdeling oia. hachsjarah zijn. 
In de afgelope'n twee jaren vertrokkén er ongeveer 7ÓO leden en 

jeugdige aspirant-leden uit Nederland naar Erets Jisraeel. 
... 
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Na een indisciplinair optreden van het afdelingsbestuur te Dordrecht was het B.B. van oordeel, dat de onderhavige aangelegenheid moest worden aanhangig gemaakt bij de Ereraad, welke eenKamer hiervoor aanwees en Med. M. F r a n k e n als haar voorz.benoemde. Dit College wist in het conflict tussen het B.B. en hetgenoemde afdelingsbestuur een minnelijke schikking te bereiken.Een protocol van de werkzaamheden van de Ereraad is opge..maakt en door partijen ondertekend. 
Het B.B. stelde een organisatie- en propagandarei:;sort in, in hetwelk het benoemde de Meds. Mr. D. B a r m e s, N. D a s  b e r gen Mr. J .. �rän.�e l, die q.9: in de propaganda-comniissie zittingnamen. W1J veI'WlJzen voor b1Jzonderheden over de activiteit dezercommissie naar het hierover sub 6 medegedeelde.Het B.B. kwam in de verslagperiode 43 maal bijeen.Door vertrek naar Erets Jisraeel in Aug. van dit jaar legde Med. Mr. D. B a r m  e s  zijn lidmaatschap van het Bondsbestuur neer.Van deze plaats zij hem een woord van oprechte hulde gebrachtvoor de grote toewijding, waarmede hij in deze functie de Bondheeft gediend. In het bijzonder zij hier gereleveerd de veel omvattende arbeid, welke hij gedurende meerdere maanden als plaatsvervangend redacteur van het Bondsorgaan op voortreffelijke wijzeheeft gepraesteerd. 
Onze Palestijnse medestanders S. L. de B e e r en Dr. H e  n r i ë tt .e B o a s  hebben hun reputatie van "onafgebroken stromende(info�atie-) bron" ook. in dit jaar gehandhaafd. Zij hebben de· Bond hierdoor zeer aan zich verplicht.

) 
De "opheffing" en het "in liquidatie-treden" van de N.Z.B. welke in bezettingstij� - op 25 October 1941 - waren geschied,' werdel! op 10 Maart Jl., krachtens het Besluit herstel rechtsverkeerdoor het Nederlandsche Beheersinstituut, ongedaan gemaakt.

5. DE AFDELINGEN.
JDe 9.ang. van zaken in de afdelingen - het zij hier, zonder dewerkeliJkhe1d te camo�lere_n, ruiterlijk geconstateerd - geeft, behoudens e�kele loffelIJke mtzonderingen, geen reden tot algeheletevrede.nhe1d. Er w�rdt niet overal intensief genoeg gewerkt. HetB.B. bedoelt allernnnst met deze vaststelling der feiten ook daschuld:7!aag op t�. werpen en deze implicite te beantwoorden. Inderdaad ziJn er talriJke belemmerende omstandigheden, welke ondermeer het onderhouden van een regelmatig vruchtbaar contact tus-
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sen het B.B. en de afdeling ernstig bemoeilijken. Doch het is mo�i
lijk verklaarbaar, dat aan de brieven, door het B.B. tot de af�elin
gen gericht, niet altijd die aan�ac;ht w�rd gesc�?nken, welke z1J ver
dienen. De Propaganda-Comm1ss1e (hiervoor ZlJ verwezen naar het
geen daaromtrent onder het hoofd_ ,,Propaganda" .�ordt meege
deeld) deed voor zich dezelfde ervaring op. PersoonhJk contac_t zou 
hier een uitkomst hebben kunnen brengen. Doch zelfs de Studiedag 
en de Bondsraadsvergaderingen werden, - hetgeen een zeer beden
kelijk symptoom is - lang niet door alle afdelingen bezocht. Ver
der is in het algemeen, gemeten aan de bestaande behoefte, :i-,.et aan
tal beschikbare krachten, welke in aanmerking komen om m de af
delingen spreekbeurten te vervulle�, voor zover J?-iet_ reeds ander
zijds door het werk van de Bond, direct dan wel indirect, o:p ha3:1" 
beslag is gelegd, buitengewoon gering. !)aardoo: kon aan �tnodi"' 
gingen, welke tot B.B.-leden werden gericht, om m de :rldelingen_te.
komen spreken, niet altijd gevolg worden gegeven. En m de af�ehn
gen zelf doet het gemis aan Zionisten, die zelf� alle�n maar _!n de
plaatselijke behoefte aan sprekers kunnen voorzien, zich schnJnend 
gevoelen. Anderzijds leert de ervaring, dat indien in een afd�ling 
ook maar een paar leden aanwezig zijn, die leiding kunne� en "?llen 
geven en zich het lot van hun afdeling als ver_an�woordeliJke le1de� 
aantrekken, men met eigen kracht het Ziorustisch leven met stlJ
gend succes kan stimuleren. Amsterdam bijv. dat naast de grote 
voordelen van een naar de huidige begrippen numeriek en intren
siek belangrijk Zionistisch centrum te zijn, anderzijds ook de daar
aan verbonden plichten heeft te dragen en de moeilijkheden daar
van ondervindt, heeft in het afgelopen verslagjaar een aantal bij
eenkomsten weten te beleggen, welke een groot aantal bezoekers 
wisten te trekken. 
· In enkele afdelingen hebben zich interne moeilijkheden voorge
daan, welker gevolgen het Zionistisch leven ter plaatse onvermij
delijk ongunstig moesten beïnvloeden. Als bewijs van de grote ver

scheidenheid der complicaties, voor Welke de afdelingen en het
Bondsbestuur soms werden geplaatst, moge gelden, dat het ge
hele bestuur van de afdeling Deventer bij verrassing, voor het B.B.
.11.lthans, is gealliyeerd en de afdeling achterliet als ,,een kudde,
welke geen herder heeft".

A�n het eind van de verslagperiode heeft het B.B. zich beraden 
op de mogelijkheid van het samenstellen van een plan-de-campagne 
door de afdelingen voor het komende jaar. Daartoe heeft het met 
een aantal van deze contact gezocht. Het spreekt de verwachting 
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uit, dat _h�t onderkenne� van de en1stige symptomen van een
o�bevred1gende 1:>estand 1� verschillende afdelingen, het begin zal
ZIJD van een radical� pogmg om hierin een blijvende verbetering 
�e bren_gen

_. 
Een pogmg, w�rtoe de stuwende impulsen in eerste 

mstantie m�t alleen van de z1Jde van het B.B., maar in nog sterkere 
mate van die der betrokken afdelingen zullen dienen uit te gaan. 

6. PROPAGANDA.
Het Bondsbestuur hee� �e taak der propaganda grotendeels�n de Propaganda-OommisS'l,(3 gedelegeerd. Zij was samengestelduit de M_eds. Mevr. E. Edersheim-Levenbach, Voorzitster, /. Spi,tz,Secretaris, Mr. D. Barmes, N. Dasberg, G. Boile, Mevr. Mr. /. KischHouthakker,. Mevr. Mr. R. Polak-van Oleeff, Mr. Jacob Fränkel,Mevr. H. Weisz-Kaufmann en H. Vos. Aanvankelijk zag zij haar voornaamste taak in het voeren vanexte�ne prop_aganda ·en heeft zij o.m. van de Palestina-film een�uttig �ebrmk gemaakt om buitenstanders voor de Zionistische 1�ee. te mteresseren. Aangenomen mag worden, dat door haar activiteit het ledental van de Bond met enige honderden is vermeerderd. Daarmee beschouwde de Commissie haar taak evenwel nietals volbracht. Zij was van oordeel, dat zolang er nog in de Bondee°: groot aantoonbaar gemis aan kennis van de politieke ontwikkeling en van de actuele politieke situatie aanwezig is het accentvan de externe . n�r de interne propaganda diende te �orden verI�gd. De ConunL-ss1e kwam tot de overtuiging, dat er voor de afdelingen een werkprogramma tot politieke voorlichting moest wordenopge�te!d, een brochure moest worden uitgegeven welke op deverdieping van de Zionistische gedachte zou moeten 'zijn gericht endat het contact van het Bondsbestuur met de afdelingen diende teworden aangehaald. 

De Propaganda-Commissie heeft deze haar zienswijze het Bondsbes�ur vo�rgelegd, hetwelk de Commissie machtigde haar plannen m de l�1er o�sc�reven zin uit te voeren. Ondanks het feit, dathet werkseizoen mnuddels tamelijk ver was voortgeschreden werddaar?p besloten
1 

te tr�hten in de loop van de maand Mei in alle�?elmgen tenm��te een grote voorlichtingsavond te organiseren.BJJ de voorbere1�g van deze plaatselijke bijeenkomsten wildemen van de �fd�lingsbesturen waardevol materiaal voor de Propaganda-Comm1ss1e verzamelen. Deze poging is evenwel ten aanzienvan meerdere afdelingen niet gelukt. Met een aantal dezer kon na -
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melijk voor het ges.telde doel geen contact worden verkregen, door
dien zij eenvoudig op de betreffende circuli:,ires niet reag�erden. 
Nochtans werd in een vrij groot aantal af�elingen de geproJecteer
de afdelingsvergadering wèl gehouden. Hier en daar hebbe� �eze 
bijeenkomsten zich zelfs, ondanks de korte tijd van voorbere1din�, 
in een bijzonder groot auditorium mogen verheugen. Deze Mei
actie heeft behalve de winst aan leden, tevens de ge�achte van 
de afdelingsbesturen op de intensivering van het leven m de Bond 
gevestigd. Zij heeft in dit opzicht zeker aan haar.�oel bea1;ttwoord.

Het gebrek aan voldoende sprekers, waarv� �J reeds hierboven 
gewaagden, heeft ook de Propaganda-Comm1ss1e grote parten ge
speeld. 

De Propaganda-Commissie besloot in overleg met het Bondsbe
stuur tot het organiseren van kadercursussen i� ?e afdelingen va� de Bond. Dit besluit kon echter in slechts �em1ge plaatsen wor 
den doorgevoerd. Niet dat in de andere afdelingen het ho:uden van 
zulk een cursus niet in een behoefte zou hebben vool'Zlen, doch 
reeas zijn voorbereiding eist een zekere activiteit in het betreffende 
afdelingsbestuur en daaraan bleek het helaas veelal te ontbreke!l. 

Ten dienste van de leiders van de kadercursussen_ stelde het lid
der Propaganda-Commissie Mevr .. E. E d e r �-h e  1 m--rL e v e n
b a c h  een syllabus tezamen, waann de grote lij�e.n voor een cur
sus in Zionistica, probleemstelling en Joo�se politiek van de. aan
vang tot op heden, met litteratuur-vermeldmg, werd�� aangegeven. 
Deze syllabus, welke op vrij grote schaal o�der de ge�teresseerden 
werd verbreid, is zonder twijfel als een b1Jzondere b1Jdrage tot de 

vorming van Zionistische kennis t�. beschouw�n. . Van verschillende buitenlandse z1Jden, ook uit Erets J1sraeel, be
reikten de Propaganda-Commissie publicaties, welke di�wijls inte
ressant van inhoud waren. Deze werden onder de afdelingen ver
<leeld. Nadat evenwel was gebleken, dat deze verdelin% 1:l1et op de 
wijze werd gewaardeerd, welke de Propaganda-Commissie 1;Ueend1: 
te mogen verwachten, werd van distributie van nieuw materiaal af
gezien. 

Een zeer grote belangstelling bleek in de afdelingen te bestaan 
voor het vertonen van Palestina-films. Aangezien echter het J.N.F. 
.en het K.H. zich voorstellen, in het komende seizoen nieuw te ver
krijgen films te draaien, heeft. de Propaga�da-s;ommissie besloten
het propagandamiddel van de film aan deze m,sbtuten over te laten. 

Het B.B. is met de Propaganda-Commissie van oordeel, _dat. het
.zwaartepunt in de propaganda op die der interne organisatie dient 
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te worden gelegd. De vraag zal ernstig moeten worden overwogen,of in een nieuw te vormen B.B. de figuur van de Propaganda-Commissie in haar huidige vorm al dan nfot als de. meest doelmatige zalmoeten worden gehandhaafd. Tot welke conclusie ten dèze ook moge worden gekomen, de ervaring heeft aangetoond, dat een veelvuldig en regelmatig contact tussen de afdelingen en de centrale leiding dringend noodzakelijk is. De betrekkingen van het B.B. tot de Propaganda-Commissie, aan we!ker adres hier een woord van oprechte dank voor haar onvermoeide werkzaamheid wordt uitgesproken, waren van de besteaard. 

7. BONDSRAAD.
De Bondsraad kwam in 1947 tweemaal bijeen, beide keren teAmsterdam. �e eerste bijeenkomst werd op 11 Augustus belegd ter gelegenheid van de aanwezigheid hier te lande van Prof. s.B r o d e t s k y. Behalve de leden van de Bondsraad werden ook and�re fll:lctionnarissen van de Bond tot deze vergadering uitgenodigd. Hierboven hebben wij reeds over deze bijeenkomst nadere mededeling gedaan. 
De tweede Bo?dsraadsvergadering vond op 19 October plaats enwel ter bes�rekmg van de politieke situatie, na de publicatie vande aanbevebn�en der U.�.S.�.(?.P. en na de vergadering van de Genera} Counc1I van de Z1omstische Wereldorganisatie in Zürichontstaan en te� vast.stelling van de houding, welke de Bond daar tegenover heeft m te nemen. Gedurende de besprekingen in deze bij�nkomst hebben de beginselscheidslijnen zich geleidelijk duideliJker _afgetekend. Aan het einde der discussies heeft de Bondsraadeen m�praak gedaan, welke niet in overeenstemming was met deopvattingen �oor de Bondsv0orzitter ter vergadering verdedigd,welke opvattingen door de grootst mogelijke meerderheid van hetBondsbestuur werden onderschreven. De uitspraak van de Bondsraad, �elke geen punten van ondergeschikte betekenis of nuanceverschillen, maar de essentiële Zionistische politiek betrof, een uitspraa�, do�r �elke de grondslag van een door het Bondsbestuurnaar eigen mz1�ht te voez:en .beleid wank;el was geworden, kon het�ondsbestuur mteraard ruet ignoreren. Er was daardoor een sîtuat.1.e ontstaan, waardoor het voor de leiding van de Bond niet mogeli�k was, naar eigen inzicht haar taak te volbrengen zonder met deuitspraak van de Bondsraad in botsing te komen. 

so 

1 

Het Bondsbestuur achtte het niet verantwoord inzake het belangrijke vraagstuk van de politiek der Wereldorganisatie passiefte blijven. Daarmee zou het zijn centrale verantwoordelijkheid verloochenen en zijn functie van leidinggevend orgaan van de Bond tot een farce maken. Daartegen verzette zich bovendien de traditie,door de gedragslijn van vorige Bondsbesturen gevormd. De enigemogelijkheid om uit de impasse te geraken, ·- enerzijds de uitspraak van de Bondsraad te respecteren en anderzijds zijn plichtom leiding te geven niet te verzaken - zag het Bondsbestuur inhet bijeenroepen van het hoogste College van de Bond: de Algemene Vergadering. Zij alleen zou, door het standpunt van de Bondten aanzien van de actuele Zionistische politiek nauwkeurig af tebakenen, de onbehagelijke sfeer om de gebeurtenissen van de Bondsraad heen, welke in het bijzonder was ontstaan door de wijze, waarop de uitspraak van de Bondsraad was tot stand gekomen,kunnen opheffen en daarmee de remmende invloed, welke van dezeonvermijdelijk moest uitgaan, kunnen teniet doen. Aangezien de Ja�Iijkse Algemene Vergadering reeds was vastgesteld en een Bmtengewone Algemene Vergadering om technische redenen slechts enige weken voor de Jaarlijkse zou kunnen worden gehouden, heeft het Bondsbestuur toen besloten het bestaande conflict� de Jaarlij�se Algemene Vergadering voor te leggen, tenzij erblJ mee�deren m _d_e Bond de wens zou blijken te bestaan, alsnogtussentiJds een Buitengewone A. V. bijeen te roepen. Het B.B. heeft hierbij voorts overwogen, dat vroegere uitspraken van de Bond geen rekening hebben kunnen houden met de omstandigheden zoals deze zich sindsdien hebben gewijzigd. Opgrond hiervan achtte het zich gerechtigd, in de tijd tussen de Bondsraad en de Algemene Vergadering de Bond naar zijn eigen inzicht te blijven leiden. In het Bondsorgaan heeft het Bondsbestuureen uiteenzetting van zijn hier omschreven opvatting gepubliceerd. Bij het schrijven van dit jaarverslag was het nog niet bekend, of er al dan geen tussentijdse Buitengewone Algemene Vergadering zouworden bijeengeroepen . Er zijn vier vacatures in de Bondsraad: drie ten gevolge van deverkiezing op de vorige Algemene Vergadering der Meds. B o a s.D a s  b e r g en D a v i d s tot leden van het Bondsbestuur en één.door het vertrek naar Erets Jisraeel van Med . Ir. J. C a h e n.
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8. COMMISSIES.
Over de werkzaamheden van de i:» r o p a g a n d a-C o m m i s-

s i e werd reeds hierboven sub 6 gerapporteerd. ) Het rapport van de ten vorige _jare _beno.�mde �� e k e 1-C o m
m i s s i e voor welker voorgeschiederus WIJ verw1Jzen naar ons 
jaarversl�g, aan de 44ste Algemene yergadering ui�gebr�cht, is in
middels in het Bondsorgaan gepubliceerd en ter discussie gesteld. 

Van de werkzaamheid van de E r e r a a d  maakten wij reeds 
hierboven sub 4 melding. Een summier exposé van deze werkzaam
heid is aan dit jaarverslag toegevoegd. 

De in de vorige verslagperiode door het B.B. benoemde C o m
m i s  s i  e t e r  b e s t u d e r i n g  v a n  d e  t r a n s f e r m o g e-
1 i j k h e d e n, teneinde een oplossing te vinden voor het probleem,
hoe een transfer van kapitaal uit Nederland naar Palestina te be
werkstelligen zette dit jaar haar werkzaamheden voort. 

Zij bestond1uit de Meds. J. v a n  A m e  r o n g e n, Voorzitter, Mr. 
D. B a  r m e·s, Ir. J. C a h  e n, Mr. K. J. E d e r s h  e i m, Ir. Dr. I. L.
Le v i  e, M. P i  m e n t  e 1, M. Dr. D. S i m  o n s, J. V o e t  en S. de 
W o 1 f f. Ook wijlen Dr. P. E p s t e i n maakte deel van de Com
missie uit. 

De moeilijke positie, waarin Nederland· deviezentechnis:h ver
keert maakt een doorvoering van de transfer vooralsnog met mo
gelijk: Inmiddels werd wel door de �ommissie, in samenw�rkin�met het Palestina-Bureau van de Jewish Agency aan allen, die eer 
tificaten hebben aangevraagd, een enquêteformulier to�.gezonden, 
teneinde de voor de Commissie nodige gegevens te verkr:ggen. Deze 
enquete had betrekking op de grootte. van het eventu�el_ te trans
fereren bedrag en op de vraag, hoe dit op het ogenblik in Nede;
land aanwezig is. De ontwikkeling van de transferaangelegenheid 
in de laatste maanden doet vermoeden, dat de mogelijkheden voor 
transfer in niet te verre toekomst zullen verbeteren. In verband 
hiermede zal het wellicht nodig zijn, op de adspirant�transferanten 
·een hernieuwd beroep te doen, teneinde een exacter inz�c�t in .?e 
verschillende gegevens te verkrijgen. De Tranfer-Comm1ss1e bhJft 
diligent. 

9. VOORLICHTING INZAKE HET JOODSE VRAAG�TUK.
Hetl is zonder meer duidelijk, dat het Bondsbestuur, ll;dien het

over de materiële middelen zou hebben beschikt, welke hiertoe nu 
eenmaal onontbeerlijk zijn, de voorlichting inzake het Joodse 
S2 

Vraagatuk op uitgebreider schaal zou hebben ter hand genomen 
dan thans mogelijk was. Daarvan moest bij gebrek aan de nodige 
gelden no9dgedwongen worden afgezien en zo nam het Bonsbe
stuur node het besluit, de uitgave van het Bulletin, welke vorig 
jaar enige maanden lang, telkenmale tussen het verschijnen van de 
J.W., de berichtgeving suppleerde, te staken. Het Bondsorgaan, dat 
zijn zwaarste accent niet op de publicatie van de elkaar veelal 
snel opvolgende gebeurtenissen legt, maar zijn voornaamste taak 
ziet in het leveren van bijdragen tot verdieping van het inzicht zijn.er lezers, kon uiteraard niet voorzien in de lacune, door het weg
vallen van het Bulletin ontstaan. Het is daarom, da� hier met vol
doening wordt gereleveerd, dat h e t N i e u w I s r a ë l i e t i s  c h 
W e e k b l a d, orgaan der openbare mening en tevens haar vormer, 
in zijn redactioneel beleid de blik van zijn lezers met gezond ver
stand en op een om zijn consequente toepassing toe te juichen wij
ze systematisch op het Joodse Vraagstuk en. Palesti'D.a richtte. 

Ofschoon het Bondsbestuur het N.I.W. als nieuwsorgaan zijn 
waardering niet wil onthouden, blijft het tot zijn desiderata beho
ren de uitgave van het Ifolletin te hervatten, �eneinde de Bond een 
eigen informatiebron te verschaffen, welke als aanvulling van het 
Bondsorgaan aan de daaraan te stellen criteria volledig voldoet. 

Voor de J.W., welke dank zij de belangrijke arbeid door de ad
ministrateur Med. S. G. E n g e  1 s m  a n  Jr. verricht, op gezonder 
financiële basis kwam te staan, verwijzen wij naar hetgeen hier
over in een afzonderlijke bijlage van dit verslag wordt gepubliceerd. 

In verschillende Nederlandse periodieken werd bij tijd en wijle 
aan de diverse facetten van het Joodse Vraagstuk bijzondere aan
dacht gewijd. Bij enkelen geschiedde dit met de daarvoor vereiste 
kennis van zaken, bij anderen daarentegen met ten toon spreiding 
door de scribenten van het gebrek aan zelfs de elementaire kennis 
van de onderhavige onderwerpen. 

Ook de radio ruimde in haar berichtgeving een grotere plaats in 
aan de gebeurtenissen in de Joodse Wereld dan wij vroeger gewend 
waren. Bovendien werden herhaalde malen ook functionarissen 
uit onze Bond in de gelegenheid gesteld via de V.A.R.A. en de 
P.C.J. (Wereldomroep) het woord tot de luisteraars te richten. 

10. ONDERWIJS.
Evenals het vorig jaar moet ook nu worden geconstateerd, dat

de toestand van het Joodse Onderwijs in Nederland verre van be-
as 



vredigend is. De N.Z.B. beschikt niet over het ap�raat en de �d. 
delen om de verstrekking van het Jood.se OnderwiJs zelve op zich 
te nemen, zodat het geven van Joods en Hebreeuws Onder
wijs grotendeels berust bij de Jood.se Gemeenten en de Jood.se 
Jeugdorganisaties. 

In Amsterdam bestaat een Joodse Bijzondere Lagere School en 
een Joodse H.B.S., beiden met een betrekkelijk groot aantal leer
lingen. Het aantal uren, dat er aan de Joodse vakken wordt be
steed, is echter uiteraard gering. 

Nog steeds heerst er een groot gebrek aan Hebreeuwse leraren. 
Door verschillende omstandigheden is dit tekort aan leerkrachten 
nog toegenomen. . . Het tekort aan leermiddelen, in het bijzonder voor Jongere kin
deren belemmert eveneens het onderwijs zeer. fiier rijst de vraag, 
of de' Bond in samenwerking met andere instellingen niet tot de 
uitgave van een aantal leerboeken moet overgaan. 

De Hebreeuwse examens, georganiseerd door de Joodse Jeugd.fe
deratie, zijn ook dit jaar �weemaal geho�den en d?or .�� vrij �root
aantal jongeren, onder wie meerderen, die opgeleid ZIJD m Alhyah
tehuizen, afgelegd. 

De Centrale Commissie van het Nederlands Israëlietisch Kerk
genootschap besloot om het onderwijs van de verspreide kinderen 
ernstig ter hand te nemen en een speciaal ressort in te stellen voor 
Joods schriftelijk onderwijs, eventueel toegelicht door een reizend 
leraar en radiolessen. 

· In de loop van het jaar bezocht de Secretaris van de fü'i'tk Iw
rith Olamiet Nederland en werd de afdeling Nederland 1ieropge
rièht. Om het Hebreeuwse Onderwijs enigermate te doen slagen is 
het noodzakelijk, dat voldoende leermateriaal uit Palestina en 
Amerika naar Nederland komt en een ruim aantal, liefst in Pa
lestina opgeleide, leerkrachten in Nederland aanwezig is. 

In de zomer van dit jaar werd te Jeruzalem vanwege de He
breeuwse Universiteit aldaar een Wereld-Conferentie van He
breeuwse leraren belegd. Voordien bereikte het B.B. een verzoek tot 
het verlenen van zijn bemiddeling ter afvaardiging van een aantal 
vertegenwoordigers uit Nederland als deelnemers aan dit leraren
congres. Met genoegdoening zij hier ervan gewag gemaakt, dat de 
aanvankelijk schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden, welke aan 
de inwilliging van deze uitnodiging waren verbonden, konden wor
den overwonnen en wel met het resultaat, dat de Meds. Z. M o s
s e I, Dr. M. R o z e  Ia a r en Rabbijn À. S c h u s t e  r als afgevaar-
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digden uit Nederland aan de conferentie hebben k�e� deelnemen. 
Behalve de bijdragen, welke Med. M o s  s e 1, redactieli�. van de J. 
W., hierover in ons Orgaan publiceerde, refereerde hiJ, tezamen 
met Med. S c h u  s t e r, hierover in een vergadering van de afde
ling Amsterdam, welke vergadering - in we�ke ?ok de B�:md�voor
zitter over zijn bezoek aan Erets een causerie hield - zich m een 
grote belangstelling mocht verheugen. . Voor Nederland is een zetel in de Executieve van de m Jeruza
lem gestichte Wereldorganisatie van Hebreeuwse leraren gereser
veerd. 

1Î AFZONDERLIJKE ZIONISTISCHE GROEPERINGEN. 
POAU: ZION EN MIZRACHIE. 
Met de beide groeperingen, welke met haar constituering ten 

vorige jare opnieuw haar organisatorische domicilie in de Bon_dhebben gevonden, onderhield het B.B. een voortdurend contact. Dit 
was, ondanks het feit, dat deze groeperingen de accenten op het 
Zionistische program niet steeds eender leggen, onafgebroken van 
aangename aard. Telkenmale als er onderwer.pen aan de orde 
waren, welke voor een der beide of voor beide groeperingen van 
speciale betekenis waren, werd er over en weer overleg ?epleegd, 
hetwelk steeds tot bevrediging van alle betrokkenen verhep. 

N.Z.S.O. 
Het sche11kt het Bondsbestuur een grote mate van voldoening, 

dat de na-oorlogse neiging van de N e d e  r l a n d s e Z i o n i s
t i s c h e  S t u d e n  t e  n-0 r g a  n i s a  t i e, om zich in de richting 
van een algemeen-Jood.se Studenten-Vereniging te ontwikkelen, 
zich heeft gewijzigd en is overgegaan in die van een organisatie 
met een duidelijk uitgesproken Zionistische tendens. 

De N.Z.S.O. heeft in het afgelopen jaar een sterkere activiteit 
ontplooid dan voorheen, ook een nauwer contact onderhouden met 
de J o o d s e J e u g d f e d e  r a t i e, voor welke zij een groter con
tingent aa.ni leiders opleverde dan voordien het geval was. Het kan 
intussen niet worden ontkend, dat dit laatste - het leiderschap 
van N.Z.S.O.'ers in de J.J.F. - naar het oordeel van het B.B. be
paalde gevaren in zich bergt. Immers het individuele ideaal voor de 
nabije toekomst van de student is dikwijls niet hetzelfde als dat, 
waarmee de in de J.J.F. opgroeiende jeugd zich al vroeg heeft ver
trouwd gemaakt; háár ideaal is het veelal, zo snel als mogelijk 
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naar _E�·ets te alliyeren. Het B.B. spreekt zijn-vertrouwen uit, dat
de le1dmg door de N.Z.S.O., van welke het voor de Zionistische 
vorming onzer jeugd grote verwachtingen heeft de leden van de 
J.J.F. in hun alliyah-plannen bewust zal sterken'. 

Med. Mr. S. B o as vertegenwoordigde het B.B. bij de N.Z.S.O., 
welke als organisatie bij de N.Z.B. is aangesloten en met welke 
de samenwerking van aangename aard was. 

COMITÉ VAN ALGEMENE ZIONISTEN. 
Ofschoon het Comité van Algemene Zionisten geen officieel 

groepsbestaan heeft geleid, althans nooit om een erkenning q.q 
heeft gevr�a�d, zt hier gememoreerd, dat genoemd comité in d� 
loop van dit Jaar ZlJn werkzaamheden· als geëindigd beschouwde en 
zichzelf heeft geliquideerd. 

VROUWENGROEPEN. 

. D�or eeh a:3-n�l voormalige leden van de World International
Z:on� Organwation en van ?e Mizrachistische vrouwengroep "Ko
lénoe awe:d �e vraag. e�s�1g onder ogen geizen, in welke vörtii. 
ë'éîi. oroanisatie van Z10mstische vrouwen in het leven zou dienen 
te �orden -�eroepen, om haar in de voortzetting van de
a!be1d van -yoor de oorlog, in eigen afdelingen van de W.I.Z.O. ver
nch

1
t, t� activeren. De ten deze initiatief nemende vrouwen, die aan

vanKellJk_ aan d� vooroorlogse organisatievorm hadden gedacht, 
tr�de� hierover in overleg met het B.B., met het 1-esultaat dat in 
prmc1pe tot �e constit�ering van een Zionistische Vrouwe�groep, 
eventueel meL· plaatsehJke onderafdelingen, werd besloten. 

Deze groep zal, alhoewel zij geen politieke organisatie bedoelt te 
vormen, wel in rege�matig contact staan met de W.I.Z.O. en met 
ander� Wer:eldorgamsaties van Zionistische vrouwen doch haar 
organ�sator1sche posJtie_ binnen de �.Z.B. zal geheel �aloog zijn 

-�an die van de Poale Zion en de Mizrachie 
Met _de_ ui�oering van het plan tot oprichting van deze Vrouwen

groep 1s inmiddels een begin gemaakt. 
Op 6 Februari werd in Amsterdam de eerste bijeenkomst ge

houden van de Vrouw�7:1groep in de Nederlandse Zionistenbond. 
Er werd besloten, dat b1J de Vrouwengroep_ in tegenstelling tot 
de. vroegere . Joo?se Vrouwen-Vereniging voor Practisch Palesti
nawerk - mtslmtend leden van de N.Z.B. zich kunnen -aansluiten. 
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Maandelijks werden bijeenkomsten gehouden, waar onderwerpen 
besproken werden, die speciaal voor de Zionistische vrouwen van 
belang zijn. Daar de belangstelling der vrouwen nu eenmaal v aak 
op ander terrein ligt dan dat van de ma�en, bleek �e Vrouwen
groep in een bestaande behoefte te voorzien. Haar bIJeenkomsten 
waren dan ook goed bezocht. 

Op 29 Mei werd een J.N.F.-tea gehouden. Een goed bezochte 
Tenach-cursus werd gegeven door mevr. Rabinkov-Rotbarth. 

Nadat het werk in Amsterdam ter hand was genomen, werd op 
10 Juli 1947 de eerste Landelijke Bijeenkomst gehouden. Hier wa
ren 17 afdelingen van de N.Z.B. vertegenwoordigd; er,werd beslo
ten, dat naast elke N.Z.B.-afdeling zo mogelijk een Vrouwengroep 
zal worden opgericht. 

Het Bondsbestuur heeft van het werk der vrouwen goede ver
wachtingen. 

ZIONISTEN-REVISIONISTEN. 
Eenmaal in het begin van dit boek jaar, werd er door het B.B. 

een bespreking gevoerd met enkele Zionisten-Revisionisten, die de 
wens hadden te kennen gegeven, tot een eigen groepering binnen de 
N.Z.B. te komen. Het B.B. heeft de belanghebbenden daarbij de 
mogelijkheid geopend, tot constituerin� van de ve�Iangde groepe:ring te geraken en wel op dezelfde basis, wa arop dit met de Poale
Zion en met de Mizrachie heeft plaatsgevonden. Na de eerste be
spreking heeft de embryonale Revisionistische groep als_ zodanig,
althans tot de in October gehouden Bondsraadsvergadermg, geen 
teken van leven meer gegeven. 

12. VERHOUDJNG TOT BEVRIENDE ORGANISATIES.
IRGOEN OLË HOLLAND.
Bij zijn bezoek aan Erets heeft de Bondsvoorzitter de hechte

banden, welke er tussen de Bond en de Irgoen Olé Holland (Orga
nisatie van Immigranten uit Nederland) in Palestina hestaan, nog 
weten aan te halen. Hij heeft aldaar een bestuursvergadering van 
de I.O.H. bijgewoond en de moeilijkheden, welke zich als gevolg 
van· een samenwerking op verre afsand steeds als vanzelf voor
doen, mede dank zij de ruime opvatting, welke de I.O.H. van haar 
taak heeft, gemakkelijk weten te overwinnen. Het B.B. besch9uwt 
het als een voorrecht, dat Med. M i r j a m d e  L e e u w-G e r z o n, 
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�er naam voor de Nederlandse Zionisen, hier te lande zowel als 
m Erets, tot een s�b0ol _van Zionistische hulpvaardigheid is ge
worden, thans - btJ het uitbrengen van het jaarverslag - in Ne
derland vertoeft. Naast het contact, dat verschillende leden van 
het B.B. � P�:soonlij k met haar hebben gehad, hoopt het B.B. 
haar alsnog m ztJn vergadering te begroeten en met haar de ge
meenschappelijke belangen van N.Z.B. 'en I.O.H. te bespreken. 

SURINAAMSE ZIONISTENBOND. 
. .'Kort na dE: beëindiging van de oorlog beeft de Surinaamse Zionistenbond z1ch __ met de N.Z.B. in verbinding gesteld, welk contact tot een vnJ geregelde correspondentie uitgroeide. Het verheugt �et B.�., dat ondanks de moeilijke omstandigheden, onderwelke in Suriname .wordt gewerkt, er te Paramaribo een, zij het<>?k voorshands. kleme, kern van Zionisten is, die hun krachten indienst van ons ideaal stellen. Alhoewel de kring onzer medestanders er no� slechts bescheiden is, geeft de Surinaamse Zionistenbond een eigen orgaan "Teroe:gga" uit en wordt er in groeiendemate voor het J.N.F. gewetkt. T�n het project van de immigratie van dertigduizend Joden inSurmame aan de orde was, heeft het Bondsbestuur zijn standpunttE:n �e�e de Surinaams� Zionistenbond kenbaar gemaakt, n.l. dat�1orustische b�lan��llmg voor kolonisatie van Joden alleen naar�k een kolorusat�e rutgaat, )\'elke in Palestina plaats vindt en datzg, naar de e:varmg heeft geleerd, overal elders bij voorbaat isgedoemd te mislukken. Ter argumentering hiervan hee� Med Mr S. � o a s een �tyoerig memorandum samengesteld, hetwelk � d;Sunnaamse Ziomstenbond hebben toegezonden. ?nze medestanders in Suriname een succesvolle Zionistische arbeid we��end, hopen wij de goede verhouding met de S.Z.B. op dezelfde WlJre te mogen voortzetten. 

BUITENLANDSE ORGANISATIES.
Onze betrekking tot de American Joint Distribution Oommitteewas van ,zeer voortre!felijke aar�. �ok met het ,.,J ewish, WorldOongre!s' welks Advisory O�ncil m Nederl�nd een uitbreidingondergmg, werd onze verhoudmg op de meest vriendschappelijkevoet onderhouden. 
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PALESTINABUREAU VAN DE JEWISH AGENCY en 

Stichting "HACHSJARAH EN ALLIYAH".
In onze vriendschappelijke verhouding tot het Pawstina-B�ireau 

van de Jeunsh .Agency en de Sticht-ing "Hac.hsjarah en 4zziyah" 
kwam geen wijziging. Van beide instanties 1s een overzicht der 
werkzaamheden aan dit ja.arverslag toegevoegd. 

JOODSE JEUGDFEDERATIE . 
De Joodse Jeugdfederatie ontwikkelde zi�':1 verder in . de lijn, 

welke wij in ons vorig jaarverslag aangaven. ZiJ telt thans c��ca 600

leden, verdeeld over 28 plaatselijke afdelingen. _van de z1Jde d�r 
"seniores" in de Bond in het algemeen en van die van het B.B. -�n 
het bijzonder, werd de " juniores" telkenmale zo veel als mogebJk 

steun verleend, wanneer daarom werd gevraagd. Het Bondsbestuur 
zou het daarom niet alleen op hoge prijs hebben gesteld, maar �e
loofde met reden te mogen verwachten, dat de J.J.F., a�vor�ns m
zake de Zionistische opvoeding van de Joodse Jeugd mgr1Jpende 
maatregelen te nemen, met het B.B. voeling zou hebben genomen. 

Medewerking onzerzijds werd gegeven door het houden van refe
raten en lessen op landdagen, leidersseminaria en algemene ve!
gadering. Verder dan het ondersteunen bij de arbeid der �ederatle 
kon het aandeel van het B.B. in het jeugdwerk uiteraard met gaan. 
Het verbaast het Bondsbestuur daarom niet weinig, dat de J.J.F. 
- blijkens haar klacht, in haar jaarverslag en op haar Algemene
Vergadering, over vermeend onvoldoende st�un V3.1?- ��t �.B. _aan
de J.J.F. - dit niet heeft ingezien. Het :bezielend m1tiabef dient 
namelijk van de J.J.F. zèlf .uit te gaan. Zij heeft bewezen, voor de
ze taaK alleszins berekend te zijn. 

Wij wekken de afdelingen van de Bond bij deze op, de J.J.F. 
alle diensten te verlenen, welke tot verlichting van haar werk kun
nen bijdragen. 

Med. Mr. S. B o a s  vertegenwoordigde het B.B. bij de J.J.F. De 
verhouding tot de Jeugdfederatie liet niets te wensen over. 

R!STADROETH HACHALOETSIEM BEHOLLAND. 
Het aantal leden der Histadroeth H achaloetsiem Beholland, wel-

ke al die jonge Joden omvat, die reeds op Hac�sjarah zijn d� wel , 
binnenkort op Hachsjarah hopen te gaan en m welke de H.ec}J,a,. 
Zoets en Bachad zijn verenigd, steeg dit jaar tot 200. Te'l-
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kens wanneer het B.B. een beroep om actieve medewerking op de 
Histadroeth Hachaloetsiem deed, werd dit met grote bereidwillig
heid ingewilligd. De samenwerking- was in elk opzicht aangenaam. 

VERENIGING van VRIENDEN 
van de HEBREEUWSE UNIVERSITEIT. 
Op aandrang van de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem werd 

door de Nederlandse Vereniging van vrienden dezer inrichting het 
plan overwogen, ten behoeve van deze Alma Mater een financiële 
actie hier te lande te voeren. Het B.B. heeft daarop evenwel te 
kennen gegeven, dat zulks moeilijk uitvoerbaar zou zijn zonder in 
botsing te komen met de belangen van de- andere geldinzamelingen 
ten behoeve van Palestina, voor welke reeds een schema van tijds
verdeling der verschillende acties was opgesteld. Daarop werd be
sloten van het voeren van een geldactie voor de Hebreeuwse Uni
versiteit voorlopig af te zien en zich te beperken tot het houden van 
een leden- en donateurswervingsactie. 

�CÇABI. 
Met de Joodse sportorganisatie "Maccabi" hebben besprekingen 

pîáats gehad, waarbij verschillende organisatorische quaesties zijn 
geregeld. 

LE-EZRATH HA-JELED en STICHTING "VIJFHONDERD 
JOODSE KINDEREN". 
Het contact met deze beide stichtingen, aan welker leiding door 

vooraanstaande Zionisten werd deelgenomen, was steeds zeer har
monisch. 

CEFINA. 
Aangezien de verschillende organisaties, welke in Nederland 

het Joodse werk verrichten, in de loop van dit jaar voor de nood
zaak werden geplaatst, in haar eigen geldmiddelen te voorzien, 
werden er pogingen in het werk gesteld om tot concentratie hier
van te geraken. Het B.B. was van mening, dat deze pogingen 
dienden te worden toegejuicht, zowel in verband met de financie
ring van het werk van "Hachsjarah en Alliyah" als ook met die 
van onze Palestinafondsen. Het B.B. zag in een ongeorganiseerd 
inzamelen door de verschillende i.nstanties een gevaar voor alle ac-
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ties, omdat elkaar doorkruisende inzamelingen een funeste werking 
op alle betrokken partijen plegen te hebben. Met de Centrale Finan
cierings-A.ctie "Cefina" werd overeengekomen, dat een gedeelte 
van het jaar uitsluitend bestemd zou worden voor de acties der 
Palestinafondsen, terwijl een ander deel van het jaar geheel voor 
de in Nederland werkende organisaties zou blijven gereserveerd. 
Voor het afgelopen jaar heeft dat tot de volgende afspraak ge
leid: de eerste drie maanden van 194 7 waren gereserveerd voor het 
J.N.F., de laatste drie maanden voor get Palestina-Opbouwfonds 
,,Keren Hajesod". 

Het B.B. is van oordeel, dat slechts door het centraliseren der 
verschillende acties, zowel de financiering van het Joodse werk 
in Nederland als de noodzakelijke bijdrage van de Nederlandse Jo
den voor Palestina op bevredigende wijze kan worden gewaar
borgd. 

De samenwerking met het Cefina�bestuur was steeds van de 
meest aangename aard. 

P.C., J.C.C. en N.I.H.S.
Zowel met de Permanente Commissie (het dagelijkse bestuur

van de Centrale Commissie tot Zaken van het Nederlands Israëlie
tisch Kerkgenootschap), alsook met de Contact Commissie van de 
J.0.0. en met het Kerlcbestuiir van de Nederlands Israëlietisohe
Hoofdsynagoge (Joodse Gemeente) te A.msterdam

t werd herhaalde
malen contact gezocht, waarop de gevraagde medewerking steeds
werd verleend. Het Bondsbestuur waardeert het in hoge mate, dat .
de betrekkingen tot al deze instanties ononderbroken van uitste
kende aard waren en het vertrouwt, dat zij in dezelfde geest zullen
worden gecontinueerd.

13. CONGRES.
Voor het rapport over het, na het afsluiten van ons vorig jaar

verslag gehouden, 22e Zionisten-Congres menen wij te mogen vol
staan met te verwijzen naar de beschouwingen, welke in de vorige 
Algemene Vergadering door de afgevaardigde van de Nederlandse 
Zionistenbond naar dit Congres M ed. Jaap van Amerongen zijn 
gehouden. 

Bij de verkiezingen voor het in 1948 te houden Zionisten-Congres 
zal krachtens het ten deze genomen Congresbesluit een andere re
geling gelden dan tot heden gebruikelijk was. Slechts zij zullen �2n 
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de verkiezingen mogen deelnemen, die niet alleen in het bezit zijn
van een op naam afgegeven sjekel voor het betreffend� C�m�es
jaar maar die tevens hun verp1ichtingen tegenover de Zionistische 
Órg�satie, wat betreft het koJ?en va� een s jekel voor het aan het 
Cong:res jaar voorafgaande boekJaar, z1Jn nagek�men. �oals b��e�d, 
is in de voor de N.Z.B. vastgestelde contributie de SJekelpnJs In• 
begrepen. . Van deze zijde der Executieve is in_ het afgelopen Ja�! de sug
gestie uitgegaan de sinds zeer vele Jaren geldende prJJs van de
s jekel te verhog�n. Het Bondsbestuur heeft onze Leiding zijn be
zwaren hiertegen uiteengezet; de sjekelafdracht aan ,de Wereld
organisatie is daarop inmiddels gehandhaafd. 

14. PERSONALIA.
Dr. Paitl Epstein z.g.

Een zwaar verlies heeft de Bond in April j.l. geleden door het 
overlijden van Med. Dr. P a u l  E p s t  e i  n. Slechts weinigen kan 
het bekend zijn, wat zijn heengaan voor onze Organ�atie bete�ent. 
Want Epstein trad weinig op de voorgrond, omdat ZlJn bescheiden
heid even groot was als zijn toewijding _aan zijn werk. En z.ijn toe
wijding was buitengewoon groot. AJ� �eider van het Palestm�-Bu
reau van de Jewish Agency heeft hIJ zich een bekwaam en plichts
getrouw helper betoond van ieder, die zijn advies inriep en wieD; hij
daarop met grote gulheid zijn assistentie a��ood. Er jube_lde iets 
in zijn Zionistisch hart als hij de .Oleh - en m iedere Pa�estma-toe
rist zag hij de adspirant-Oleh - de weg naar Erets J1sraeel kon 
vergemakkelijken. Zijn streven hiernaar was hem als tot een roe-
ping geworden. 

Ook als bestuurder van de Afdeling Amsterdam en in andere 
functies heeft hij op de hem eigen conscieniieuze wijze Zionistische 
arbeid verricht. 

De Bond bewaart een dierbare herinnering aan hem. 
10 leden ontvielen de Bond door de dood. Zichronam Liwrachah! 

15. SLOTBESCHOUWING. 
Aan het slot van ons vorig jaarverslag hebben wij de centrale

plaats getekend, welke het Bondsbureau in het apparaat van de 
Bond inneemt. Wij heben daarföj de verwachting uitgesproken, dat 
in de loop van dit jaar tot uitbreiding van dit bur�au zou moeten 
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worden overgegaan. Met de verhuizing van ons Centraal Bureau
van de Beurs voor de Diamanthandel naar de Joh. Vermeerstraat 
te Amsterdam, welke verhuizing in deze zomer plaats vond, is 
inderdaad een belangrijke uitbreiding gepaard gegaan. Het B.B. 
slaagde erin het perceel Joh. Vermeerstraat 22 in zijn geheel 
in exploitatie te nemen. Dientengevolge kon in het parterre 
het Bondsbureau met een ruime conferentiezaal worden inge
richt, terwijl in de overige verdiepingen van het gebouw 
het Joods Nationaal Fonds, het Palestina-Bureau, het Keren 
Hajesod, de Stichting "Hachsjarah en Alliyah", de Histadroeth 
Hachaloetsiem Beholland en de Joodse Jeugdfederatie de voor hun 
kantoren benodigde ruimten vonden. Het verheugt het B.B. in hoge 
mate, dat de samenwerking tussen alle onder één dak onderge
brachte bureaux bijzonder goed is, welke samenwerking voor alle 
betrokken instanties een surplus aan capaciteit betekent. Met het 
betrekken van het perceel Joh. Vermeerstraat, waar nu het hart 
van het Zionistisch leven in Nederland klopt, is een belangrijke stap 
gezet op de weg van centralisatie van Zionistische krachten. 

Vrijwel tegelijkertijd met de verhuizing van het Bondsbureau 
verliet Med. Mej. M. B e n j a m i n s, die sinds zijn opening er in 
zijn werkzaamhéden een leidende functie heeft vervuld, de dienst 
van de Bond. Het Bondsbestuur, ofschoon de redenen van haar 
vertrek alleszins respecterende, zag haar toch zeer ongaarne ver
trekken. Haar plaats is kort daarop ingenomen door Med. Mej. S. 
W o r m s, in wie het B.B. niet slechts een opvolgster, doch tevens 
een plaatsvervang1:1ter van Med. Ben jamins heeft gevonden. Med. 
M e y e r  F r a n k, die tezamen met Med. Worms de leiding van het 
Bondsbureau vormt, heeft in het afgelopen jaar in dienst van de 
Bond dezelfde energie ontplooid als welke voordien zijn arbeid ken
merkte. Aan het adres van allen, en met name ook aan Med. Mej. 
L. van Ge l d e  r, die op het Bondsbureau werkzaam zijn en die tot
het goed functionneren ervan het hunne hebben bijgedragen,
spreekt het B.B. hier gaarne zijn erkentelijkheid uit.

Het werk van de Bond is in het afgelopen jaar reeds sterk be� 
invloed door een verschijnsel, hetwelk in zijn oorzaak een verheu
gende, doch in zijn gevolg, althans voor de Bond, een allesbehalve 
blijmoedige is: de afvloeiing van leidende functionarissen naar 
Erets Jisraeel. Het laat zich aanzien, dat dit verschijnsel ook in het 
komende jaar zich zal blijven voordoen. Het is een troostgevende 
gedachte, dat het verlies aan krachten, hetwelk de Bond hierdoor 
zal hebben te boeken, een winstpost voor Erets Jisraeel zal bete-
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kenen en dat van de levenssappen van de groeiende Palesr· 
Gemeenschap de resten van de Golah zal toevloeien And IJ�
kan dit het fe!� ni�t ongedaan maken, dat indien" niet 

e
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o� afdoen�e WIJZ� m het aldus nijpend wordend deficit gaJ
l��dende f_1guren m de Bond wordt voorzien de N z B lf 
b1J e�n rationele ver�eling van de "manpower" e� bij een· effici:_�
�beid, e��ee rekenmg zal moeten houden, dat het in het komende 
Jaar moe1hJke problemen van taakverdeling zal hebben op te lossen.

Wij staan aan de aanvang van een periode in welke de leden 
v�n de Bond het zich tot plicht zullen moeten n:aken, nog meer dan 
dit tot n_u toe het geval was, de Zionistische gedachte bij hun mede.
Joden mt te dragen. Wanneer de politieke situatie zich zal ontwik
kelen, zoals de voortekenen ervan doen vermoeden dan zal het 
Joodse Vr�agstuk op d� deur van iedere Jood kloppe� en lrem met 
het doordrmgende gelmd van een bazuin inprenten: ,,Uw zaak be. 
treft 1:1et ! Het geldt de toekomst van Uw Volk, in laatste instantie 
Uw eigen lot en het geluk van Uw kinderen"! Géén Jood zal -
zo3:ls v��;heen toen, voor zove� a1s althans zijn oog reikte, het 
,,wmdst1I om �em he�n w�s - m verholen hovaardij noch in mis
pl�t�te bescheidenheid, zich onder het mom van onpartijdigheid 
afz1Jdig kunnen houden. Omdat voor de Jood onpartijdigheid i.z. het
Joo�e vraagstuk onoprechtheid is, tenzij . .. hij zich bewust en in 
b��sel yan het Joodse vaandel afwendt. Wij geloven echter, dat 
WIJ ons. _met aan een lichtvaardig optimisme schuldig maken, wan
neer WIJ aannemen, dat slechts een zeer gering percentage van de
Nederlandse ?oden, althans in het principiële gesprek van pérsoon 
tot pe_rsoon, m deze vaandelvlucht zal blijken te volharden. 

Zo 1s er_ voor de Bond ook een belangrijke wervingstaak in het
komende Jaar weggelegd. Moge hij er in slagen de nog braaklig
gende regenererende krachten in het Nederlandse Jodendom mo
biel te maken. 

En ze te richten op de Vrijheidsbeweging van ons Volk! 

J. H. DAVIDS 

Haarlem, 11 November 1947. 
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JAARVERSLAG 
van de Nederlandsche Zionistenbond over 5706/570"1 (19461'47), 
namens het Bondsbestuwr uitgebracht door de Penningmeester 

Vorig jaar reeds werd erop gewezen, dat de financiering van de
N.Z.B. met die van voor de oorlog niet te vergelijken was. In 1935/ 
'36 was het budget van de Bond f 9350. Nu bedraagt deze circa
f 40000 à f 45000. Niet alleen de algemeen verhoogde, kostenindex
speelt hier een rol, maar ook zonder deze verhoging zou het budget
aanmerkelijk hoger zijn door een sterke uitbreiding van werkzaam
heden. 

Noodgedwongen echter zal de Bond tot bezuiniging moeten over
gaan. Stappen op deze weg zijn reeds genomen; een nog zuiniger
beheer wordt doorgevoerd, een advertentie-campagne voor de J.W.
is ter hand genomen, waarover hieronder meer. Maar ook met het
meest zuinig beheer zullen extra bijdragen (Organisatiefonds) van
de leden nodig en onontbeerlijk zijn. 

De samenwerking met de afdelingspenningmeesters was van de
meest aangename aard. In tegenstelling met het vorige boek jaar
werden de contributies bijna alle binnen het boek jaar geïnd. 

De penningmeesters zijn verzocht het boek jaar 1 October te doen
ingaan om dit in overeenstemming te brengen met dat van de
Wereldorganisatie. 

Ook het boek jaar voor de Bondsfinanciën zal in het vervolg van
l October tot 30 September lopen. Een overzicht van de ontvang
sten en uitgaven van 1 Juli 1947 tot 30 September 1947 vindt U
hierachter vermeld, waarbij dient te worden opgemerkt, dat deze
cijfers nog niet door de Bondsaccountant gecontroleerd zijn. 

Enige opmerkingen over enkele posten mogen nu volgen: 
Afdrachten. Dank zij het invoeren van een vrijwillig progressieve

verhoging en een betere inning werd in het afgelopen boekjaar
f 14.929.02 aan afdrachten ontvangen tegenover f 2.520.89 in
1945/46. Er hebben zich 433 leden in klasse B (f 15 -per jaar) en
122 leden in klasse C (f 25 per jaar) ingedeeld. Naast een woord
van dank voor hen, die zich vrijwillig voor een hogere klasse opga
ven, moet toch ook de indruk vermeld worden, dat nog velen wel
de mogelijkheid hebben een hogere contributie te betalen, maar
dit soms uit laksheid, soms door een niet inzien van de dringende
noodzakelijkheid, nalaten. 

Organisatie/ onds. Voor dit fonds werd f 11.001 ontvangen. Hier 
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ter plaatse behoeft zeker niet te worden uiteengezet, hoe nodig dit 
fonds is om onze Bond te kunnen financieren. Dat velen dit begre
pen hebben, bewijzen de ingekomen giften. Binnenkort zal voor dit 
fonds wederom een beroep op Uw aller medewerking worden ge
daan. 

Joodse Wachter. In de loop van het verslag jaar nam Med. Bob 
Engelsman de administratie van de Joodse Wachter in handen en 
ontwierp een advertentiecampagne. Door het pas de laatste maan
den beginnen en uitbreiden van het aantal advertenties, waren de 

inkomsten uit deze post slechts f 1.868.45, terwijl een flink bedrag 
aan reeds geplaatste advertenties nog moet worden geïnd. Over een 

vol boek jaar mag zeker f 8.000 worden verwacht, waardoor het 
exploitatietekort van de J.W., die steeds een zorgenkind was, aan
merkelijk kleiner zal worden. Daartegenover staat weliswaar een 
uitgave aan provisie voor een advertentie-reiziger van f 1.487.05, 
maar hierbij dient opgemerkt te worden, dat alle provisies voor 
bedragen, welke op 1 Juli nog niet geïnd waren, zijn inbegrepen. In 
de loop van het jaar is het wenselijk gebleken aan de secretaris 
van de redactie, med. J. Melkman, een kleine vergoeding toe te 
kennen voor de uitgebreide werkzaamheden, die hij ten bate van 
de Joodse Wachter verricht. 

Gebouw. Hoewel niet meer onder het boekjaar vallende, mag het 
betrekken door_ de N.Z.B. van het nieuwe bondsgebouw ook op deze
plaats zeker met onvermeld blijven. Weliswaar zijn onze kosten 

aan huren hoger dan in de Diamantbeurs, maar door een betere 
accomodatie, een samenvoegen in één gebouw van alle Zionistische 
organisaties, is een coördinatie ontstaan, die ongetwijfeld haar 
vruchte1;1 �al afwerpen. De exploitatie van het gebouw geschiedt 
onder leidmg van Med. Hamburger, de directeur van het K.K.L., op 
verantwoorde wijze. 

Subsidies. Voor propaganda-doeleinden werden enkele afdelino-en 
kleine �ubsidies verstrekt, terwijl ook de Mizrachie, Joodse Jeugd
federatie en N.Z.S.O. enige subsidie ontvingen. 

Le1:i,inge.'r!· Van het K.K.L. werd f 7.318 geleend; over een nadere 
regelmg z1Jn nog onderhandelingen gaande. 

Begroting. Reeds in de inleiding werd vermeld, dat een verlaging 
van het budget noodzakelijk 1s. Behalve in vele posten komt dit 
voooral in de exploitatie van de J. W. tot uiting. 
Tot slot een woord van dank tot allen, die het hunne tot financie
ring van de Bond bijgedragen hebben, zowel de vele gevers als de 
"nemers" in casu de afdelingspenningmeesters. Dit geldt eveneens 
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voor Med. Engelsman voor het vele, dat hij voor de J.W. heeft 
gedaan en voor het personeel van het bondsbureau voor de verzol'"" 
ging van de financiële administratie. Ook de zeer gewaardeerde 
medewerking van accountant Vreedenburg dient hier te worden 
gememoreerd. 

J. Groenman
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Liquide middelen begin boekjaar: 

kas f 276.35 
Asd. Bank Vr. Rek. f 2790.65 
Äsd. Bank Gebl. Rek. f 2981.54 
postgiro f 95.90 

Ontvangsten: 
afdrachten contributies 
boekhandel verk. f 2057.87 
boekhandel ink. f 497.45 
leningen 
giften Organisatiefonds 
inte1·est 
Joodse Wachter 

Uitgaven: 
Salarissen 
sociale lasten 
huur 
kantoorbehoeften 
porti en vracht 
telefoon en telegraaf 
drukwerken 
reis- en verblijfkosten 
bijzondere bijeenkomsten 
subsidies 
advertenties 
Jaarvergadering en verslag 
propaganda 
inventarissen 
boeken en tijdschriften 
loonbelasting 
shekel 
te verrekenen met J.N.F. 
onderhoud kantoren 
electriciteit 
kosten verhuizing 
diensten van derden 
bank- giro- incassokosten 
algemene .onkosten 
te verrekenen Inet derden 
Joodse Wachter (zie spec.) 

Liquide middelen eindsaldo: 
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kas f 76.48 
Asd. Bank Vr. Rek. f 1516.19 
Asd. Bank Gebl. Rek, f 2981.29 
postgiro f 30.20 
gemeente giro f 89.15 

Begroting 
1-10-'4'7 - S0-9-'48

f 6144.44 

f 14929.02 

f 1560.42 
f 7318.
f 11001.
f 22.07 
f 2284.02 

f 43258.97 

f 7361.
! 750.81 
f 900.
f 2799.01 
f 1413.88 
f 868.05 
f 747,68 
f 1185.11 
f 987.92 
f 744.50 
f 205.20 
f 1337.14 
f 616.45 
f 511.10 
f 66.
f 113.60 
f 1359.
! 13.85 
f 262.25 
f 28.
f 280,25 
f 247.50 
f 14.09 
f 412.40 
f 418.48 
f 14922.39 

f 38565.66 

! 4693.31 

! 43258.97

f 16000.-

f 13000.

! 21100.

f 31500.

f 7500.
f 900.
f 1200.
f 2000.
! 1250.
! 800.
f 750.
/ 1000.
! 1000.
f 100.
! 150.
! 1700.
/ 15ó.-

f 100.
/ 1500.-

! 300.

f 11100.-

! susoo.-

'1 
1 
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ONTVANGSTEN EN UITGAVEN "JOODSE WAOHTER'' 

Ontvangsten: 
advertenties 
losse abonnementen 

f 1868.45 
f 282.88 

verkoop losse nummers 
diverse opbrengsten 
loonbelasting 
Abonnementsgeiaen f 7200.
N.Z.B.-bijdi·agen f 3900.-

f 11.80 
f 70.09 
f 50.80 

f 12638.37 

! 14922.39 

Uitgaven: 

kantoorbehoeften f 
Ioonbelatingen en vereven. hef. f 
tegemoetkoming secretaris der redactie f 
redactiekosten f 

drukkosten J 
expeditie f 
frankering bjj abonnement f 
tekeningen en .ontwerpen f 
reis- en verblijfkosten f 
porti en vracht f 
clichés f 
te verr. met hr. S. J. Engelsman f 
accountant ! 
telegrammen ! 
provisie advertentie-reiziger / 
te verrekenen met derden f 
dive1"Se ltleine onkosten f 
kosten administratie 

411.95 
51.87 

1600.-
160.40 

9239,69 
223.28 
312.46 
312.46 

67.57 
27.88 

507.82 
33.10 
33.-
19.80 

1487.05 
4.33 
4.-

t 14922.sg 

Begroting
! 8400.
f 100.-

f 11100.

t 19600.-

f 100.
t 250.
J 2400.
J 300.
f 12000.-

J 700.-

f 358.-

/ 2500.-

f 500.

/ 19600.-
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KAS-OvmtZICHT JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 1H'7 

Ontvangsten: 

Maanden Juli Augustus September Totaal 

afdracht f 174.90 f 700.97 f 406 .. 30 ! 1282.17 
Organisatie Fonds f 700.- f 700.- f 1400.-
contl'. afd. algem. f 25.- f 10.25 f 35.25 
boekhandel f 53.- f 394.- j 447.-
ziekenfonds f 1.80 f 15.80 j 11.20 f 28.80 
loonbelasting ---- f 40.58 j 38.70. f 79.28 

_ terug vergoed f 30.- j 48.- f 50.- f 128.-
verhuizing .f 172.50 ! 172.50 
terug .ontv. kant. beh. f 75.60 f 42.25 f 9.80 f 127,65 
idem alg. onk. f 28,47 f 1.75 f 37.50 f 67.72 
idem telefoon f 29.10 f 83.51 j 13.69 f 126.30 
il)terest f 9.82 f 9.82 

Totaal: f 374.87 
-

f 1878.43 f 1661.19 J 8914.49 

Uitga.ven: 

Maanden Juli Augustus September Totaal 

salarissen f 115.- f 815.- f 585.- f 1515.-
sociale. lasten f 80.29 ·1 80.29 
huur f 200.- f 200.-
kantoorbehoeften f 46.92 f 174.35 f 27.70 f 248.97 
vracht en porti f 1.35 f 97.87 f 137.13 f 236.36 
telefoon en telegr. j 13.- j 124.82 f 82.15 f 219.97 
drll.ij:werken ---- f 117.98 f 153.83 f 271.81 
reiskosten j 10.- ! 46.90 j 56.90 
bijz. bijeenk. 
,,Exodus" 

f 17.20 f 13.30 f 30.50 
f 254.53 f 48.83 f 303.36 

prof. Brodetsky j 21.50 f 77.- ! 98.50 
Joodse Wachter f 1000.- f 7.77 f 1007.77 
inventaris 
alg, onk.osten 

f 175.- f 175.-
f 10.55 f 58.06 f 68.41 f 137.0� 

terug te vergoeden f 4.40 f 4.40 
terug vergoed f 2.50 f 90.50. f 93.-
terug bet. afdracht f 33.80 j 33.80 
terug te ontvangen 
loonbelasting 

f 10.- f 10.-

f 144.30 f 144.30 

Totaal: f 1252.22 ! 2108.97 f 1505.75 f 4866.94 
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JAARVERSLAG VAN "DE JOODSE WACHTER" 
OVER 1947 

De Redactie van "De Joodse Wachter" heeft in 1947 met grote 
moeilijkheden te kampen gehad. De grootste was wel gelegen in het 
feit, dat med. J. Melkman, tevens secretaris der redactie, langdurig 
door ziekte verhinderd was aan het werk deel te nemen. Wij hopen 
hem spoedig weer in ons midden te zien met zijn vroegere werk
lust en werkkracht. 

Zijn functie, die van secretaris en politiek redacteur, is maan
denlang waargenomen door Med. Mr. D. Barmes, totdat deze op 
alliyah ging. De redactie betuigt hierbij Med. Barmes, zijn dank 
voor de voortreffelijke wijze, waarop hij de zaken van de J.W. be
hartigd heeft en voor de grote steun, die de andere leden der re. 
dactie van hem ondervonden hebben. 

Na het vertrek van Med. Barmes vervulde ondergetekende het 
secretariaat en redigeerde deze de afdeling "politiek". Wij moch
ten hierbij de hulp krijgen van Med. S. Hamburger, die bereid bleek 
de eindredactie op zich te nemen. Ook naar deze medestander gaat 
onze erkentelijkheid uit voor de grote hulp, die hij ons verleende. 

Med. Z. Mossel redigeerde de afdeling "culturele zaken". 
De moeilijke situatie van de bondsfinanciën maakt het noodzake

lijk in elk nwnmer enige pagina's aan advertenties te besteden. Dit 
heeft tot gevolg, dat de ruimte, die voor voorlichting overblijft, wel 
zeer krap wordt. Mede ten gevolge van het feit, dat de tijdsafstand 
tusi:;en de inlevering der kopij en het verschijnen van het blad nog 
steeds veel te groot is, heeft de J.W. als nieuwsbron zeker onvol
doende gegeven. Besprekingen zijn gaande om hierin verbetering 
te brengen. 

De medewerking van verschillende medestanders in de vorm van 
artikelen was het afgelopen jaar belangrijk. 

Voor de Redactie van de J.W.: 

IS. SP ANGENTHAL 
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EEN JAAR J.N.F.-WERK 

H
ET jaar 5707, dat zojuist geschiedenis is geworden, heeft de 
werkers vo.or het Keren Kajemeth ruimschoots voldoening ge
schonken. De grondaankoop in Erets Jisraël bereikte een der

mate hoog peil, dat aan het einde van het verslagjaar de helft 
van het grondgebied, in Joodse handen, J.N.F.-bezit kon worden 
genoemd. Niet minder dan 73 procent van het totaal aantal Joodse 
nederzettingen is thans op J.N.F.-bodem gelegen en in stad en lan
de leven en werken honderdduizend mensen op grond, die door het 
J.N.F. werd verworven. Het aantal bomen, door het J.N.F. geplant, 
passeerde de vier millioen en tal van industriële bedrijven verrezen 
op J.N.F.-bodem als even zovele waardevolle bijdragen tot het na
tionale inkomen van ons zich verjongende volk. 

Deze successen konden slechts worden behaa!d dank zij de enor� 
me inspanning, die de Joden overal ter wereld zich getroostten, een 
inspanning, die haar gronden eensdeels ontleende aan de onver
minderde Jodennood, anderdeels aan de perverse politiek van de 
Britse regeerders, die zich niet ontzagen plechtig gegeven beloften 
met voeten te treden en aan hun mandataire plichten met hautaine 
eigengereidheid voorbij te gaan. Doch "wegaäsjer jeanoe oto 
ken jirbeh wegèn jifrots" ( ,,en naarmate zij het verdrukten, zo ver
meerderde _het zich en breidde het zich uit"). De Jisjoew zowel 
als de Joden buiten Palestina stelden tegenover de wrede realiteit 
een bijna irreële krachtsinspanning en hun stormloop resulteerde 
in feiten en cijfers, die de wereld verbaasd deden staan eµ onze 
zelfverzekerdheid versterkten. 

Van deze algemene lijn week ook Nederland niet af. De cijfers, 
verwerkt in de financiële bijlagen. bij dit verslag, bewijzen het zon
n�klaar. Meer dan ooit tevoren is men in het afgelopen jaar ook 
hier gaan beseffen, dat geen Jood met enig zelfrespect zich mag 
onttrekken .aan het opbouwwerk zoals dit door het Keren Kajemeth
�ordt ver�rcht. En met dit besef groeide een gezonde sympathie, 
die haar uitweg vond in een regelmatige stroom van bijdragen in
geld. 

Transfer. 
Aan het einde van het verslagjaar bestonden er serieuze kansen 

op transfer van een belangrijk bedrag naar Erets Jisraël. 
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Medewerking 

Wrj' schreven hierboven over de toegenomen sympathie voor �et 
K.K.L. die zich manifesteerde in klinkende munt. Wie echter hier
uit tevens meent te moeten concluderen tot een geestdriftige me
dewerking buiten monetair gebied, vergist zich deerlijk. Het valt 
niet te loochenen, dat er zijn, die zich geroepen voelen niet alleen 
een geldelijk offer te brengen voor het J.N.F., maar die ook een 
deel van hun vrije tijd te onzer beschiklµng stellen ter wille van 
de goede zaak. Hun aantal is echter nog altijd, alle sympathie ten 
spijt, beschamend klein, zodat bij gebeurtenissen, die een omvang
rijke voorbereiding vereisten, in Amsterdam gehonoreerde hulp
krachten moesten worden aangenomen. 

Landelg"'k.e OoDllllÎSsie 
In de samenstelling der landelijke J.N.F.-commissie kwam een 

belangrijke wijziging door het ·bedanken van med. inr. D. B a r m e  S· 
als algemeen J.N.F.-commissaris. Hij werd opgevolgd door med. 
G. B o  11 e, die eind Februari de leiding van het J.N.F.-werk op zich
nam. De commissie werd in de loop van het jaar uitgebreid met
mevrouw B. S. S e r p h o s-K o p p e 1 s te Enschede en was
de laatste maanden als volgt samengesteld:

G. Bolle, Amsterdam, Alg. Commissaris Nederland. 
mr. R. A. Levisson, 
mevr. A. de Groot-Van Win, 
mevr. A. van der Heyden-Lob, 
mevr. S. Levie--Gerzon, 
mevr. B. S. Serphos-Koppels, 
F. van Vlijmen
J. Soetendorp,

Den Haag. 
Amsterdam 
.Amsterdam 
Rotterdam 
Enschede. 

Amsterdam 
Amsterdam. 

(De sjalieacll Zeëw Gutfreund, die eveneens deel uitmaakte van de 
eonumssie, is kort geleden naar Erets vertrokken). 

Landelijk Bureau 

Het landelijk bureau, dat sinds de bevrijding was gevestigd in de 
Beurs voor de Diamanthandel aan het Weesperplein te Amsterdam 
en welks Iocaliteiten zelfs niet aan de meest bescheiden eisen vol
tleden, werd 1 Juni verplaatst naar het pand Joh. Vermeerstr. 22, 
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waar thans vrijwel alle landelijke Zionistische organisaties zijn ge
centraliseerd. In dit perceel werd een ruim kantoor met aangren
zende werkkamer voor de directeur ingericht, dat met elke verge
lijking met het muffe, hokkige vertrekje in de "Diamantbeuts" 
spot. 

Medestander M. B. C o hen, die sinds 1 Januari 1946 als bureau
leider was opgetreden en die aanvànkelijk onder moei.lijke omstan
digheden zijn arbeid moest verrichten, ver�reeg met mg�g van 1 
April op zijn verzoek ontslag ui� deze functie. In .de.26 Juni gehou
den vergadering van de LandeliJke J.N.F.-Comn11ss1e werd med. S. 
H a m  b u r g e  r destijds als redacteur-Binnenland aan "Het Pa
rool" te Amste'rdam verbonden, als directeur van het landelijk 
bureau geïnstalleerd ,nadat tot aanzienlijke uitbreiding va� ��t 
J.N.F.-werk was besloten. Med. Hamburger aanvaardde 1 Juli ZIJU 
taak, na tevoren gelegenheid te hebben gevonden zich enigermate 
in te werken. Het zal niemand zijn ontgaan, dat sinds zijn installa
tie de werkzaamheden van het bureau aanmerkelijk zijn verbeterd 
en men mag dan ook verwachten dat onder de uiterst bevoegde lei
ding van onze nieuwe directeur de J.N.F.-arbeid in Nederland zich 
steeds meer zal ontwikkelen. 

Naast med. Hamburger heeft mevrouw G. M. B ai· n �a r d
H i 11 e n  i u s in het afgelopen jaar als secretaresse en een tweetal 
maanden als bureauleidster haar krachten op zodanige wijze aan 
het werk gewijd, dat wij haar in dit verslag met d?,nkbaarheid wil
leh vermelden. 

De bezetting van het landelijk bureau bestond aan het einde van 
het verslagjaar uit med. S. H a m  b u r g e  r, directeur,en mevr: G.
M. B a r n  h a r  d-H i 11 e n  i u s, secretaresse, alsmede uit meJ. J.
S c h o r  l e s  h e i  m, steno-typiste en de heer B. J. P o 11 a c k, ad
ministrateur, welke laatste slechts halve dagen in dienst van het 
J.N.F. is. Ook de arbeid van laatstgenoemden geeft aanleiding tot 
grote tevredenheid. 

De ontwikkeling van ons werk en de daarmede verband houdende 
·uitbreiding van de bureau-arbeid zullen in het komende jaar een
verdere personeeluitbreiding noodzakelijk maken.

·Commissariat.en

De snelle vlucht, die het J.N.F.-werk vooral in de laatste maan

den heeft genomen, weerspiegelt zich in de toeneming van het aan
tal commissariaten. In 44 plaatsen worden thans de belangen •an 
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het J.N.F. door een commissaresse of commissarie behartigd, t.w. 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Apel
doorn, Arnhem, Beverwijk, Bussum (Huizen, Naarden), pe
venter, Dordrecht, Eindhoven, Enschéde, Gouda (afzond�rliJke 
commissariaten voor de Joodse Jeugd.farm en de stad), Gronmgen, 
Haarlem (tevens voor Bloemendaal en Heemstede), ·� Hertogen
bosch, Hilversum, Blaricum (tevens voor Laren), Leiden, �aas
tricht Tilburg Zwolle, Assen, Nijkerk ( tevens voor HarderWIJk en 
Barne'veld), H;erlen, Den Helder, Leeuwarden, Meppel, Nieuw Am
sterdam (tevens voor Emmen), Nijmegen, Oss, Soest (tevens vo�r 
Soestdijk en Baarn), Steenwijk, Venlo, Waalwijk, Breda, Enk�ui
zen, Roermond, Almelo, Stadskanaal, Winterswijk, Hengelo (0.) en 
Wageningen. 

Het is verheugend te kunnen opmerken, dat het �il van de ac
tiviteit onzer commissariaten gestadig toeneemt. Direct daaraan 
evenredig zijn de ontvangsten u!t de .Yerschill�nde pl�tsen .. De
grens is echter nog nergens bereikt. B1J het begm van u1tvoer�g, 
dat med. Hamburger aan een reisplan gaf, bleek hem, dat lang met 
overal efficient wordt gewerkt, merendeels als gevolg van topogra
fische omstandigheden (uitgestrektheid van het te bestrijken�?bied) en gebrek aan medewerking. In enkele plaatsen werd op ZJJU 
instigatie een commissie in het leven geroepen, om de J.N.F.-com
missaris (esse) ter zijde te staan bij de uitvoering van zijn (haar) 
vaak tijdrovende en moeitevolle taak. 

Zo iets, dan heeft de ervaring van het afgelopen jaar geleerd, dat 
de locale J.N.F.-revenuen in de eerste plaats afhankelijk zijn van 
de wijze, waarop de J.N. F.-commissaris of commissaresse zich van 
zijn (haar) taak kwijt. Het ligt dan ook in de bedoeling deze f1;lllc
tionarissen steeds meer van voorlichting te dienen, zowel technisch 
als propagandistisch. Mede daarvan verwachten wij een aanhou
dende stijging der ontvangsten. 

Een enkel woord zij hier nog gezegd over Amsterdam. Ofsc�oon 
ook hier steeds meer wordt bijeengebracht voor het K.K.L. blIJven 
de ontvangsten toch nog altijd beneden het peil, dat redelijk. mag
worden geacht voor de stad met het grootste aantal Joodse mwo
ners van Nederland. Het gebrek aan vrijwillige medewerkers en 
medewerksters waarover wij hierboven uitweidden, is daarvan de 
voornaamste o�rzaak. Wij hebben evenwel de verwachting, dat de 
Amsterdamse J.N.F.-commissie onder voorzitterschap van med. F. 
van V I ij m e n in het komende jaar haat activiteit zal weten te 
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verhogen en in staat zal zijn alle Amsterdam.se Joden bij het 
J.N.F.-werk te betrekken. 

Jeruzalem 

Met ons hoofdbureau te Jeruzalem werd, vooral in de laatste 
maanden van het verslag jaar, een frequente correspondentie ge
voerd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ofschoon wij er 
het meeste begrip vonden voor onze noden en behoeften en er van 
de top-instantie een sterke stimulans uitging, bleef het ons toege
zonden materiaal beneden de minima, nodig om het gehele Neder
landse Jodendom in onze propaganda te kunnen betrekken. In deze 
leemte hopen wij echter op korte termijn enigermate te kunnen 
voorzien door de aanmaak op eigen gelegenheid van de door kun
stenaars van naam ontworpen artikelen voor verkoop en propa
ganda. 

Landelijke:' J.N.F.-coJÛerentie 

De J.N.F.-conferentie, in het najaar van 1946 te Amsterdam ge
houden, werd bijgewoond door c}!awer Haëzrachie, leider van het 
propagandaaressort voor Europa van het hoofdbureau te Jeruza
lem. Zijn stuwende kracht voor de J.N.F.-arbeid zij hier met ere ge. 
releveerd. 

Put,liciteit 

M�t het bondsbestuur van de N.Z.B. werd overeenstemming be
reikt over het periodiek ter beschiking stellen van een pagina van 
de "Joodse Wachter" ten behoeve van het K.K.L. Deze pagina zal�
de 1:oekomst steeds meer dienstbaar worden gemaakt aan infor. 
matie betreffende de prestaties van het J.N.F.,'zowel hier te lande 
als in het buitenland en Erets Jisraël. Een begin daarmede werd 
reeds gemaakt. De redactie van het "Nieuw Israëlietisch Week
blad" nam steeds met grote welwillendheid de door ons bureau ver
strekte publicaties op. 

Ook aan de berichtgeving ten dienste van de Joodse zaak 
welgezinde algemene persorganen werd in de periode na 1 Juli aan
d�ht besteed. Zowel eigen publicaties als algemeen Zionistische 
uitgaven werden deze couranten en periodieken regelmatig toege
zonden. 

De Y �A stelde he! J.N.F. op aanvraag twee maal in de gele
genheid zich tot de lmsteraars te wenden. In Januari werd t.g.Y. 
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de Kînderdorpactie een kwartier zendtijd ter beschikking gesteld, 
terwijl op 8 September de algemeen commissaris voor de microfoon 
een korte rede uitsprak naar aanleiding van de honingactie. Als 
direct uitvloeisel van deze radio-propaganda werden op het bureau 
enige belangrijke bedragen van luisteraars ontvangen. 

Jeugdwerk. 

Het contact met de Joodse jeugdverenigingen via de Joodse 
Jeu�dfederatie heeft vooral in de laatste maanden aan innigheid 
gewonnen. Het J.N.F. prijst zich gelukkig in Aharon Hirsch een fi
guur te hebben gevonden, die als leider van het K.K.L.-ressort der 
Federatie volkomen in staat bleek de Joodse jeugd in Nederland, 
voor zover Zionistisch georganiseerd, voor ons werk te activeren. 
Tussen hem en de leiding van het landelijk bureau groeide allengs 
een nauwe samenwerking, hetgeen het peil der inkomsten kennelijk 
ten goede is gekomen. Behalve het normale materiaal voor de ver
koop konden ook enige malen het bureau der Federatie of recht
streeks de K.K.L.-commissaris propagandageschriften e.d. ter be
schikking worden gesteld. 

Contact niet het bwtenland 

Uitwisseling van gegevens met K.K.L.-bureaux in het buiten
land vond nu en dan plaats. Met het landelijk bureau voor Groot
Brittannië en Ierland werd veelvuldig gecorrespondeerd. Met vol
doening zij hier gewaagd van de collegiale steun, die vooral van dit 
bureau werd ondervonden bij het opnieuw organiseren van het 
J.N.F.-werk hier, te lande. 

Europese J.N.F.-coJÛerentle. 

De algemeen commissaris woonde de K.K.L.-conferentie te 
Karlsbad bij, gehouden ter gelegenheid van het vierdaagse congres 
van vertegenwoordigers der Zionistische organisaties in Europa. 
Naast het bijwonen van de algemene bijeenkomsten onder leiding 
van med. Haëzrachie, vond hij gelegenheid specifiek Nederlandse 
J.N.F.-aangelegenheden met deze gedelegeerde van het hoofdbu
reau "en petit comité" te bespreken.

Westerweel-bos. 

Op 4 Maart werd in Gal Ed, ongeveer 25. km ten Z.O. van 
Haifa, :tnet enige plechtigheid een begin gemaakt met de aanplant 
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van negenduizend bomen, die tezamen het bos zullen vormen, dat 
de herinnering zal levend houden aan de wakkere verzetsstrijder 
Joop Westerweel, aan wiens moed en menslievendheid zo vele Ne
derlandse chaloetsiem en cbaloetsoth hun leven hebben te danken. 
Deze boompliniifig was èle bêkfonïng van de in 1946 gevoerde 
Westerweel-actie. Het diploma van het hoofdbureau werd direct 
na de officiële aanplanting mevr. Westerweel door een delegatie 
van de landelijke commissie overhandigd. 

Acties 
Van de grote inzamelingsacties, in het afgelopen jaar gehouden, 

dient allereerst de K i n  d e .r d o r p  a c t i e  te worden genoemd. 
Deze campagne slaagde dermate, dat het bedrag ad f 50.000.-, 
dat wij ons aanvankelijk als doel hadden gesteld, met ruim een ton 
werd overschreden. Dit succes is voor een niet gering deel te dan
ken aan de steun van. Mrs. Celia Abraham, die door het Hoofd
bureau te Jeruzalem naar Nederland was afgevaardigd om onze 
medewerkers en medewerksters bij de uitvoering van hun taak ter 
zijde te staan en wier bezoeken rijke vruchten droegen. In totaal 
bedroeg de opbrengst van deze actie f 151.298,69. 

De in ere herstelde B 1 o e m e n a c t i e ter gelegenheid van 
Sjawoeoth leverde een netto-bate op van f 6.366.33 (v.j. f 4379.65). 
B u s j e s  1 i c h t i n g, g i f t e n en c o 11 e c t e  s vermeerderden on-ze mi.ddelen met f 15.383.12. 

De P o s t z e g e 1i n z a m e 1 i n g werd kort voor het einde van 
het boekjaar hervat. De heer N. Ro s e n  b a  u m te Amsterdam 
een expert op phila�_elistisch gebied, bood ons zijn diensten aan:
van welk �.anbcld WIJ een dankbaar gebruik maakten. Een aantal
grote bedriJven verklaarde zich op onze aanvraag bereid gebruikte 
postzegels voor het J.N.F. te verzamelEln. 

V e r� o o p  v a n  J. N. F.·m a t  e r  i a a l  is van oudsher een bebelang'l'JJke. bron van inkomsten. Deze bron zou echter rijker heb·ben gevloeid, indien de materiaalnood had· kunnen worden opgehev�n. Deels door het slechts op betrekkelijk geringe schaal beschikbaar stellen van platen, brochures, busjes, enz. door hethoofdbureau, deels als gevolg van het nog steeds heersende gebrek aan grondstoffen, slaagden wij er nog niet in ons een redelijke
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collectie te verschaffen. Het verheugt ons echter te kunnen melden, 
dat kort voor het afsluiten van dit overzicht belangrijke opdrach
ten aan ontwerpers en drukkerijen konden worden verstrekt, zo
dat wij op korte termijn de beschikking zullen hebben over een 
belangrijke hoeveelheid verkoop- en propagandamateriaal, dat qua 
uitvoering alles zal overtreffen, waarmee het J.N.F. tot dusver 
uitkwam. 

Het aantal opdrachten tot b o o m p l a n t i n  g beliep dit jaar 
ruim zeventienhonderd, hetgeen een bedrag van f 6.065.40 op
leverde (v.j. f 384,30). 

Een buitengewoon gunstige opbrengst had de H o n i ng a c t ie 
ter gelegenheid van Rosj Hasja.nah, n.l. f 9.976.37 netto (v.j. 
f 3.844.82). Het was de "êêrste Îctie, die door onze nieuwe directeur 
was voorbereid. 

De dramatische gebeurtenissen met de opvarenden van de ,Exo
dus" leidden op de conferentie van Karlsbad tot het besluit de 
landefrjke J.N.F.-bureaux te adviseren in hun gebied inzamelingen 
te houden ten behoeve van de inschrijving dezer maäpiliem in het 
Gouden Boek. 

Ook wij meenden aan deze oproep gevolg te moeten geven, 
waarbij wij overwogen, dat geen beter monument kon worden ge� 
sticht voor de onverzettelijkheid van de "Exodus" -passagiers dan 
juist deze registrering in het boek, bevattende de namen van 
hen, die voor de verwezenlijking van onze idealen buitengewone 
verdiensten hebben verworven. 

Bij de grote massa van de in Nederland wonende Zionisten 
vonden besluit en argumentering grote weerklank en zo werd 
binnen een tijdsbestek van enkele weken voor dit doel een bedrag 
van f 2.913.85 bijeengebracht. 

Met het F a m i l i e b  o e k werd in verscheidene plaatsen helaas 
minder intensief gewerkt dan ·wenselijk is. Gebrek aan mede
werkers (sters) voor dit dankbare, maar uiteraard tijdrovende en 
moeitevolle werk is hieraan niet vreemd. Juist deze actie, die, mits 
goed gevoerd, uiterst lucratief kan zijn, vormt steeds weer een der 
voornaamste punten van bespreking bij bezoeken van de directeur 
van het bureau aan de commissariaten. Over de laatste maanden 
van het verslagjaar zijn de resultaten dan ook enigszins verbeterd. 
In totaal werd dit jaar ingeschreven voor een bedrag van 
f 3.801.70. 
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Oonclusie 

Releveerde mijn voorganger in het laatste versl�gjaar, dat or
ganisatorisch nog veel aan het werk heeft ontbroken, thans 
kunnen wij met voldoening constateren, dat de na-oorlogse moei
lijkheden voor onze arbeid hier te lande zijn overwonnen en dat on
der de dagelijkse leiding van med. S. H a m b u r g e r als directeur 
het komende jaar met veel vertrouwen kan worden ingegaan. Het 
werk is georganiseerd, J.N.F.-conunissariaten zijn in vrijwel �lle 
plaatsen waar nog �oden wonen, opgericht, propagandamateriaal 
ligt ter verspreiding gereed - realiteiten, die de beste verwachtin
gen wettigen, indien men overweegt, dat de bereidheid van de Ne
derlandse Joden in het afgelopen jaar groot is gebleken. Niets zal 
dan ook worden nagelaten om van deze bereidheid gebruik te ma
ken. 

Wanneer wij het tezamen eens zijn over de noodzakelijkheid van 
"activiteit van het K.�.L., indien er geen meningsverschil be
staat over de noodzaak van grondaankoop in Erets Jisraël ( en 
wie van ons zou daarover van mening verschillen) dan geloven wij, 
dat de vergroting van onze opzet bij het werk ook in Nederland 
niet onbelangrijke perspectieven opent. Moge het onkostenpercen
tage, zoals uit de bijlagen blijkt, in het komende jaar bij een met 
opzet niet optimistisch samengestelde begroting hoger liggen dan 
in het afgelopen jaar, zeker is, dat de propagandistische waarde 
van de verruimde K.K.L.-arbeid in Nederland zal toenemen, het
geen ook op ander terrein niet onbelangrijke gevolgen zal hebben. 

Wij vragen onze vaste medewerkers het komende jaar om verho
ging van hun activiteit, de overige Joden om een nog grotere be
reidheid tot medewerking. Waar het gaat om een der belangrijkste 
zaken van de opbouw van ons land voelen wij ons zeker van de 
steun en medewerking van een ieder, die het wel meent met de ont
wikkeling van Palestina en voor wie grondaankoop in Erets Jisraël 
w e r k e l ij k  betekent: het Land tot onvervreemdbaar eigendom 
maken van zijn Volk! 
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Amsterdam, 5 Chesjwan 5708, 19 Oct. 1947 
De Algemeen J.N.F.-commissaris 

G. BOLLE

J .N.F.-COM1VllSSARIATEN 

Aan het einde van het verslagjaar waren in den lande de volgen
de J.N.F.-commissariaten gevestigd. (Hierbij zijn niet vermeld de 
namen en adressen der commissar.issen en commissaressen van- de 
Joodse Jeugdfederatie, ruim 30 in getal.) 

Indonesië 

Almelo 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Arnhem 
Assen 

Beve1-wijk 
Santpoort 

Breda 

Bussum 
Huizen 
Naarden 

Deventer 
D.')rdrecht
Eindhoven
Enkhuizen
Enschede
Gouda
's-Gravenhage

Gr.oningen 

Haarlem 
Bloemendaal 
Heemstede 

Heerlen 
Hengelo (0.) 
Den Helder 
's-Hertogenbosch 
Hilversum 

Laren 
Blaricum 

Leeuwarden 
Leiden 
Maastricht 

Dr. M. H. Wins 

Mej. I. de Groot 
M. Hamburger-v. Straten
F. v. Vlijmen
I. Lev.ij
M. Philips-Mogendorff
A. Wolf-van Tijn

R. W. Friedberg 

H. Stofk._ooper

J. Rijxman

M. Noach-Frankfort
Ch. Moses

H. Meerloo
R. Onderwijzer-Akker
B. S. Serphos-Koppels
Mej. N. J. Mogendorff
S. A. Th. v. -cl. Wielen

E. Grünewald

M. B. Cohen

S. Silber
s. Bos
Mej, K. Elte
Mej. A. Koppens
J. van Vlijmen

E. '.M. Markx

R. de Jong-Cohen
Mej. B. Hertz
M. Mossel

Tjikini.ziekenhuis, 
Batavia 

Adastraat 31 
Pascalstraat 8 
Meerhuizenstraat 131 
Ribeslaan 2 
Sweers de Landasstr. 64 
Prins Hendrikstraat la 

Duinlustpal·kweg 60 
Santpoort 

Haagdijk 239a 

Burg, v. HasselUaan 7, 
Naarden 

J. A. Reinckenstr. 10 
�rispijnseweg 191 
St. Rochusstraat 18 
Havenweg 24 
Bisschopstraat 41 
Kattensin.gel 42 
Pr. Mariannelaan 155, 

Voorburg 
Oosterstraat 41a 

Grenslaan 6, Bentveld 

Hamerstraat 51 
Aanslagweg 5, Borne 
Koningstraat 3 
Pr. Bernhard.straat 10 
Stieltjeslaan 18 

· Dwarslaan 18, :Blaricum

Ibisstraat 12 
Warmonderweg 27 
Capucijnergang 2 
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Meppel M. v. Esso-Kattenburg

Nieuw-Amsterdam L. Cohen-Kleln
Emmen 

Nijkerk 
H.a,:derwljk S. Hlrsch-de Liever

Barneveld 

Nijll)egen E. Cohen-Baumgarten

Oss mej. F. de Vries

Roermond R. Goudsmit-Lehmann
Rotterdam s. Levie-Gerz-0n

Soest 
Soestdijk 
Baarn 

B. Adler-de Leeuw

Si.adskanaal A. Goudsmit
Steenwijk J. de GrMt-de Leeuw
Tl!t:w:g B. H. Cohen
Utrecht S. de Vries-v. d. SIUy$
Venlo K. Keizer
Waalwijk R. v. Leeven-v.d. Rhoer
Wageningen G. S.- Kahn
Winterswjjk H. Philips-Brest
Zwolle J. Veterman

Zuideinde 126 

Vaart N.Z. 6, N,-A'da.�n 

Singel, Nijkerk 

Gerard Noodtstraat 23 
Spoorlaan 52 
Brugstraat 3 
MatheneSllerlaan 272a. 

B artolottilaan 1, Soest 

Oosterstraat 17 
Meppelerweg 2a 
Dir:>nysiusstraat 13 
Prof. Pullelaan 49 
Burg. van Rljnsingel 13 
Kerkstraat 131 
Marktstraat 5 
Meddoschestraat 38 
Eekwal 28 

JOODS NATIONAAL FONDS - NEDERLAND 
BEGROTING 1 OCTOBER 1947 - 80 SEPTEMBER 1948 

INKOMSTEN: 

Kinderdorpactie 
N�ew-a!!tie ......... .
Bomen ............. . 
Collectes en bussen .. 
Amandelactie 
Bloemenactie 
Honingactie 
Materiaalverk. 
Familieboek 
Gpuden Boek 
Giften ............. . 

f 100.000.
f 9.000.
f 20.000.
f 7.500.
f 10.000.
f 12.000.
f 5.000.
f 6.000.
! 1.500.
.f 2.500.-

f 173.500.-

j UITGAVEN 

Salarissen ........... . 
Kantoor huur 
Kantoor kosten 
Drukwerk ......... . 
Reiskosten ........... . 
Materiaal ........... . 
Kosten acties 
Accountant ......... . 
Joodse Wachter 
Soc. lasten ......... . 
Bureau-inventaris 

f 12.000.
/ 1.800.
! 1.500.
/ 5.000.
/ 1.200.
/ 2.500.
/ 7.500.
f 7 50.
f 1. 800. 
/ 600.
, 

! 34.550.-



ACCOUNTANTSVERKLARING 

JOODS NATIONAAL FONDS. 

De ondergetekende, Martin J. Polak, accountant te Amsterdam, 
verklaart de administratie van de Stichting Joods Nationaal Fonds 
in Nederland over het boekj�r l October 1946 - 30 September 
1947 te hebben gecontroleel'd en daaruit het bijgaande overzicht te 
hebben samengesteld, voor dit boekjaar aangevende een netto 
overschot van f 172.324.87, en een vermogen per 30 Seotember 
1947 van f 212.638.64. 

Hoewel de administratieve organisatie in vergelijking met het 
vorig boekjaar aanzienlijk werd verbeterd, ontstonden - onder an
dere door het feit, dat verschillende belangeloze medewerkers ad
ministratief minder geschoold waren - nog verschillende contröle
technische lacunes. Met name werd een aantal van de uitgegeven 
coupons van de Kinderdorpactie niet afgerekend of gerestitueerd, 
zulks door het verloren gaan of vernietigen van deze coupons, of 
werden omgekeerd grotere giften geïncasseerd zonder afgifte van 
een overeenkomstig aantal coupons. 

Hierdoor is het ondergetekende niet mogelijk geweest om de 
juistheid van de verantwoording van de ontvangsten volledig te 
controleren. 

Nadat echter enige noodzakelijk gebleken correcties in afreke
ningen waren aangebracht, zijn hem geen feiten gebleken, op grond 
waarvan verondersteld zou moeten worden, dat de administratieve 
verantwoording op enige wijze onjuist zou zijn. 

Aangaande de in het overzicht opgenomen uitstaande leningen 
of voorschotten ad. f 13.600.-, f 1.100.- en f 13.500.-, diene, 
dat hem nog geen bescheiden konden worden overgelegd, waaruit 
·de definitieve afwikkeling van deze posten zou kunnen blijken.

Onder verwijzing naar het voorbehoud, dat in het voorgaande is
vervat, verklaart ondergetekende op grond van .zijn controle met de
cijfers van het bijgaande overzicht accoord te gaan.

Amsterdam, 17 November 1947 

(w.g.) Martin J. Polak, accountant. 

FINANCIEEL OVERZIOHT JOODS NATIONAAL FONDS 
TOT 80 SEPTEMBER 194'7. 

:Boekjaar 1 October 1946-SO September 1947. 

Ontvangsten: 

Restant Westerweelactie 
Nagekomen kosten Westerweelactie 
Bomen 
Bussen, collectes en giften 
Materiaal 
Familieboek 
Gouden Boek 
Gouden Boek Exodus 
Bloemenactie 
:Bruto opbrengst 
Directe kosten 
Honingactie, 
Bruto opbrengst 
Directe kosten 
Kinderdorpactfe 
:Bruto opbrengst 

f 12-099.44 

f 499.-
290.10 f 208.90 

6.065.40 
" 15.883,12 

907.61 
3.801.70 

306.50 
2.918.86 

---

f 7.166.76 
800.43 

f 12.818.40 
2.842.03 

f 145.296.20 

6.366.33 

9.976.37 

Bruto opbrengst speciale avonden 
Kosten speciale avonden " 6.0 95.95 " 6.003.49 

Directe kosten en propaganda 
N.Z.B. Sheke1 1945/1946 
Bankrente 

Uitgaven: 
Salarissen en sociale lasten 
Extra personeel en typewerk 
Kantoorhuur etc. 
Kantoorbehoeften, drukwerk en stencils 
Porti, telef.oon en telegrammen 
Reiskosten 
Installatie en inventaris 
Kosten materiaal, familieboeken en bussen 
Publicaties Joodse Wachter 
Kosten äfdelingen 
Reiskosten Mevrouw Westerweel Palestina 
Kasverschillen 
Diverse kosten 

f 151.298.69 
5.338.66 

f 

" 

6.596.79 
727.20 
933.25 

2.308.82 
1.254.76 
1.624.41 
1.100:10 

1.631.94 
922.18 

1.279.18 
591.65 

96.16 
2.081.29 

" 145.960.13 
1.859.

" 223.69 
f 193.472.60 

Netto ingezameld bedrag boekjaa.i· 1946/1947 
Ontvangen oude postgirosaldi afdelingen 
Nog via bank van Lissa & Kann in Engeland aanwezig saldo 

" 

van i 620.- (gestrande remise van 1.6.1940 ad f 4.000.-) 
thans i 620.- à f 10.65 " 

" 21.147.78 
f 172.324.87 

135.67 

6.603.-

Vorig boekjaal' 
f 46.364.26 Ontvangsten l Jan.--80 Sept. 1946 

Uitgaven 1 Jan.-so Sept. 1946 
Totaal vermogen per SO September 1947 

" 11.789.06 " 3S.5'76.20 

(behoudens verschillende kleinere overlopende posten) 
f 212.688.'4 
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SPECIFICATIE VAN BE'l' VERMOGEN PER 80 SEPTEMBER 194!1.

Vrije geldmiddelen. 
Kas bureau f 771.57 
Kasvoorschot aan ltas exploitatie perceel 

Joh. Vermeerstraat 22 " 400.-
Amsterdamse Bank 
Rotterdamse Bank.vereniging, speciale rekening 
Postgiro 
Gemeente giro 
Geblokkeerde geldrekeningen. 
Amsterdamse Bank 
Postgiro 
Gemeente giro 
Saldi onder commissarissen 
Diverse vorderingen of vooruitbetalingen. 
Voomitbetaalde huur aan kas expl. perceel 
Vooruitbetaald voor publicaties Joodse Wachter 
Vordering op N.Z.B. wegens aldaar ontv. gift 

Aan N.Z.B. geleende gelden ter nadere 
verrekening: 

geleend in vorig boekjaar f 12.600.-

" 4.671.31 
,. 100.000.-

2.061.02 
7.682.85 

f 53.158.89 
242.20 

2.503.10 

f 450.-
731.25 
200.-

geleend in October 1946 " 1.000.- ,, 13.600.-

Aan Scheliechiem voorgeschoten gelden ter 
nadere verrekening: 

voorgeschoten in vorig boekjaar f 1.000.-
voorgeschoten in October 1946 100.- ,, 1.100.-

Aan Palestinabureau geleende gelden te1· 
nadere verrekening: 

geleend in vorig boekjaar f 9.000.-

f 115.586.7S 

" 55.904.19 
5.183.10' 

geleend in vierde kwartaal 1946 " 4.500.- ,. 13.500.- ,, 29.581.25 

Nog te ontvangen shokel N.Z.B. 1946/1947 (nog niet bekend) 
Pondensaldo in Engeland i 620.-

P.M. 
,, 6.603.-

Per 80 Scpromber 1947 in kas voor anderen 
Loonbelasting, af te dragen 
N.Z.B. ontvangen contributie 
Kas expl. perceel, af te dragen 
Totaal vermogen per 80 September 1947 
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f 207.88 
10.-

T212.858.29 

1.77 " 219.65 
1 212.6S8.64 

HET NEDERLANDS ·p ALESTINA OPBOUWFONDS 
,,KEREN HAJESOD" HERVAT ZIJN WERKZAAMHEDEN. 

Bij het ter perse gaan van het jaarverslag v,an de N.Z.B. heeft 
het Nederlands Palestina Opbouwfonds 

"
KEREN HAJESOD" zo

juist zijn werkzaamheden hervat na in 1942 door de Duitse instan
ties te zijn ontbonden. 

Teneinde de Stichting in de gelegenheid te stellen wederom haar 
taak ten opzichte van de opbouw van het Joodse Palestina te ver
vullen heeft het Bestuur van de Nederlandsche Zionistenbond het 
initiatief genomen tot het samenstellen van een voorlopig Cura
torium, hetwelk op 22 September door de Voorzitter van de N.Z.B., 
Drs. J. van Amerongen, werd geïnstalleerd. 

De samenstelling van dit Curatorium is als volgt: 
Prof. Mr. I. Kisch, Amsterdam, Voorzitter; de dames A. Schwim

mer-Vigeveno en J. Kahn-Kalker, Amsterdam, Secretaressen; de 
Heer L. H. van der Heijden, Amsterdam, Penningmeester; Drs. J. 
van Amerongen, Amsterdam, Voorzitter van de N.Z.B.; de Heer 
J. H. Davids, Haarlem, Gedelegeerde van de N.Z.B.; de Heren 
Ch. Averbach, 's-Gravenhage; S. Edersheim, Amsterdam; Mr. M. 
Franken, Rotterdam; M. H. J. Hedeman Joosten, Almelo; Mr. M. 
H. de Jong, Amsterdam; Alfred Polak, Tilburg; Opperrabbijn S.
Rodrigues Pereira, Hilversum; C. K. Rubin, Amsterdam; Notaris
E. Spier, Amsterdam; J. E. Stokvis, 's-Gravenhage; L. Wyler,
Rotterdam; en Mevrouw I. van Raalte-Simons, 's-Gravenhage.

De eerste na-oorlogse actie van het Keren Hajesod werd vast
gesteld voor de maanden December 1947, en Januari 1948. Te 
dien einde werd wederom een bureau ingericht en alle voorberei
dingen getroffen om de totaal teloorgegane administratie en orga
nis:itie opnieuw op te bouwen. Het is ons een behoefte in dit ver
band melding te maken van de belangrijke hulp, welke ons hierbij 
zowel door het Bondsbureau als door het Joods Nationaal Fonds 
werd verleend. 

Op verzoek van het Curatorium werd Med. },ir. M. C. Lezer door 
het Hoofdbureau van het Keren Hajesod te Jeruzalem aangezocht 
om als zijn gedelegeerde naar Nederland te komen teneinde de 
actie te leiden. 

Deze actie is thans ingezet met een Openingsavond,. waarop, in 
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van vele instanties en 
K.H.-werkers het woord werd gevoerd door Prof. Mr. I. Kisch,
Drs. J .. van Amerongen en Mr. M. C. Lezer, terwijl de nieuwste 
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Palestinafilm "House in the Desert" werd vertoond. De actie zal 
worden gevoerd onder de leuze: ,,NU KOMT HET ER OP AAN!" 

NU KOMT. HET ER OP AAN, dat het Keren Hajesod zijn taak 
in Nederland weer vervult. 

NU KOMT HET ER OP AAN, dat het opnieuw de stuwkracht 
vindt en de medewerking verkrijgt, die het in staat zullen stellen 
.zijn geweldige taak op waardige wijze te vervullen. 

NU KOMT HET ER OP AAN, dat het Nederlands Jodendom 
zijn plicht op dit beslissend moment in de Joodse Geschiedenis !» 

seft en het zijne bijdraagt om de immigratie, huisvesting, koloni
satie, industriële ontwikkeling, veiligheid, opvoeding, onderwijs en 
nog veel meer in de Joodse Staat mogelijk te maken. 

NU KOMT HET ER OP AAN, dat de Zionisten van Nederland 
de steunpilaren zullen zijn van onze herboren werkzaamheid in 
dienst van de opbouw van Erets Israël. 

Voor het Curatorium van het KEREN HAJESOD 

A. Schwimmer· Vigeveno
Secretaresse.

JAARVERSLAG 
BETREFFENDE DEWERKZAAMHEDENV.AN HET PALESTINA-BUREAU OVER 1948 

Als vertegenwoordigers van het Aliyah-Department van de Jew� 
ish Agency, Jeruzalem, traden ook dit jaarondergetekenden op. 

Het kantoor is gevestigd te Amsterdam, Joh. Vermeerstraat. 22,
tel. 97092. Op het bureau is een secretaresse werkzaam, die alle 
secretariaats-aangelegenheden verricht. 

Met de ve!zorging van visa, het vinden van reisgelegenheid en 
de �ehandelmg van bagage enz. belastte zich Dr. P. Epstein tot 

· April. Tot ons groot leedwezen werd hij ons 12 April 1947 door de
dood ontnomen. Door zijn overlijden verloor ons Bureau een trouw
en toegewijd medewerker.

Het Palestina-Bureau hield regelmatig contact over alle aange
legenheden, de aliyah betreffende, met de door het Bondsbestuur 
aangewezen_ waarnemer, als hoedanig in het afgelopen jaar de
Bondsvoorzitter fungeerde. Med. Mattitjahoe Heymans die vorig 
jaar op verzoek van het Aliyah-Department te Jeruzale� in de da� 
gelijkse leiding opgenomen werd, bleef zijn werkzaamheden voor 
het Palestina-Bureau verrichten tot zijn vertrek naar Palestina. 

De Certificaten-Commissie, welke, alvorens enig certificaat door 
de ve1:1egenwoordigers wordt verleend, advies dient uit te brengen 
over ae persoon, aan wie een certificaat zal worden uitgereikt be-
staat thans uit: 

E. Blüth, Amsterdam. 
Mr. S. Boas, Amsterdam. 
G. Drach, Amsterdam 
D. Hausdorf, Rotterdam. 
S. Hertzberger, Amsterdam. 
Dr. M. König, Amsterdam. 
Mr. M. Levie, Rotterdam. 
Dr. E. Mendes da Costa-Vet, Amsterdam. 
J. Voet, Amsterdam .. 

Dit. jaar werde11 voor Holland in het geheel geen certificaten
beschikbaar gesteld. De 1500 C€"rtificaten, welke per maand het 
laatste jaar ter beschikking der Joden komen, worden grotendeels 
verdeeld door .het Palestine Government, of worden via de Jewish
��ency beschikbaar gesteld voor Displaced Persons. Voor de cer
tif1catf!n, welke door het Palestine Government verleend worden 

69 



10 

komen voornamelijk familieleden in de eerste graad in aanmerking. 
Er zij echter nogmaals op gewezen, dat noch de Jewish Agency te 
Jeruzalem noch die te Amsterdam van invloed kunnen zijn op de 
verdeling van deze certific,lten. 

Sinds enige tijd is het Palestina-Bureau te Amsterdam met de 
British Passport-Officer te Den Haag overeengekomen, dat de 
Passport-Officer het Palestina-Bureau mededeling zal doen van de 
door het Palestine-Government voor inwoners van Nederland be
schikbaar gestelde certificaten. Voor zover wij konden nagaan zijn 
uit Nederland 75 personen gedurende 1947 op een regerings-certi
ficaat naar Palestina vertrokken. 

Het contact met de Passport-Officer in Den Haag en met diens 
vertegenwoordigers verliep op de meest aangename wijze. 

De voornaamste werkzaamheden van het Bureau waren dit jaar 
het verzorgen van passage en het verzenden van bagage naar Pa
lestina, van personen, die op een regerings-certificaat naar Pale�ti
na vertrokken. Hiertoe werd contact onderhouden met de Jewish 
Ageucy te Parijs, de JOINT en de I.R.O. te Den Haag. 

Wij verleenden advies aan touristen en andere personen, die Pa
lestina wensten te bezoeken. 

Tevens verleenden wij onze bemiddeling bij het verkrijgen van 
studie-certificaten voor het Technicum te Haifa. 

De vertegenwoordigers richtten zich schriftelijk tot de Je'llv_i_sh
Agency te Jeruzalem, ten einde de Jewish Agency de noodzakebJk· 
heid van het verstrekken van certificaten aan Joden in Nederland 
uiteen te zetten. 

Per eind December waren voor Palestina-emigratie bij ons Bu
reau 1.300 personen geregistreerd. 

Voor het Palestina-Bureau: 

Mr. K. J. Edersheim. 
A. de Jong.

HET TWEEDE JAAR 

VAN "HACHSJARAH EN ALYAH" 

De Stichting voor opleiding en uitzending van Palestinapioniers 
heeft haar tweede jaar achter de rug. De kinderziekten zijn over
wonnen. ,,Hachsjarah en Aliyah" heeft zich een plaats veroverd 
in Zionistisch Nederland. Het doel, dat de oprichters voor ogen 
stond, is grotendeels bereikt. Jonge Joden in een - gezien de 
kleine Joodse gemeenschap in Nederland - vrij groot aantal, wor
den opgeleid voor arbeid in Palestina. Het uitzenden van deze jonge 
mensen naar Erets Israel vond voortgang, en een groot aantal 
cbaloetsiem uit Nederland heeft dan ook zijn weg naar Palestina 
gevonden. Helaas geldt het voorgaande niet voor de kinderen van 
de Jeugd-Aliyah. Op de eerste aliyah van onze jongste ·pupillen, 
die in het voorjaa;_r van 1946 plaats vond, is geen nieuwe aliyah 
gevolgd. De hierdoor ontstane "statische" toestand in de Jeugd
aliyahtehuizen veroorzaakte vele speciale problemen. 

De organisatievorm, zoals deze in het eerste jaarverslag van 
,,Hachsjarah en Aliyah" werd beschreven, is door de 44ste Alg�
mene Vergadering van de Nederlandse Zionistenbond goedgekeurd. 
Het Algemeen Bestuur van de Stichting "Hachsjarah en Aliyah"
werd op bovengenoemde Algemene Vergadering gekozen; het be
staat sinds Februari 1947 uit: J. van Amerongen, E. Blutb-Hen
schel, Mr. S. Boas, Ir. M. Cahen, Dr. I. Coben, L. van Coevorden, 
G. Drach, Ir. E. Th. Gelber, S. A. Hertzberger, A. Heymans, Dr.
M. König, Mr. R. A. Levisson, Dr. H. Lindeman, Dr. E. Mendes da
Costa--Vet, Dr. J. Meyer, ·E. van Perlstein-Gasman, J. van
Praagh, G. Salomons, Ph. A. Sondervan, I. Spangenthal, L. Swaluw,
Ir. E. Vega, J. Voet, A. de Vries, W. Weinberg, L. Wijler, I. Kisch
Houthakker. In de loop van de verslagperiode aliyeerden: L. van
Coevorden en Ir. E. Vega. In de plaats van Ir. E. Vega werd E.
Asscher gekozen.

Bij het afsluiten van dit verslag wordt het Dagelijks bestuur 
gevormd door I. Spangenthal, voorz., E. Bluth-Henschel, secr., 
Ph. A: Sondervan, penningmeester, Dr. E. Mendes da Costa-Vet, 
leidster Jeugdressort, Mirjam van Praagh, leidster meisjeshach
sjarahressort, Dries de Leeuw, leider jongenshacbsjarahressort 
en Lenny Swaluw. 

In de ;practijk vervult het Algemeen Bestuur de functie van 
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raadgevend en verantwoordingdragend orgaan, terwijl de uitvoe. 
rende taak berust bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
vergaderde elke week; het algemeen bestuur kwam op 10 Novem
ber 1946, 2 Februari 1947, 23 Maart 1947 en 1 Juni 1947 in verga
dering bijeen. 

Gezien de uitbreiding der werkzaamheden stelde het Dagelijks 
Bestuur in de loop van het ja.ar verschillende commissies in. Deze 
commissies zijn: Ten eerste de 'r.�!QQeth-Commissie, die zich bezig 
houdt met het tarboetbprogramrtra in de tenuïzen. Leider en voorz. 
dezer commissie is Dr. J. Meyer. Voorts werd een Paedagogische 
Commissie ingesteld, welke tracht de paedagogische problemen in 
de tehuizen in overleg met de leiders op te lossen. Bovendien ligt 
het in de bedoeling voor ieder huis een speciale commissie in het 
leven te roepen. Voor enige tehuizen is dit reeds geschied. 

In het begin van 1947 achtten wij het gewenst over te gaan tot 
een concentratie van onze tehuizen, waarbij wij evenwel op sterke 
tegenstand stuitten bij enkele leidingen, die zich zo sterk verbonden 
voelden met de groep kinderen, welke zij verzorgden, dat ze niet 
bereid bleken hiervan afstand te doen. Buitendien achtten som
migen zich niet ge.schikt voor de grotere taak, die wij meenden hun 
te kunnen bieden o.a. bij het werk van de 500 kinderen. Wij moe
ten derhalve constateren, dat de concentratie der Jeugdaliyahte
huizen, zoals wij ons die hadden voorgesteld, mislukt is. Als enig 
resultaat van ons voorstel zal het tehuis van de heer Locker in 
Bussum worden samengevoegd met dat van de heer Dasberg te 
Hilversum, zodra het gebouw van de Vereniging Beth Refeeab. ge
heel zal zijn gerestaureerd. Het zij ons vergund onze erkentelijkheid 
uit te spreken voor de welwillende medewerking, die wij zowel van 
het Bestuur van Beth Refoeah als van de architect, de heer :Bree
mer, ondervinden. 

De heer Locker verklaarde zich tot onze vreugde bereid een 
taak bij de 500 Joodse kinderen in Apeldoorn te aanvaarden. 

Een tweede concentratie werd op 15 Juli j.l. uitgevoerd door 
de samenvoeging van de kibboetste,In Utrecht en Deventer, met ge
lijktijdige overplaatsing dezer beide naar Apeldoorn. Wij hopen met 
deze concentratie een besparing van krachten en kosten te berei
ken. De besparing van krachten is noodzakelijk, omdat een aantal 
leraren naar Palestina vertrokken. Wat de kosten betreft, zijn wij 
ook daarom genoodzaakt het budget te beperken, aangezien de 
middelen uit het buitenland schaarser vloeien en onze eigen ge
meenschap vermoedelijk niet voldoende zal opbrengen. 
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De taak van H. & A., die in het eerste jaar voornamelijk bestond 
uit de zorg voor de aliyah der oude1·e chaloetsiem en daarnaast uit 
de opbouw van een nieuwe hachs jarah en jeugdaliyah, heeft nu een 
enigszins ander karakter gekregen. De oudere chaloetsiem zijn se
dert kortere of langere tijd in Erets Israel. Thans rust op ons de 
taak de kwaliteit zowel van de hachsjarah alsook van de Jeugd
aliyahvorming te verbeteren. In de eerste plaats moet de tarboeth 
en meer in het bijzonder de Iwriethlesse11 aan hoge eisen voldoen. 
De tarboeth baart de Sti�hting-ernsnge zorgen, aangezien er een 
groot tekort aan goed onderlegde leraren is. 

Voor zover de mogelijkheid tot het volgen van een serieuze vak
opleiding bestaat, laat H. & A. deze mogelijkheid niet ongebruikt 
voorbij gaan. Als voorbeeld diene, dat o.a. de studie voor veearts 
en de opleiding tot laborant door ons wordt -bekostigd. Eveneens 
worden landbouwcursussen in de kibboetsiem gegeven. 

HACHSJARAH-RESSORT 
Sedert April 194 7 staat het Hachs jarahressort onder leiding van 
Mirjam van Praagh, terwijl sinds 1 September 1947 Dries de Leeuw 
de leiding van het jongensressort van Mirjam van Praagh heeft 
overgenomen. 

Dank zij de medewerking van de Nederlandse Regering konden 
de Nederlandse Joden een belangrijke meuwe taak op zich nemen, 
namelijk de opleiding en verzorging van 500 Oost-Joodse kinderen, 
die eind September in Nederland zijn aangekomen. Aangezien deze 
kinderen over enkele jaren naar Palestina zullen emigreren, ziet 
de Jeugdaliyah en dus H. & A. zich hier voor een belangrijke op
dracht gesteld. De Jeugdaliyah is vertegenwoordigd in het werk
comité van de Stichting "Vijfhonderd Joodse Kinderen" met 3

personen, waaronder de leidster van het Jeugdaliyahressort, Dr. E. 
Mendes da Costa-Vet, die een belangrijk aandeel in bovenge
noemd werk heeft. 

JEUGDALIYAH. 
Het aantal bij het jeugdaliyahressort ingeschreven kinderen is 

gedaald. Een deel der kinderen, namelijk degenen, die 18 jaar wer
den, gingen over naar de kibboetsiem. Nieuwe kinderen traden 
slechts in gering aantal toe. Ook in de naaste toekómst kunnen 
weinig nieuwe aanmeldingen worden verwacht, zolang de toestand 
in Palestina geen verandering ondergaat. Om deze en andere rede-
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nen was het wenselijk een concentratie, z�a.ls in het begin van �t 
verslag geschetst, uit te voeren. _Het hws �- Santpoort, .w�nn
niet-orthodoxe kinderen van 6-12 J. hun opleiding kregen, 1s tijde
lijk opgeheven. Het huis wordt �ans gebruikt � �th Ch&loets, 
totdat weer een zodanig aantal kinderen aanwezig is, dat een ex
ploitatie van Beth Dinah als kindertehuis gewettigd wordt. 

WIERINGEN. 
Het is ons helaas niet gelukt het werkdorp Wieringen terug te 

krijgen als opleidingscentrum., omdat het Ministerie van Landbouw 
Wieringen voor eigen exploitatie nodig heeft. De Regering wa.a 
wel bereid in plaats van Wieringen een ander object voor ons doel 
ter beschikking te stellen, maar kon ons helaas geen voorstellen 
doen, die geschikt konden worden geacht, zodat wij nog altijd een 
vordering op de regering hebben. 

SJELICHIEM en MADRICHIEM. 
De samenwerking met de uit Erets Israel gekomen sjelichiem en 

madrichiem heeft in de loop van het jaar een hechte en vruchtbare 
vorm verkregen. Wij danken hun, dat ons werk op degelijke wijze 
kon worden voortgezet, niettegenstaande het verlies van talrijke 
Nederlandse krachten door aliyah. Met grote spijt zagen wij in 
Augustus Mattitjahoe en Bracha Heymans vertrekken, die wij als 
medewerkers en vrienden leerden waarderen. Bracha Heymans 
heeft .het kindertehuis te Santpoort met paedagogisch inzicht en 
liefde geleid en Mattitjahoe heeft met veel begrip in de Hechaloets 
gewerkt en bovendien als raadsman het bestuur van "Hachsjarah 
en Aliyah" geassisteerd. 

Lotte Katz, die haar krachten aan de Jeugdaliyahtehuizen wijd
de, is naar België vertrokken om in een aldaar bestaand g��rek 
aan leiding te voorzien. Ruth Blum, die als sabre een zeer b�zon
dere plaats in ons werk innam, was bij het afsluiten van dit jaar
verslag weder naar Erets Israel vertrokken. Benjamin Sussmann, 
oorspronkelijk uit Erets Israel hier gekomen om de leiding van de 
hachsjarah in Wieringen op zich te nemen, vond een hem adaequa
te taak als paedagogisch leider van het kinderdorp te Apeldoorn. 

Ook Shifra Kleerekoper heeft een leidende functie bij de 500 
kinderen. Wij vermelden voorts de sjelichiem Menachem Klee�: 
koper en A vraham Heller, die ons, in het bijzonder de laatste, bJJ 
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ons werk ter zijde stonden. Avraham Heller is destijds uit Neder
land met de Jeugdaliyah naar Erets Israel gegaan. 

Hun allen zij op deze plaats dank gebracht. 
In de loop van dit jaar kwam uit Erets Israel Else van der Ven, 

die mede opgenomen werd in de leiding van 's-Graveland. Mena
chem Rand nam de zorg voor de tarboeth in de Bachad-kibboets 
te Dieren op zich. Berrie Asscher kwam als sjaliach in de leiding 
van Gouda. 

TARBOETH RESSORT. 
Het tarboethwerk, een zaak, op welks belang het bestuur van 

H. & A. voortdurend wijst, wordt elke maand moeilijker, door het
gebrek aan competente krachten. Verscheidene leraren hebben
Nederland verlaten. Op het ogenblik geeft Max Meyer lessen in de
tehuizen te Bilthoven, Bussum en 's-Graveland. Sieg Nenner gaf
les in Santpoort. De meeste overige lessen worden door de Pale
stijnen gegeven. Een belangrijke plaats in ons tarboethwerk wordt
ingenomen door Jaap Meijer. Hij heeft niet alleen contact met alle
tehuizen gehouden, maar bovendien regelmatig geschiedenislessen
gegeven in Gouda en 's-Graveland, alsmede voordrachten gehou
den, die aangevuld werden door lichtbeelden en museabezoeken.
Onder zijn leiding is een leerboekje over kolonisatie in Erets Israel
tot stand gekomen, terwijl een leerboekje der aardrijkskunde van
Palestina. zijn voltooiing nadert. Ook de controle op de lesroosters
in de verschx11ende tehuizen wordt regelmatig door hem uitge
oefend.

MEDISCHE VERZORGING. 
De medische keuring en controle ligt nog evenals vroeger in 

handen van de dokters Spangenthal en Hertzberger. Er wordt 
scherp op gelet, dat ieder kind en iedere chaloets gekeurd wordt; 
een dokter ter plaatse behandelt de kinderen en chaloetsiem. Ge
lukkig is de gezondheidstoestand in het jaar 1947 zeer bevredigend 
geweest. Evenwel hebben zich verschillende personen voor hach
sjarah aangemeld, die op grond van physieke of psychische afwij
kingen moesten worden afgewezen. 

PROPAGANDA. 

De propaganda werd dit jaar vrijwel uitsluitend mondeling ge
voerd. 
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CONTACT MET BUITENLANDSE ORGANISATIES. 
Het contact met het American Joint Distribution Committee en 

het Intergovernmental Committee on Refugees werd op aangena· 
me wijze voortgezet. Beide organisaties toonden veel begrip voor 
ons werk en brachten dit in raad en daad tot uitdrukking. De ver
tegenwoordigster van de Jewish Relief Unit verliet Nederland 
eind 1946. Wij zien met dankbaarheid op de hulp van deze organi
satie terug en willen gaarne uitdrukking geven aan onze bijzon
dere waardering voor haar vertegenwoordigster hier te lande, 
Erica Lunzer. Zeer nauw blijft te allen tijde de samenwerking met 
de bureaux der Jeugdaliyah in Jerusalem en Europa, van welke 
zijde wij veel begrip en medewerking ondervinden. Met Akiba Le
winski, de directeur van de Jeugdaliyah in Europa, hebben wij re
gelmatig contact. Ook met de Irgun Ole Holland werken wij ten 
nauwste samen. 

Twee bestuursleden en enige medewerkers onzer organisatie 
( uit de Hechaloets, leraren en leiders) waren aanwezig op het Zio
nistencongres te Bazel en de daaraan aansluitende Jeugdaliyah
conferentie. De laatste droeg in hoofdzaak een representatief ka
rakter, maar in persoonlijke gesprekken en zittingen met dr. Lan
dauer en Eva Michaelis werden goede resultaten bereikt. 

NEDERLANDSE ORGANISATIES. 
Met de Joodse Coördinatie Commissie en Le-Ezrath Ha·Jele.d

onderhielden wij eveneens aangename relaties:-
, · 

Sinds Juni 1947 zijn onze kantoren gevestigd in de Joh. Ver
meerstraat 22 en 24, waardoor de samenwerking met alle Joodse 
instanties nog inniger werd. 

FINANCI1!;N. 

Tot nu toe heeft H. & A. de benodigde gelden in hoofdzaak ont
vangen van de Joint via de J. C. C. Reeds geruime tijd echter 
bestaat de wens bij het Nederlandse Jodendom de gelden voor het 
sociale werk in Nederland zelf op te brengen. Hiermede is nu een 
begin gemaakt door de oprichting van de "Gefina", een instantie, 
die een grote gemeenschappelijke financierings-actie op touw 
heeft gezet, waardoor zij het sociale werk in Nederland door Ne
derlanders hoopt te financieren. Alle organisaties hebben zich te
genover de "Cefina" verplicht van individuele acties af te zien. 

76'

Ook "Hachsjarah en Aliyah" hoopt door de "Cefiua" de benodigde
gelden of althans een belangrijk gedeelte hiervan te ontvangen. 

·TEHUIZEN.
Bilthoven. Dit huis bestaat nog in zijn zelfde vorm onder leiding

van het echtpaar Levin. Twee meisjes, die in de loop van dit jaar 
de 15,:jarige leeftijd bereikten, werden overgeplaatst naar de mitt
lere hachsjarah in Gouda, twee kinderen zullen het huis verlatën, 
omdat zij met hun oudere zuster tot het besluit zijn gekomen, niet 
naar Palestina te emigreren. Het huis telde per 30 September 15 
kinderen en staat op niet-orthodoxe grondslag. 

Bussum. 

Het huis in de Eslaan onder leiding van het echtpaar Birnbaum, 
bestaat eveneens in zijn oude vorm. Het is een mizrachistisch kin
dertehuis. Voor dit huis is reeds een commissie ingesteld bestaan
dé uit de heer Birnbaum, de sjaliach Avraham Heller, mevr. Men
des da Costa en mevr. van Perlstein. De taak dezer commissie is 
meer contact te krijgen en gerezen problemen in gemeenschappe
lijk overleg op te lossen. Het huis telde per 30 September 17 kin
deren. 

Bussum. 

Hèt huis onder leiding van het echtpaar Locker zal aan het 
einde van dit jaar worden opgeheven. Het echtpaar Locker is be
reid een taak bij de Stichting 500 Kinderen op zich te nemen, ter
wijl de kinderen, die nog niet de leeftijd hebben bereikt om naar 
's-Graveland te gaan, naar het huis Dasberg worden overgeplaatst. 
Het op mizrachistische grondslag staande huis Locker telde op 30 
September 15 kinderen. 

Gouda. 

De chewr@ in Gouda onderging in de loop van het jaar veel 
verancteringen.. Een scheiding tussen een orthodoxe en een niet
orthodoxe groep heeft het gewenst gemaakt, dat de orthodoxe 
groep naar 's-Graveland vertrok, terwijl de niet-orthodoxe groep 
onder nieuwe leiding kwam. Na een moeilijke overgangsperiode 
kunnen wij nu tot ons genoegen vaststellen, dat de stabiliteit en 
de kwaliteit der chewrah onder leiding van een Palestijnse chawer, 
Berry Asscher, aan behoorlijke eisen voldoet. Voor de curiositeit 
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zij vermeld dat Berry een oud-pupil van Gouda is. Gedurende �e 
oorlog vertrok hij naar Erets Israel. Per 30 Septembr waren in 
Gouda 15 jonge mensen. 

Het tienjarig bestaan van "Gouda" werd 12 Oct. 194 7 met een 
feestelijk getinte bijeenkomst gevierd. . . . 

De huiscommissie van Gouda bestaat mt: Mr. R. A. LeV1SSon, 
Berry Asscher, Jaap Meyer, B. Sussmann en mevr. E. Mendes da 
Costa-Vet. 

De leiding van het bedrijf ligt nog steeds in handen van de heer 
Middelburg. 

's-Graveland. 
Dit huis voor de mittlere hachsjarah was bij de publicatie van 

ons vorig jaarverslag pas geopend. In dit huis had men met ver
schillende moeilijkheden te kampen, aangezien de leiding niet over 
voldoende assistentie beschikte. Door de komst v� Eise v.d. Ven 
uit Erets Israel en de energieke hulp van Rosalie Simons zijn 
vele dezer moeilijkheden opgelost. Het werk op het land onder de 
bekwame leiding van Manfred Reinhold heeft niet weinig tot het 
vormen van een goede chewrah bijgedragen. Het land is thans gro
tendeels ontgonnen en verkeert in goede toestand .. 

De landbouwopleiding berust thans na de aliyah van het echt
paar Reinhold bij de heer Man. Per 30 Sept. 1947 waren in 's-Gra
veland 22 jonge mensen in opleiding. 

Hüversum. 

In dit eveneens mizrachistische kindertehuis hebben in de loop 
van het jaar geen veranderingen plaats gevonden. Per 30 Sept. 
telde het huis 25 kinderen. 

Santpoort. 

Het niet-orthodoxe kindertehuis te Santpoort stond na het ver
trek van Wil Bromberg, onder leiding van Bracha Heymans, een 
sjelicha uit Erets Israel. Half Augustus keerde Bracha Heymans 
met man en kinderen terug naar Palestina. In Beth Dinah bevon
den zich nog maar een gering aantal kinderen, zodat het niet meer 
verantwoord was dit huis als Kindertehuis aan te houden. 5 jon
gens en meis jes van ongeveer 13 jaar zijn overgeplaatste naar Bus
sum in het huis van de heer Locker, terwijl 3 grote meisjes van ca. 
15 j. bij het begin van de grote vacantie naar Gouda vertrokken. 
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Op het ogenblik wonen in Beth Dinah 15 chaloetsiem en chaloet
soth. Zodra zich een voldoende aantal kinderen aanmelden, zal Beth 
Dinah weer als kindertehuis fungeren. 

Deventer-Vtrecht. 

· Gezien het .steeds nijpender tekort aan leerkrachten en leiders
werd besloten de kibboetsiem Deventer en Utrecht samen te voe�
gen en de nieuw gevormde kibboets met ingang van 1 Aug. 1947
in Apeldoorn te vestigen. Deze kibboets staat thans onder leiding
van Meier en Vera Asscher. Een deel der chaloetsiem werkt bij boe
ren, een ander deel bij de Stichting 500 Joodse Kinderen in het
Apeldoornse Bos. Het is de bedoeling, dat onze chaloetsiem in toe
nemende mate hun medewerking aan genoemde Stichting verlenen,
zowel bij de opvoeding der kinderen als in de verschillende tech
nische takken van het bedrijf.

Per 30 September woonden en werkten in de kibboets Apeldoorn 
19 personen. 

Dieren. 

De chewrah Dieren is verhuisd naar Deventer. Aangezien het 
huis in Deventer geschikter is dan het huis in Dieren, konden wij 
onze wens, het oude centrum in Deventer te behouden, verwezen
lijken. Het huis in Dieren hebben wij teruggegeven aan de eigena
resse, mevrouw Bachrach. 

Wij zijn mevr. Bachrach uitermate dankbaar voor haar hulp ons 
in moeilijke tijd verleend door haar huis in Dieren te onzer beschik
king te stellen. Met de leiding van deze Bachad-kibboets zijn belast 
Betty Cohen en Menachem Rand. Per 30 September telde de kib
boets 15 personen. 

SLOTWOORD. 
Het jaar 1947 was bijzonder moeilijk door het aliyeren van vele 

medewerkers, leraren en leiders van tehuizen. Wij hebben echter 
uit de fouten, die in het eerste jaar zijn gemaakt, veel geleerd. Wij 
hebben de fouten vaak kunnen herzien en het werk daardoor kun
nen verbeteren. Over het geheel genomen werd het werk van H. & 
A. in het afgelopen jaar geconsolideerd. Van een "gevestigde" or
ganisatie kan echter ook nu niet worden gesproken. Dit kan ook
nauwelijks in de bedoeling liggen. Het was en blijft het streven van
het bestuur een zo soepel mogelijke organisatievorm te scheppen en

'l9



te behouden, die door het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van 
kinderen, jonge mensen en leiders een zo groot mogelijke op Pa
lestina. gerichte activiteit ontwikkelt. 
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Namens het Dagelijks Bestuur van de Stichting 
,,Hachsjarah en Aliyah": 

Erika Blüth-Henschel (Secretaresse). 

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE STAND DER HAOHSJARAR OP 
l OOTOBER 19417. 

Totaal aantal leden per 1 Sept. 1946: 265 
" 1 Oct. 1947: 178 (hierbij zijn niet inbegrepen 87 

chaweriem op mittlere hachsjarah). 

Het jaar van aanvang der hachsjarah: 
1989 of eerder ................... , .. .. 18 çhaweriem en chaweroth 

8 1940 ...................................... . 
1941 ...................................... . 3 
1942 ............................... · ....... . 2 
1945 ....................................... 20 
1946 ....................................... 88 
1947 ....................................... 25 " 

Totaal 173 

Verdeling over de verschillende beroepen: 
Jongens Meisjes 
land- en tuinbouw 10 tuinbouw 7 
visteelt 2 huishouding· 27 
.zuivelbereiding 1 .zuivelbereiding 1 
pluimveeteelt 1 naaister 11 
timmerman 2 kinderverzorging 18 
zeevaart 2 verpleging 21 
smid l vroedvroU\v 2 
schoenmake1· 2 ass. mazkieroeth 2 
electricien 4 
gereedschapmaker l 
instrumentmaker 3 
kok 1 
ververij l 
M.T,S. 1 
student 7 
anal�t 2 
onderwijs 2 student i 

Ziek 2 analyste 1 
.sm,� 12 onderwijs 1 
diversen 11 Ziek 4 
telegrafist 1 snief al 
militair 1 diversen 2 

totaal 70 totaal 103 

Aantal leden van Hechaloets per 1 Oct. 1947: 44 j. 64 m. 9 snief (117) 
,, Bachad ,, l 1947: 14 j. 80 m. 7 snief ( 56) 

Ve1·deling over de verschillende woonplaatsen: 
Apeldoom-Beth Chaloets 20 
Apeldoom-500 Kinderen 11 
Deventer-Beth Chaloets 18 
Santpoort-Beth Chaloets 11 
Jeugdaliyahtehuizen 10 
Amsterdam-Snief 50 
Verspreid 51 
Buitenland 7 

totaal 178 
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VERSLAG 

Verslag van de penningmeester van de Stichting "H a.chs.7arah, en 
Aliyah" over het boekjaar 1 Juli 1946-80 Juni 1941. 

Reeds een oppervlakkige beschouwing van de staat van ontvang
sten en uitgaven over de verslagperiode geeft een denkbeeld van
de uitgebreidheid van het werk van "Hachsjarah en Aliyah".

De omvangrijke geldmiddelen, welke hiertoe noodzakelijk waren, 
waren voor het grootste deel afkomstig van het American Jo�nt 
Distribution Committee en werden ons overgemaakt door beinid
deling van de Joodse Coördinatie Commissie. De samenwerking 
met deze instanties was steeds van de meest aangename aard en 
voor de vlotte wijze, waarop de gelden steeds te onzer beschikking 
werden gesteld, zijn wij bijzonder erkentelijk.. . . . Desalniettemin is ons bestuur reeds gerwme tiJd van menmg,
dat hachsjara.h in Nederland ook financieel, meer dan aanvanke
lijk het geval was, een zaak moet zijn van het Nederlandse Joden
dom. Dit klemt te meer, daar de "Joint" zich geleidelijk uit Neder
land zal terugtrekken in verband met de grote behoefte elders. 
Het is derhalve met grote instemming, dat het bestuur de tot
standkoming zag van de Centrale Financierings-Actie (Cefina), 
welke zich ten doel stelt op basis van vrijwillige samenwerking 
tussen de organisaties voor Joods sociaal en maatschappelijk werk 
in Nederland door een grote jaarlijkse geldinzameling de middel�n 
bijeen brengen, welke hiervoor nodig zijn. Dat de voornaamste. m 
aanmerking komende instellingen zich tot deze samenwerking 
hebben bereid verklaard kan als een succes worden aangemerkt. 
Het is te hopen, dat de �ctie zelve eveneens aan de verwachtingen 
zal blijken te hebben voldaan. 

Vermeldenswaard is de nieuwe regeling der financiele verhou· 
ding van de Stichting "Hachsjarah en Aliyah" tot de kibboetsi�m,
welke in de loop van dit boekjaar werd ingevoerd. Deze komt hier
op neer, dat de kibboetsiem per kwartaal een budget op1n:aken, 
dat uiteraard aan de goedkeuring van het dagelijks bestuur 1s .?n· 
derworpen. In dit budget komt een post voor voor de persoonliJke 
behoeften van de chaloetsiem. Daarentegen zijn de salarissen voor 
de leiders afgeschaft. De ervaring met dit systeem, dat dat van 
de kibboets in Palestina enigszins tracht te benaderen, is tot nu 
toe niet onbevredigend. 

Alvorens thans over te gaan tot een bespreking van ?.e afzon
derlijke posten van het jaaroverzicht, willen wij er op WJJzen, dat 
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de staat van ontvangsten en uitgaven en het overzicht der tehuizen, 
welke bij dit verslag gevoegd zijn, uitsluitend betrekking hebben 
op de ontvangsten en betalingen, welke �a ons kantoor te �ter
dam geschiedden, daar accountantscontrole op .de _boekhouding �er
tehuizen om technische redenen slechts zeer incidenteel mogehjk 
is. De bedragen, welke rechtstreeks in de tehuizen werden ontvan
gen, worden in het onderstaande overzicht afzonderlijk vermeld. 
lntergovemmental Committee on Refugees. 

Door het Intergovernmental Committee on Refugees werd in 
1945 een aanzienlijke som ter onzer beschikking gesteld ten be
hoeve van de inrichting der tehuizen. Het grootste deel hiervan 
werd reeds in het vorige boekjaar opgenomen. 
Contributies en giften. 

De staat van ontvangsten geven hiervoor een bedrag van pl. m. 
f 7.400.-, Hierin zijn niet begrepen de bedragen, welke . regelrecht
in de tehuizen zijn ontvangen en die bijna / 2.800.- behepen. Aan 
giften en donaties werd dus ruim fl0.000.- ontvangen, ondanks 
het feit, dat gedurende het boekjaar ingevolge de overeenkomst 
met de "Cefina" generlei actie voor het verkrijgen van giften is
gevoerd. Wij zien hierin een bewijs van de populariteit, waarin het 
werk van "Hachsjarah en Aliyah" zich mag verheugen.
O.P.K. 

Van de Commissie voor Oorlogspleegkinderen werd een vergoe· 
ding ontvangen voor elk kind, waarvoor nog geen voogd is be
noemd. De verrekening van deze gelden geschiedde via "Le-Ezrath 
Hajeled". De vaststelling van het bedrag, dat wij van O.P.K. te 
vorderen hadden, heeft gedurende de verslagperiode enige moei
lijkheid opgeleverd. Op het moment, dat wij dit verslag opmaken, 
kan met voldoening worden geconstateerd, dat hieromtrent met 
O.P.K. nagenoeg volledig overeenstemming is bereikt. In een onzer 
tehuizen werd rechtstreeks van O.P.K. f 7.700.-ontvangen. Naar
mate voor de kinderen personen of instellingen als voogd worden 
benoemd, zullen de ontvangsten uit dezen hoofde verminderen. 
Pensiongelden. 

Van de ouders of voogden der kinderen, die zich in onze tehuizen 
bevinden, werd een vergoeding gevra�d. Deze werd aanvankelijk 
va.stgesteld op f 60.- per maand, doch moest wegens de stijging 
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van de kosten van het levensonderhoud per 1 Januari 1947 wor
den verhoogd tot f 75.-, met dien verstande, dat nimmer onmacht 
tot betaling een rol speelde bij de aanneming van pupillen. 

In aanmerking nemende, dat buiten de in de jaarrekening parar
serende f 10.974.30 in de tehuizen ontvangen werd aan pension
gelden f 5.100.- en aan loonafdrachten chaloetsiem f 11.667.26 
kan worden geco;nstateerd, dat de betaling van pensiongelden reden 
geeft tot enige tevredenheid. 

Kindertehuizen-kibboetsiem. 
Gedurende de gehele verslagperiode ressorteerden onder de 

Stichting "Hachs jarah en Aliyah" 5 kindertehuizen, 2 centra voor
,,mittlere hachs jarah" en 3 kibboetsiem alsmede 2 tuinbouwbedrij
ven. Dit betekent, dat de bezetting per huis betrekkelijk gering 
was, hetgeen de opvoeding weliswaar ten goede komt, doch niet 
leidt tot een goedkope exploitatie. Desondanks zijn de kosten per 
kind, rekening houdend met het feit, dat vrij aanzienlijke bedragen 
moesten worden besteed aan verbetering van gebouwen, aanschaf
fingen van zaken van meer duurzame aard en dergelijke, niet over
matig hoog te achten. Op de zuinigheid van de besteding der gel
den in de tehuizen zal in de toekomst nog meer worden gelet dan 
tot nu toe het geval was. 

Een overzicht van de kosten der tehuizen is bij dit verslag ge
voegd. 

In de tuinbouwbedrijven te Gouda en 's·Graveland zijn verschil
lende voorzieningen getroffen. Hoewel deze als leerfarms te be
schouwen zijn, is het streven er op gericht deze bedrijven self
supporting te maken. 

T.(JJT'boeth. 

Onder dit hoofd zijn samengevat de kosten voor culturele ont
wikkeling, zoals salarissen van leraren, aankoop van leermiddelen. 
enz. 

H a,ehsjarah. 

Deze post omvat de salarissen en verdere onkosten van het 
hachsjarah-ressort. 

Studiekosten. 

Hierin zijn begrepen de kosten gemaakt voor een chaloet�, die 
voor veeartsenijkunde studeert, alsmede enige kleine vergoedingen 
voor studiekosten. 
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Indien ondergetekende dit verslag met een persoonlijk woord 
mag besluiten, dan is dit om te getuigen van zijn waardering voor 
het vele werk, dat op het bureau is verricht, in het bijzonder door 
.Mevr. Zilverberg en de heren Oroszlan en Kool, aan wier toewijding 
de goede gang van zaken voor een belangrijk deel is te danken. 
'.Amsterdam, 6 November 1947. Ph. A. SONDERV AN. 
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STICHTING "HACHSJARAH EN ALIYAH" 

ONTVANGSTEN 

Subsidies: 
J.C.C. 
I.G.C.-Fonds 

Ontvangen 

f 287.800.-
1.1.42.53 

Contributies en Giften: 

Contributies 551.75 
Giften 6. 720.25 
Opbrengst 
kinderzegels 132.01 

Ontvangsten v-0or pupillen: 

STAAT VAN ONTVANGSTEN BN 

Te ontvangen 
30-6-'46 

Te ontvangen 
80-6-'47 

Baten 

1 

f 287.800.- � 
f 6.341.89 " 7.48U2 

551.76 
6.720.25 

132.01 

O.P.K. 26.417.50 f 2.187.50 " 5.700.48 " 29.930.48 
Pensiongelden 10.974.30 " 160.- ,. 3.987.50 " 14.801.80 

Diversen: 
Loonbelasting 
Ziekengeld 

Terugontvangen: 

5.940.67 " 320.26 " 
418.60 

25.03 11 5.645.44 
43.58 " 462.18 

Bureaukosten 298.49 1.438.05 " 1.736.M 
Reiskosten 1.055.62 668:44 " 1.724.06 
Kosten tehuiz.en " 654.29 654.29 
Diversen 1.041.30 1.041.SO 
Voorschotten

:__.:.:____:5
:..:.
.9
::..

9
:..:.
2
...:.
. 0

::..
6 _____ -.:.;._l_.9_2:-:

7
-:
.3

:-:
3

�,
7

, -:-:::-7 .
::
91::

9
:--;:;
.39 

f 349.139.37 f 2.667.76 ! 20.132.30 f 866.603.91 

Saldi 30 Juni '46 

Kas f 2.042.84 
Bank " 17.601.16 

f 368.783.37 f 2.667.76 f 20.132.30 f 366.603.91 

UITGA VEN,.1 JULI 1946-30 JUNI 1947 

UITGAVEN 

Betaald 

Kindertehuizen f 102.225.72 
Kibboetsiem " 139.291.04 
Tarboeth 14.313.85 
Hachsjarah 11.895.62 
Kinderressort 13.201.17 
Bureaukosten 22.444.63 
Studiekosten 1.947.10 
Reiskosten .. 10.259.90 
Betalingen 
I.G.C.-Fonds 8.199.26 
Voorschotten 6.339.31 
Loonbelasting 6.054.79 
Sociale · Jasten 8.961.20 
Diversen 2.298.09 

f 347.431.68 

Saldi 80 Juni '47: 
Kas 149.05 
Bank 21.202.64 

Te betalen Te betalen 
30-6-'46 30-6-'47 

f 980.- f 363.50 
" 685.- 1.178.38 
" 465.- " 25.-
" 540.-
" 461.25 " 299.50 

987.11 " 1.267.28 
neg. " 77.50 

" 750.49 " 65.80 

" 4.327.63 " 2.616.89 
" 900.- " 1.390.50 
" 1.906.85 " 1.497.50 
" 6.192.78 " 10.862.17 

72.70 
f 18.196.06 f 19.561.72 

Lasten 

f 101.609.22 
" 139.784.42 
.. 13.873.85 
" 11.355.62 
" 13.039.42 
" 22.724.80 
" 1.869.60 
" 9.575.21 

" 6.488.52 
" 6.829.81 
" 5.645.44 
" 13.630.64 
" 

2.370.79 
f 348. 797.34 

Saldo Baten-Lasten " 17.806.57 
f 368.783.37 f 18.196.06 f 19.561.72 f 366.608.91 

Gecontroleerd en accoord bevonden 
A. VREEDENBURG, Lid N.I.V.A, 



STICHTING "HACHSJ ARAH EN ALIY AH'' 

Kindertehunen 
Bussum, Birnbawn 
Bussum, Locker 
Bilthoven 
Hilversum 
Santpoort 

Kibboetl!iem 

Deventer 
Dieren 
Gouda 
's-Graveland 
Utrecht 
Apeldoorn 
Gouda bedrijf 
's-Graveland bedrijf 

STAAT VAN GELDEN UITGEGEVEN VOOR 

Remises 

f 14.600.-
13.200.-

" 21.396.43 
8.400.-

.. 15.758.92 

.. 73.355.35 

,. 29.650.
.. 10.100.
" 18.646.43 
,, 18.650.
" 19.684.57 

8.543.70 
1.900.-

f 107.174.70 

Salarissen 

f 3.095.7-6 
" 3.675.96 
" l.867.60
.. 4.955.-
.. 4.367.50 

" 17.861.72 

,, 3.740.
" 1.725.
" 2.990.-

3.437.80 
" 2.861.83 

,, 1.800.
" 2.400.-

f 18.954.13 

Betalingen 

f 3.971.16 
" 2.891.23 

622.45 
584.85 

" 
3.538.96 

" 11.008.65 

942.10 
.. 1.975.25 

427.14 
" 5.358.84 
., l.567.16 
" 

398.65 
., 161.23 
" 2.331.84 

f 13.162.21 

. f1 

TEHUIZEN 1 JULI 1946-30 JUNI 1947 

Totaal betaald Te betalen 
30-6-'46

f 21.666.92 f 200.-
19.167.19 ,, 250.-

.. 23.786.38 ., 220.-
" 18.939.85 ,, 310.-
.. 23.665.38 

" 102.225. 72 ,, 980.-

" 34.332.10 .. 90.-
13.800.25 .. 45.-

" 22.063.57 ,, 350.-
.. 27.446.64 
" 24.113.06-

398.65 
,. 200.-

" 10.504.93 
6.631.84 

f 139.291.04 f 685.-

.Te betalen 
30-6-'47

f 251.75 
58.75 

-.-

53.-

363.50 

5.19 
658.54 
149.-
197.09 

., 36.06 

137.50 

f 1.178.38 

Totaal kosten 

f 21.718.67 
.. 18.975.94 

23.566.38 
13.629.85 
23.718.38 

" 101.609.22 

" 34.247.29 
" 14.408.79 
.. 21.862.57 
.. 27.643.73 
" 23.949.12 
., 398.65 
" 10.504.93 

6.769.34 

f 139.784.42 

Gecontroleerd en accoord bevonden 

A. VREEDENBURG, Lid N.I.V.A.



VERSLAG VAN DE ERERAAD. 
Op de laatste Algemene Vergadering werden tot leden van de P 

Ereraad gekozen: Mr. K. J. Edersheim, Voorzitter, Mr. M. Fran- � 
ken, Ondervoorzitter, Mr. Dr. A. Büchenmacher, S. A. Hertzberger, 
Dr. M. König, Mr. M. Levie, Mr. S. Mok, A. Schuster, J. E. Vleei;;ch-
houwer en J. Voet, leden. 

In de loop van het verslag jaar werd één klacht bij de Ereraad 
ingediend, nl. door het Bondsbestuur tegen het bestuur van de afd. 
Dordrecht van de N.Z.B. 

Nadat de leden van de Kamer waren aangewezen, die van deze 
klacht zouden kennis nemen, heeft de voorzitter dezer Kamer, Mr. 
M. Franken te Rotterdam, een bespreking met de betrokkenen ge
houden, waardoor minnelijke regeling van het geschil kon worden
bereikt en de klacht werd terug�enomen.

Andere zaken werden niet aan het oordeel van de Ereraad on
derworpen. 

Voor de Ereraad: 
Mr. K. J. Edersheim. 
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