
0D.No. 3Z3 

vuu 

aam ............... x� ............ !1�� .. edv. ........... t/C� ............... ,

J 

I 

Uit In 
Datum I Aan Datum

Uit In 
Datum I Aan Datum 

Uit In Uit In 
Datum I Aan Datum Datum I Aan Datum



DOSSIERNo.: OD 923 

Uit 
I 

In 
Datum f A an Datum 

1 ''lf Sf,1,� 
I � ./

' d 
"t, 

{&)40215-'46 

NAAM: ...... NlE.UVf IJRAELITISCH ... NEEKBLaD .. 

Uit 

I 
In 

Datum f Aan Datum 1 Datu�
it

l Aan I D:t:u 1-D-a-tum_
U

_i�
t
f _A_ an_l-D-!-m-

" 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No . . QD 923··· NAAM: ·· ·NIEUW ISRAELITISCH WEElCBLAD· ···· 

• 

@ 40216 • '46 



• 

• 

( 

DOSSIER Nr. : .... OD 923 

Volg 

Nr. 

-

A.L. 17253-'47

' 

INHOUDSOPGAVE 

. ... . NAAM : NIEUW· ISRAELITISCH WEEKBLAD 

INGELEGD 

AFZENDER Agenda Nr. 
Datum 

.,. 

, 

-

-

' 

-

' 

Par. 

� 



/' 

.;· 

18 Juli 1 

�l. C3· 18298 GEHEIM 

No l.73/47 
:,7-7-47 I 

. 
;i�· ' 

1 •' 

N iellw,Isra liti ch W kblad. 

,oJ, j ) 

.. ' . . Naar. aanle.iding van Uw 
verzoek , vervat in ne en-verm·'J.d schrijven, kan ik U het· vol
gende mededel�n betref ende het_·"lfieuw Israe+iti&c� Weeklblad": 

"Tot de ·directie qran het •'Niellw Ist;a li tisch Weekbla.df 
· .. , uitgegeven door de N.V.· J oachims Thal • a Boekhandel, Uit-

gever&i - en Dr."llkkerijbedrijf'� Prinsegracht 346 :te .Amster
dam, behoren de volgende personen: 
�du.ard van AM&RllNGEN, geboren· te A.mstQrdam, 24 Maart 1912, 
van N eder1and� +1,ationaliteit, geht1wd met Rachel FRA.NX-

.. FOOHDER, geboren· te A.mStel.\däm, 23 J:ana.ari 1924, wonende. 
. · Gre.velingestraat 34-I te· Amsterdam ( Zllid). 

. '· ·.' Jacob SOETENDORP, geboren te Amliterdàm, 5 J11li 1914 van 

.,_ · Nederlandse nationaliteit,: gehnwd met Maria. BLITS, is J11li, 
'·. 1913, vr onende Màiderstraat 4 te Amsterdam. 

LOÛIS ABRAM DE VRH�S, · geboren te Amsterdam, ·23· Mei 1915 
van Nederlandse nationaliteit, ge,hu.vrd met fieabeth SCHÊF
Efili, geboren te Ams·t�rdam, 28 Febrt1ari 191 , wonende .Amp'S-
restraa t 13 buis, te Amsterdam (Oost). 

. .. . . � 

· Omtr nt de politi�ke gezindheid.van deze personen is het ·
vo.lgend · bek�rid geworden:

VAN' AMERONGEN. , , , . 
· Hij laat zioh weinig t1i� o·ver upoli tiek, doch men noemt hem

in zijn opvatti�ge '""'liberaal • In geen geval is· hijcommt1ni
tisoh· georienteerd. , ·· • , 
Hij ia vermoedelijk geabonneerd�op het c:û:igblad "Het Parool 
Men acht hem .-volkomen betrot1wbaar. · · 
Tegen hem vrerd in 1937 pro.cea_-VQrbaal opgemaakt terzake 
smaadaohrift •. Ov�r!geri� ko�t·hij niet voor in de politie
adminiatra.tie·· te A.m�terdam, noch in· de administratie van 
de P. R. A.aldaar. 

' SOlï;TENDORP. , • · . . 
. '·. ,. · Hij �s li�à georienteerd, doch .-in geen geval 

.; ,:1 

Men noemt hem·· "demoiaraat"., 
· Uit hoofde ·van zijn beröep leest hij bijna. alle dagbladen.
Rij ,komt niet voor in d politie-administra�ie te Amsterdam, 

:· noch in· de administrati · van de P.R.A• aldaar • 
DE VRIES. 
Hij is �e;rmoédelijk de politiek van de Partij van d Arbeid , 
toegedaan. voor ae·oorlog was hij lid van de Bellamy-bewe-
ging. Hij i� niet oommwµstiuch georiënteerd. 
Hij komt niut voor in de _poli�ie-administJ;a.'tie ,noch in de 
administratie van de .P.R.A. te Alnsterdam.'11');; 
ti .... , �'; .. -.: .�- �l :;- v� ,_� -� .r. � • • :.tl· 

;r ' , ' j  
('• 

. ' 

Voorts is alg r�dacteu.r aan voornoemd weekblad verbonden 
·+bra.ham DE JON�, geboren te Rotterdam, 18 Mei 1913, ler
J.n d,-_·}!obreer..w&e Jia?sl, van NederlandGe nation:ali t�i t, geh d
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. 'met $11Y WIJLER ,' geboren t. Almelo; 25 Maart 1913, wonende 

\ ... 

,.·
. � • .. ,, 

Bo 'ttic�llistraat 24 hu.ia te Amsterdam (Zuid)�,-
van DE JONG la bekend, dat hij in geen geval.oo.mrnu.nistisch 
geórienteerd. î • ·· · · . 

- Hij i,... een nét,. betrouwbaar en intelle.ott1eel persoon. ..
Hij' i s  Zionist �n.maakte het vorig jaar een reis naar Pa-
·lestina. 

1 
. , · • • •. •• • ' · · · 

·Vermoedelijk is.hij ges.bonne ;rd op.het dagblad. "Het VI"ije
Volk". . . . ·· ' · , , . 
Rij-komt ni t voor in de politie-a.dminiatratie, noch.in de
administratie vim de P.R.A. te Amsterdam. : ' . .-

' ,, 

:;, 

' 1 

Het Hoofd van de. 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

.r · n.amena · deze
' � :1 1 • 

Aa:n· de -He-er' B ,:Wijlh11izen •. ..:, .. ,· ,• � . ' . 
Piet Avoritu.urstraat 24, 
'1m.EDA:. . ·· . , ·· . ' 
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Onderwerp: Nïeuw Israelietisch 
Weekblad. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

• 

Aan 

1000-4-47 

In antwoord op bovengenoemd schrijven d.d. 16 Mei 1947 
kan het· volgende worden bericht: 

Tot de directie van het Nieuw Israelietisch Neekblad, 
uitgegeven door de N.V. Joachirns Thal' s Boekhandel, Uit
gevers- en Drukkerijbedrijf, Prinsegracht 346 te .Amster
dam, behoren de volgende personen: 

Eduard van AlVIERQ�S-El'T, geboren te .Amsterdam, 24 Maart 
1912, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd met Rachel 
FRANKFOORDER, geboren te .Amsterdam, 23 Januari 1924, 
wonende GrevelingJlstraat 34-I te .Amsterdam (Zuid) • 

Jacob SOETENDORP, geboren te Amsterdam, 5 Juli 1914, van 
Nederlandse nationaliteit, gehuwd met Maria BLITS, gebo
ren te .Amsterdam, 18 Juli 1913, wonende Muiderstraat 4 
te .Amsterdam. 

Louis Abram de VRIES, geboren te .Amsterdam, 23 Mei 1915, 
van NederlanCISe nationaliteit, gehuwd met Elisabeth 
SCHEFFER, geboren te Amsterdam, 28 Febniari 1916, wonende 
Amperestraat 13 huis te .Amsterdam (Oost). 

Omtrent de politieke gezindheid van deze personen is het 
volgende bekend geworden: 

Van .AMERCN GEN. 
Hij laat zich weinig uit over politiek, doch men noemt hem 
in zijn opvattingen "liberaal". In geen geval is hij com
munistisch georienteerd. 
Hij is vermoedelijk geabonneerd op het dagblad ''Het Parool!' 
Men ac-..ht hem volkomen betrouwbaar. 
Tegen hem werd in 1937 proces-verbaal opgema.'.lkt terzake 
smaadschri�t. Overigens komt hij niet voor in de politie
administratie alhier, noch in de administratie van de P. R., 

SOETBNDORP. 
Hij is links georien$eerd, doch in geen geval communistiscll. 
Men noemt hem "democraat". 
Uit hoofde van zijn beroep leest hij bijna alle dagbladen. 
Hij komt niet voor in de politie-administratie alhier, 
noch in de administratie van de P.R.A. 

De VRIES. 
HiJ is vermoedelijk de politiek van de Partij van de Arbeid 
toegedaan. Voor de oorlog was hij lid van de Belamy bewegi 
Hij is niet communistisch georienteerd. 
Hij komt niet voor in de politie-administratie alhier, 
noch in de administratie van de P. R. A. 
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Voorts is als redacteur aan voornoemd weekblad verbonden 
Abraham de JONG, geboren te Rotterdam, 18 Mei 1913, 
leraar inde Hebreeuwse taal, van Nederlandse .nationa
tei t, gehuwd met Elly WIJLER, geboren te Almelo, 25 
Maart 1913, wonende Botticellistraat 2� huis te .Amster
dam (Zuid)_ 

Van de JOL\J"G is bekend, dat hij in geen geval communistis 
georienteerd is. 
Hij is een net, betrouwbaar en intellectueel persoon. 
Hij is Zionist en maakte het vorig jaar een reis naar 
Palestina. 
Vermoedelijk is hij geabo,meerd op het dagblad "Het 
Vrije Volk" .. 
Hij komt niet voor in de politie-administratie alhier, 
noch in de administratie van de P.R.A. 

----------------------------------------------------
----

� 
Verzonden aan: Hoofd C. V.D. 's-Hage. 
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.,.. \ ACDV/1 /. 1çobB ,ul/lJ 3 ." , 1 

� , V T f�. v�.�l? 
Hiermede m ge ik U.H.E.G�beleefd iliherinnering 

brengen de beantwoording an mijn schrijven, nummer en onder
werp als hierboven,d.d.8 ei 1947, waarbij ik U toezond een 
exemplaar van de Belgische editie van het op 2 Mei 1947 aldaar 
verschenen nummer van het "Nieuw Israelitiesche Weekblad",het
welk wordt uitgegeven te Amsterdam en waaromtrent de Heer B. 
te Antwerpen, gaarne spoedig enige inlichtingen verzocht, aan

gaande de personen te Amsterdam, die geacht kunnen worden tot 
de directie en de redactie van dat blad te behoren. 

• A a n
De Heer Hoofd van de C.V. D. 
J a v a  s t r a a t, b87 -
's-G RAVE N HA GE. 
====================== 

w . 
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C 15068 

'" 

· :t �/.:� Miji bereik�e };let'' bericht dat door N.V. JöACB�{:ID. Ti:AL' S, '
B :iekhandel, Uitgevers- en Drulceri'.jb.èdrijf, Prin�egracht 346 · te 
.Amsterdam een Zionistisch tijdschrift worji:t uitgeg,even, genaamd 
lHBUY/ ISHAELIL�l�CH W. 1�J�LAD •.. •" ·. · · ., · . · , , , 

•. .. . . f:' •• . 1 " ' 

· .. . · '.. · Ik' _moge· U verzoe'.-:en mij te uillen·mededelen wat· U 
be·�end ïs omtrent de personalia en politieke gezindheid van de 

�1ede.n van de directie .en re'dactie < van dit. blad.· , · . . . .,. . � .. ! ' " . ' ' ' \ 

: · . . . · �et Hoofd· van de ·: 
·CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

nS,:meï1s de,ze: . '· · . ·· 

\ '

1 

de Heer Hoo-:fdcommissaris van Politie \, 

: te 
. ' ,•· 

,,• 
. . . ' 

:. � J·� (J. Crabbendam 
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C. V. D.

======= 

Breda, 8 Mei 1947. 'opGEltG9 

No:173/-47-Geheim. 
Volgno. 

Onderwerp: uDreigend Terrorisme 
in België." 

1 0 MEI 1947 

ACD/ /J'ïlbd'-
Bijlagen een Joods Weekblad. 

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge het volgende be
richten: 

nBij d.z.schrijven,l�o:155/-47-Geheim,d.d.26 April 1947, 
betreffende bovenvermeld onderwerp, zond ik U toe een knipsel 
uit de ''Gazet van .Antwerpen11 van Vrijdag, 25 April 1947,waar
van in de inhoudt wordt melding gemaakt van een z.g.n.ucommu-

. niqué", hetwelk, namens de Palestijnse terroristengroep "Irgoen 
Z'vai Leoemi", telefonis werd verstrekt aan de redactie van 
genoemd blad. 

Tevens meldde ik U daarbij toen, dat in verband daar
mede, door de betrokken veiligheidsdiensten, na gepleegd over
leg tussen Engelse en Belgische autoriteiten, de nodige voor
zorgsmaatregelen werden getroffen. 

Bij mijn bezoek aan Antwerpen, op j.l.Dinsdag, 6. dezer, 
vernam ik, dat men thans de zekerheid heeft, dat er te Antwer
pen inderdaad een joodse organisatie bestaat, die connecties 
onderhoudt met de genoemde Palestijnse. terroristengroep, tot 
welke wetenschap men is gekomen door de volgende feiten: 

Op Zaterdag, 3 Mei 1947, werd in de namiddag te Antwer
pen geconstateerd, dat in verschillende stadswijken aanplakbil
jetten, gedrukt in de Hebreeuwse taal, waren aangebracht,waari 
de joden tot bijwoning van een samenkomst in de Diamantbeurs 
te Antwerpen, op Maandag, 5 Mei, werden opgeroepen, in welke 
biljetten ook meermalen de woorden "Irgoen Z'vai Leoemi" voor
kwamen. 

Deze aanplakbiljetteh waren onderteekend: 
"De Zionistische J:i,edera tie, afdeeling Antwerpen, Secre

tariaat, Gretrijstraat 12, te Antwerpen." 
üp Maandag, 5 Mei j.l.te 20 uur, had inderdaad in een 

der grote zalen van de Diamantbeurs, aan de Pelikaanstraat 76, 
te Antwerpen, een bijeenkomst van uitsluitend joden plaats, 
welke door circa 1000 personen werd bijgewoond. 

le.-
De vergadering stond onder leiding van: 
HOROWITZ, Josua, geboren te Krakau, 15-9-1892, 
te Berchem bij Àntwerpen, Pretoriastraat, 94. 
Omstreeks 20.30 uur, opende Horowitz de vergadering 

verzocht den aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen, 
nagedachtenis aan de joodse oorlogsslachtoffers. 

Achtereenvolgens werd daarna het woord gevoerd door: 
A a n 
De Heer Hoofd van de c.v.D. 
J a v a  s t r a a t, 68: -
's-G RAVEN HA GE. 
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3e.-

4e.-

5e.-

- 2.-

EDELMAN, Isaäk, geboren te Sulejow(Polen) 15-7-1918, 
wonende te Parijs, Rue Doudeauville, 31. 

BUTKOWSKI, Max, geboren te Brest-Litowsk, 6-1-1908, 
wonende te Brussel, Rue Charles Hanssens, 10.-

RUBA, Abraham, geboren te Radom(Polen) 7-1-1894, wonend 
te Jette, bij Brussel, Avenue Levis Mirepoix, 40.-

JINICZMAN, S,, geboren te Ronuw, in 1907, Journalist, 
wonende in Palestina. 

Al deze sprekers bezigden uitsluitend de Hebreeuwse 
taal, terwijl ook de aanwezigen onderling uitsluitend in die 
taal spraken. 

Voor zoover de sprekers in die taal gevolgd konden wor
den, werd door hen vo0ral de houding van Engeland ten opzichte 
van de Palestijnse·kwestie fel gehekeld. 

Ernstige critiek werd door hen ook uitgebracht op het 
emigreerverbod, waarbij door de voorzitter werd verzekerd, dat 
noch de Zee-Land-of Luchtmacht van Engeland, noch de befaamde 
Engelse diplomatie,welke in de gehele wereld haar listen aan
wendt, het emigreren der joden naar Palestina zouden kunnen 
verhinderen. 

Volgens de verschillende sprekers zou het de schuld van 
Engeland zijn, dat de joden gedurende de laatste oorlog geen 
regering hadden. Hierdoor was een georganiseerd verzet tegen 
de vijand niet mogelijk. Tengevolge van deze omstandigheid kon 
er geen officieel protest door een verantwoordelijke joodse 
regering worden ingediend tegen de deportatie van de joden. 

Er werd verklaard, dat er thans in Palestina ongeveer 
70.000 illegale strijders zijn op de 360.000 joodse inwoners. 

De aanwezigen werden opgewekt, deze strijders met alle 
ten dienste staande middele_n te steunen, daar alleen door deze 
strijd de herovering van de vrijheid mogelijk is. 

Engeland staat er thans financieel sili@cht voor, aldus 
een der sprekers, aangezien de militaire dienstplicht uit be
zuinigingsoverwegingen reeds van 18-op 12 maanden werd terug
gebracht.Door de joodse strijd in Palestina, zal Engeland nog 
veDder worden uitgeput. 

Er werd hulde gebracht aan deze strijders, die niet 
vechten om een individuele zaak, doch voor het algemeen joods 
belang. 

Ter illustratie werden de laatste woorden van Dof Gru-
ner in herinnering gebracht. 

--- ---

'l'ot slot werden de aanwezigen opgewekt, zich in massa 
aan te sluiten bij de Zionistische Beweging, waarvan de lei
ding te Antwerpen, voornemens is binnenkort nog verschillende 
samenkomsten te organisepen. 

Alvorens te eindigen werd door de aanwezigen gezamen
lijk een joods lied gezongen�. 

De bijeenkomst eindigde in een geestdriftige stemming 
des avonds omstreeks 23 uur. 

Vooraleer 
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Vooraleer de sprekers het woord namen, ontstond. in de 
zaal tussen twee aanwezigen een heftige woordenwisseling, zon
der dat echter kon worden gevolgd, waarvan deze de oorzaak was. 

Tijdens de samenkomst werden onder de aanwezigen be
drukte biljetten uitgereikt, ter afmeting van circa 20 X 30 c. 
M., die aan de ene zijde in de Hebreeuwse - en aan de andere 
zijde in de Engelse taal waren bedrukt. 

De Engelse tekst dezer biljetten, vermeldde als aan
hef: "From the Commander in Chlhef of the Irgun �'vai Leumi" 
en als ondertekening: "Irgun �1 vai Leumi in Eretz Israel." 

Tevens werd aan het meerendeel der aanwezigen een foto 
van Dof Gruner verstrekt. 

De verspreiding van vorengenoemde biljetten, van blijk
baar zeer opruiende aard, is in strijd met de bepalingen van 
art. 299 van het Belgische Strafwetboek, in verband waarmede 
door de Rechterlijke Politie te Antwerpen, tegen de organisa
toren der gehouden vergadering, deswege proces-verbaal is op
gemaakt • 

Een gegrond vermoeden bestaat, dat zich bij de aanwe
zigen ook hebben bevonden uit Nederland afkomstige joden. 

Aangezien de politie aan de ingang van de vergaderzaal 
slechts tot opdracht had de eenzelvigheid der sprekers vast te 
stellen, zijn overigens geen namen van aanwezigen bekend gewor-
den. 

Gezien het internationaal karakter der sprekers, is 
men te Antwerpen ervan overtuigd, dat zich aldaar inderdaad 
een groep joden bevindt, die geacht worden met de terroristen
groep "Irgoen Z'vai Leoemi" in verbinding te staan. 

Om deze reden zijn dan ook maatregelen genomen, ter 
handhaving en zelfs ter uitbreiding van de bewakingsdiensten, 
welke tot taak hebben,toezicht op de bij de Engelsen in ge
bruik zijnde bedreigde gebouwen te Antwerpen en te Brussel en 
ook elders in België, uit te oefenen. 

Hierbijgaönd gelieve U aan te treffen een exemplaar 
van de Belgische editie van het op 2 Mei 1947 verschenen num
mer van het "Nieuw Israelietisch Weekblad." 

Dit blad blijkt gedrukt- en uitgegeven te worden bij 
N.V.Uitgevers-en Drukkersbedrijf "Joachimsthal's Boekhandel",
Prinsengracht 346, te msterdam(C.).

De Heer B.te Antwerpen verzocht mij, zo� mogelijk met 
enige spoed, inlichtingen te ontvangen omtrent de personen te 
Amsterdam, die geacht kunnen worden tot de directie en de re
dactie van dit blad te behoren, waarbij hij gaarne zou verne
men de juiste personalia,alsmede gegevens betreffende de poli
tieke gezindheid dezer personen. 

ln verband hiermede, moge ik U verzoeken, wel te wille 
bevorderen, dat aan de wens van de Heer B.zoveel mogelijk warde 
tegemoet·gekomen.0 

w.
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Dé wil 
�.,;;.� -�--..,·---� ... --�_..-c; ' 

" 

.olll te vergeten 
' 

De w.ijze waarop het menselijk geheugen 
functioneert stelt een ieder, die .daarover 

nadenkt voor een groot aantal vragen. Het 
is echter wel duidelijk, dat bij het ont
houden, maar evenzeer bij het vergeten, de 
mens veel activer is, dán hij aanvankelijk 
vennoedt. De vrouw, die na een feest van 
veertig of vijftig andere dames, die daar 

aanwezig 'waren het toilet nauwkeurig ,kan 
beschrijven en· met haar vriendinnen kan 
bespreken, maar niet weet welke kleur de 
tram heeft, die iedere vijf minuten langs 

haar woning rijdt, geeft ons door het ver
mogen om het ee.n te onthoup.en zowel als 
door het feit dat zij het andere in staat 

is te vergeten een blik in _haar karaker. 

Alle hartstochten en karaktereigenschap
pen zijn bepal.end voor dat wat het geheu
gen wel en niet registreert, Zo is de mens 
in staat herinneringen die hell!'l onaange
naam zijn of angsten bij hem levend hou
den_ uit zijn bewustzijn te verdringen. In 
het onderbewuste echter blijven deze her
inneringen geboekstaafd en daarom kan de 
mens zo eerlijk verbaasd zijn over de in
houd van zijn drom!ln en fantasieën. · 

Vaak echtei; ook wordt dat wat sçhijn
baar vergeten is, in ons bewustzijn weer 

, wakker. Wij ontmoeten na jaren iemand, -
dié aanwezig was bij een voor ons smade
lijk moment, waarbij wij ons zeer bespot
telijk gevoelden:· Wij herinneren ons nu 
,veer· levendig· hoe ongelukkig en beledigd 
w'1j ons op dit reeds lang vergeten 
gewaande moment waren. W.' gevoeleü nu 
plotseling een heftig gevoel van afkeer en 
wrevel tegen deze ongelukkige, die ons 
vaak niet eens meer herkent als voor-

op hun weg van gemakkelijke oplossitlgen 
voor de ernstigste problemen waaronder 
de wereld lijdt. Ik herinner ·mij dan ook 
in· een utopie van Wells gelezen te hebben· 
wat men in de ideale gemeenschap des vol
keren zal moeten doen met de Joden -
deze termieten in het houtw,erk der bescha
ving. De schrijver acht een deportatie de 
enig mogelijke· oplossing. 

Zo zien wij, dat wanneer het onaange
name feit niet vergeten kon worden; ·de in
terpreta�e, die de voor ons hµlderlijke ele
menten zodanig expliceert, dat het voor ons 
vel'nederend- niet meer aanwez\g is· nog 
altijd overblijft. 

Ooit Joden wensen· te vergeten. Zoals de 
mens niet wenst te denken aan ziekte en 
dood, die hem voortdurend bedrejgen,- zo 
wenst de Jood in vele gev.allen zijn Jood
zijn te vergeten. Er liggen jaren achter 
hem waarin Jood te zijn betekende 'in 
voortdurend levensgevaar verkeren. Hij, 
die thans met· zijn gezin tot de overgeble
venen behoort: kan nu eenmaal niet plot
seling vergeten dat wat hem in eindeloze 
bange jaren zo voortdurend heeft be'
nauwd. Daar waar Joden binnenkomen in 
de kring van familie of vrienden is er dan 
ook slechts een onderwerp dat altijd het 
einde van de gesprekken vormt, onver
schillig waaro

. 
men aanvankelijk ge

sproken heeft. eds is het de onderduik, 
de Gestapo< die· het huis onderzocht, de 
razzia of bij de teruggekeerden uit het 
k.anlp :met ztln gruwelen waarover tenàlotte n1edecte!-:t1gen worden. -.l&s'o.nr - !.e _er-
varing leert zelfs, dat met het toenhlben 

.. 

van de àfstand, die ons van deze periode
scheidt, de indrukken scherper en heviger 

.worden. Temidden va.n de routine der da
gelijkse handelingen, onder het lezen, ziet 
men plotseling helder en d"1idelijk de situ
atie tijdens het "verhoor" door de Gestapo, 
de rijen uitge�ergelde lijken, die opgela

den moeten worden om naar het crema
torium gebracht te worden, maar ook vele, 
minder schokkende beelden, hoe X 's mor
gens de scheppen uitdeelde, wanneer de 
anderen naar het werk gingen en gelukkig 
was dit te mogen doen omdat de plaats 
wà.ar dit geschiedde naast de keuken lag. 

Vele ·Joden gaan nu over tot een daad, 
die in wezen meer een symbolische han
deling is en waardoor hij ophoudt Jood 

te zijn. Hij bedankt voor de Joodse gemeen
ten, liefst met deurwaardersexploit, hij reas • 
geert niet meen op v,;,rnoe�ru. O!!l bij te 
dragen voor in nood verkerende Joden of 
hij ,laat zich dopen. Een uitnodiging voor 

e�n Zionistische bijeenkomst, ot een cul
turele bijeenkomst van de Joodse gemeen
te of andere verenigingen stuurt hij terug 
met het opschrift ,,Neder-Duits Hervormd" 
of iets dergelijks. 

Maar soms helpen al deze symbolische 
handelingen niets. Op een of andere wijze 
maakt men hem duidelijk dat de anderen 

dit als camouflage· of mimicry beschouwen. 
Hij weet, dat de nogal altijd aanwezige 
gevaarlijke vijandigheid ook hem bedreigd. 
Nu grijpt ook hij naar het middel van de 
interpretatie. 

De vijandigheid van nu is· van voorbij
gaande aard. Zij is een gevolg van de 
Duitse propaganda en uaizen vreemd aan 
het volk: Zij richt zich �en uitbuiters en 
zwarte handelaren, waartoe hij niet be
hoort. Deze en vele andere argumenten 
t-OPt gerust stellen.. 

Hee Oók 1UwJ�ooa, w.,,,.....u...,,,..,n.,. 

• 

werp v1µ1 spot en lachlust van anderen. 
In. iedere Situatie van het leven kan ons 
iets dergelijks overkomen. Overal en zelfs 
in een kleinere gemeen.schap treffen wij 
niensen, die onaangename herinneringen 
in ons bewustzijn wakker roepen. Dit 
maakt onze houding tegenover dergelijke 
personen voor · anderen en vaak ook voor 
ons zelf tot een bron van ergernis. ALIJAH ,UIT ENGELAND ' -� ·' . 

.r 

Het ·bovenstaande geld niet alleen van 
individuen. Ook voor de gemeenschap is 

dit waar. Ook daar bestaat een voortdu-

Enge'ls-J ooàse 01uuoetliioet. 
rend streven om onaangename en bittere 
herimieringen te verdringen. Nederlagen 
worden tot overwinningen die alleen door 
een duister verraad terufiotte toch in hun De boodschap welke Dr. Weisman on-

tegeI).deel verkeerd zijn. Wanneer het Duit- langs tot de �merikaa.nse Joodse . jeugd 

se volk verklaart, dat het van al wat er richtte, waarin hij hen op��p tot . een gro

in de concentratiekampen gebeurde niets tere en _meer op de practiJk genchte . be

wi5t, dan spreken zij de waarheid, Zelfs nu lan�stelling in het werk der �haloets1em, 

n& al 'hetg�n _er Weromtre.at, ��J\ ti n•-�!)Id nog niet geric�t tot de Jonge Jodere 

· t · · .. t g niet Het zal inte- in Engeland. Misschien bestaat daartoe 18,- we en ZIJ •_•e no 
''[ i t d lfd d k · d A "k • 

ressant zijn om straks w�eer de Duit- n e eze e noo zaa en lS e men aan 

sera zelf de geschi�denis van deze oorlog �e Jodenheid ondanks al "':�t �r gebeurd 

beschrijven te zien op welke wijze zij erin 1s, even ver v� de werkel_1Jkhe1d als hun 

zullen slagen al de voor het Duitse volk land was ten bJde �an Duinkerken. Maa�

zo smadelijke feiten .zo te beschrijven, dat d? Engelse Joden ZlJn nog s�e�ds zoals ZlJ 

de lezer er niet door verontrust wordt en toen waren, in de voorste limes van �et 

het vergeten hem niet te moeilijk gemaakt . slachtveld. Wanneer er ook enkelen ZlJn,

wordt. De ontmoeting echter met een Jood 
getroffen door het ongeloof van Weygand,

zal-ook in de tokomst ,;oor iedere Duitser d� vrees koesteren dat m�n de Joden �s 

blij. H
. ordt in ,:iin kippen de nek zou omdraaien, anderen. ZIJn onaangenaam ven 1er w .,..., b d · t ds t · 

bewustzijn iets teruggeroepen,. dat hij · zo 
on evrees en s ee gro ere groe?en van 

d ·t alt"d willen ver 
de besten van hen hebben een actief aan-

r
rne :

rul 
d
voo:;_ t

lJ zou 
rdige Jood 
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o
� ber iken voor het leven in Erets Jisraeel. - het 

u=t e em moe 1J om e e · werk op het land 
Daarom bestaat er voor hem slechts een 
bevrijdende .oplossing en dat is om te ge- HechaZoets en Bach.ad. Er zijn al enkele 
loven, dat wat gebeurd is, juist geweest boerderijen in Engeland, waarop dergelijk 
is, dat de Joden het lot dat zij moesten werk wordt verricht. De organisatie. He
ondergaan verdiend hebben. Ook in de chaloèts leidt drie boerderijen met een be
Nederlandse pers vinden wij hoe bepaalde zetting van 30 man per boerçlerij ·en een 
groepen gedwongen worden tot deze wijze nog iets groter aantal worden opft'elèid 

V!!,Il beschrijving van geschiedenis. De Jo- onder auspicien van Bachad, de Joodse 
den in Polen hebben de middenstand oneer- godsdienstlge arbeids-organisatie. De oud
lijk beconcurreerd, de e.rbeiders uitgezo- ste bezitting vormen . de 85 Aren van de 
gen, het zwartste verraad gepleegd aan boerderij David Eder in Kent, tot aan het 
het Poolse volk etc. etc. zo weet "De Li- uitbreken van de oorlog het enige land
nie" alleen op het ogenblik, dat wat er bouwopleidingsinstituut in dit land, te
na de bevrijding in Polen gebeurd is te genwoordig een groep, die in eigen onder
verklaren. houd voorziet. Hier vandaan kwam het 

Er zijn vele "idealisten" in deze wereld, eerst de Minjan van jongens en meisjes, 
die spreken en schrijven over betere ver- die kfar Blum hebben gesticht nadat zij 
standhouding tussen groepen en volkeren, uitstekend werlc hadden gedaan voor de 
door betere opvoeding en kennisname van Engelse oorlogscommissies voor de land
elkaars standpunt, zeden en gewoonten tot bouw. Er zijn nog twee kibboetsiem sinds 
stand te brengen. Ook voor hen is het Jo- kort· in Bedford en op de bezitting van een 
denvra.agstuk een belangrijke hinderpaal invloedrljk begunstiger in Boshaln, Sussex. 

De roep van het land 

Op gelijke w.ijze onderhoudt de Bachad 
4 kleinere boerderijen,en een grote 380 are, 
in Thaxted, Essex, die· een buitengewoon 
s1,1cces is gebleken in de twe_e jaar van zijn 
bestaan. Er is een veestapel V!IJl 60 koeien 
en 40 kalveren en 254 are zijn reeds ge
ploegd. Een van de Chaweriem schrijft : ,.De
ze boerderij is ZGals wij. het zien, absoluut 
het meest overeenkomend met Erets Jisra

' eel en . de geest die er heerst is die van 
Erets. Onze Sjabbat is de Sjabbat van 
Erets Jisraeel, waarbij wij ook zoals daar, 
op Motsae Sjabbat gaan werken. Het is 
ons land . .t:Stj het avondeten is er een Sjoel
chan Iwri en, het is dan verboden anders 
dan Hebreeuws te spreken terwijl de Sjab
bat w'brdt do9rgebracht met cursussen en 
gesprekken over actuele aoodse zaken." 

Het oordeel der Britse experts. De 
chaloetsiem hadden het genoegen om de 
waardering voor hun werk te vinden uit
gedrukt in de. kolónunen van niets minder 

dan van 'de Londense News Chronicle. 
Daar werden zij voorgesteld als: ,.Joodse. 
boeren, die in· Essex werken en dromen 
van Palestina." En ofschoon hun "m,eest 
vreemde boerderij in het land" zoals van 
zelf spreekt niet volmaakt was, zei de 
landbouwkundige medewerker van de News 
Chronicle, dat hun. oogst eersterangs is en 
dat er menige boerûerij in Engeland is, 
bestuurd door oude en meer ervaren han
den, welke per are minder bijdraagt tot de 
voedselvoorziening van Engeland, dan de
ze". Hij voegde er aan toe, dat de land
bouwoorlogscommissie van 'Essex veel
hulp had geboden evenals de boeren in de 
omgevin,g. Wat deze Britse expert voor-

. namelijk trof was het idealisme van deze 
jonge mensen die een organisatie leidden om 
emigranten naar Palestina te brengen. D&.t 
is het ideaal !iat hen inspireert om lang 
te werken, d!!,gen vol hard werk op het 
veld en het geld te overhandigen aan een 
organisatie op een afstand, die somtijds op 

dat wil in dit geval zeggen tegen Duitse 
Joden gel:ant is. Zij immers herinneren 
hem aan de internationale Joodse solida
riteit en prikRelen hem in hoge mate. Ook 
de Zionisten wekken in hoge mate zijn af
keer. Het zijn fanatici, waanmee niet te 
praten valt. Dit alles vermengd met een 
aantal zeer redelijke of zeer redelijk klin
kende argumenten steunt hem in zjjn ge
loof, dat zijn assimilatie gelukken zal of 
dat in ieder geval een andere wèg voor 
den Jood . dan die van de assimilatie hoogs
tens een romantische dwaasheid is. 

Alle beW\iste J odep figureren hier in de
zelfde positie als de hierboven geschetste 
man, die ons aan een persoonlijk onder-· 
gane smaad herinneren. Het verlangen om 
het onveranderlijke te loochenen en de uit 
angst en vernedering geboren afkeer ·te
gen de ûgen ·gemeensehap richten ziel>� 
tegen hen, die op een of andere �ze deze 
gemeenschap vertegenwoordigen, speciaal 
tegen hen, die daarvan spreken als vari 
een nationale en historisch gegroeide ge
meenschap waarmee de banden bijna niet 
losgemaakt kunnen worden. Een construc
tie van het Jodendom als religieuze over
tuiging' vindt veel meer genade în zijn ogen. 
Inuners ·  deze overtuiging heeft. hij niet 
meer en daardoor reeds behoort hij niet 

meer tot hun gemeenschap. 
Zo werkt de wil om te vergeten en 

vervormt en verdraait bij hen die deze- wil 
in hoge mate bezitten iedere voorstélling, 
die voor hen gevaarlijke consequenties in· 
houdt. Men doet de struisvogel onrecht ' 
wanneer men de politiek om dat wat rond
om geschiedt niet te willen zien uitsluit-énd 
met zijn naam. verbindt. Iedere gemeen- ' 
schap, de Joodse echter in het bijzonder, 
bezit leden die hun leven alleen door deze 
politiek dragelijk menen te •kunnen maken. 

ZADOK MOSSEL. 

hen een vreselijke anonieme indruk moet 
maken. Het scheen den Britsen journalist 
niet minder indrukwekkend, dat hier in de 
practijk de eeuwenoude leugen teniet w.erd 
gedaan, welke er de Joden van beschul
digd er de voorkeur aan te geven, om te 
leven van hun geest en niet van hun han
den. ,.Waarschijnlijk is het zo", zegt hlJ. 

"dat het instinctieve gevoel voor het land 
zo diep ligt, dat het van· fundamenele be
tekenis is voor de mensheid en daarom ook 
sterker is, dan de geschiedenis \ln evemrun 
uit ons kan worden verwijderd, als de lief
de van een vader voor zijn zoon, of van de 
man voor de vrouw." 

Tot dusver is het aantal van in de prae
tijk werkzame Britse chaloetsiem nood
zakelijkerwijze nog beperkt. Misschien ztjn 
er niet 'zoveel als men weil.Selljk zou ach
ten. Bachad heeft een beroep, gedaan op 
de jeugd - om meer bereidheid te . tonen, 
het religieuze cruyoetsioeth als hun levens- • 
wijze te aanvaarden. M8.8;I' practisch zijn 
de boerderijen niet groot genoeg om allen 
die er heen willen op te nemen. Hechaloets 
die gelegenheid . heeft voor 90, 'heeft een 
wachtlijst voor 500 en ongetwijfeld zullen 
binnen niet te lange tijd bij voortschrij
dende demobilsatie deze 500 toenemen tot 
800 of 1000. Bij het aantal in Engeland 
geboren jongens en meisjes moet men ook 
nog rekenen de vluchtelingen en zij die 
eerst kortgeleden uit Belsen, Auschwitz en 
Buchenwalde zijn aangekomen, waarvan 
velen behoorden tot de 1500 Joden die aan del 
oogst hebben · geholpen in het afgelopen 
jaar. Men heeft het plan tot het oprichtell 
van nieuwe boerderijen maar de kosten 
vormen een beletsel. De inrichtng van een 
nieuwe kibboets wordt geschat op 1500 
pond, behalve nog de koopprijs en om aan 
de ogenblikkelijke vraag tegemoet te ko
men,· zouden minstens 5 nieuwe boerderijea 
moeten worden inger;icht. 

Landbouw en Industrie gecotnbineerd. 

Middelerwijl hebben ernstige moeilijkhe
den de grootste boerderij van de Hech,a,
loets (de "David Eder") getroffen. Het 
gebouw, meer dan 400 jaar oud, is in 2:eer 
slechte conditie_ en is met zijn vervallen 
hutten, zijn uitgewoonde stallen en zijn 
gebrekkige sanitaire inrichting eerder een 

. museum.stuk dan een plaa�, geschikt als 
woning voor mensen, om maar niet te spre
ken voor werk van deze omvang. Ver-

... 
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anderingen moeten buiten kwestie wordengelaten als onecononu:ic!1 en het is �ok niet;mogelijk onder de huidige omstandigheden
over te gaan tot de aankoop van een nieuwe boerderij voor 50 bewoners. Daaromheeft mén voor het eerst voorgesteld eenverandering aan te brengèn in het schema

Buitenlands Overzicht 

. van het Engels-Joodse Chaloetsioet. Aangezien het niet mogelijk is de gehele toeko�stige alijah op te nemen in de landbouwheeft men de noodzakelijkheid gevoeld grotere- aandacht te schenken aan industriele ·
opleiding. Er zijn plannen gemaaKt voor boerderijen, die een of meerdere werkplaatsen zouden bevatten, waarin ongeveer 70 mensen zouden kunnen tewerk worden gesteld boven het aantal reeds werkzaam opde boerderij. Aldus zou de hoge prijs vooreven grote boerderij gerechtvaardigd worden door een naar verhouding veel grotere
opleidingsgelegenheid met een-veelbelovenduitzicht op een opleiding in overeenstemmingmet de eisen van de Joods!,) economie van

Speciale V.N.0.-zitting 8égonnen - Arabisch v·oorstel tot opheffi?tg 

mdnJaat ·nu niet ·behanJelJ - De nooJtoestanJ Jer·D. P's 

Cairo-Express op· een mijn gelopen - In Je gevangenis plegen twee 

ueroorJeelJ-en zelfmoord -Wordt Weizmann weer presiJel).t? :=- Con-

.ferentie van heJ W. /. <:;. in Praag.. · . .

Palestina. Op het initiatief van Sir Leon SÎ.lJlonheeft e·en organisatie genaamd "De Vti.endeii der Hechaioets" het vorig jaar· de verantwoordelijkheid aanvtard van een grootscheepse poging. Men voelde dat men verantwoordelijkheid van hifl!orisch formaat temaken had en wel deze,.dat naa11omen aannam /Engeland en door Engeland het ��menebest, de voornaamste bron-- zal ZlJnvan een nieuwe ( ,,de zesde") alijah. Al zal 
ook Palestina in de toekomst vele vluchtelingen uit Europa opnemen daarbij inbegrepen de vluchtelingen die via· Engeland� reizen, zoals twaalfhonderdreeds he6ben gedaan sinds 1933, zullen deze welhaast zeker lichamelijk zeer zijn achteruitgegaan, zo niet· geestelijk. �n .het is daarom dat in meer dan eeµ zm de ogen van de Jisjoew gericht zijn opEngeland, want de hoop. op een sterkekrácht van pioniers rust nu bij . de EngelseJ odenheid, U bent nodig in Erets Jisraeel"was de tit�l van een artikel ,dat een En-. gelse Jood, nu in Jerµsalem woonachtigkortgeleden schreef in de Londen ZionistReview. Hij vertelde dat hij, ·ais iemand

.,.,. die pas uit Engeland gekomen was, zichenigermate een vreemde eend in de bijtvoelde. De· mensen vroegen hem: ,,Zullen er nog velen uit Engelánd komen?" Enzoals· hij zeide, is men zeer geestdriftig bij het vooruitzicht van een alijah uit EI!geland, 

De speciale zitting der U.N.O. inzake Palestina is· d'an 28 April geopend, onder tijdelijk voorzitterschap van de Belgisèhe áfs gevaardigde Dr. van Langenhoven. Op hetlaatste ogenblik kwameil er nog Arabischevertegenwoordigers, die als afgezanten vanonafhankelijke staten hun oordeel kunnenuitspreken, terwijl da, Jewish Agency nietofficieel aan de beraadslagingen kan deelnemen. Zoals bekend·, is het doel van dezespeciale conferentie uitsluitend het samenstellen van een fact-finding-committee dateen volledig rapport zou moeten uitbrengen aan •d.e gewone algemene· vergaderingder U.N.O. , welke in Septem!Jer bijeenkomt. Zelfs in kringen die als gewoonlijkgoed ingelic�t mogen worden geacht, zoalsbijvoorbeeld de leden van het Engelse· Hogerhuis, weet meI) niet precies wat de taakvan het' fact-finding-committee zal zijri. Jj;rwerd: m_inister· Hall bij" het Hogerhuis-debat over Palestina gevraagd, of het de· bedoeling va..11· deze cqmmissie was om opni_lluw naar Palestina te gaan voor een on -lférzoek, of dat zij alleen ipaar de gege- ,vens zo11 verzamelen van al de vorige commissies eri op grond daarvan haar oordeelzou formuleren. Het -antwoord van ministerHall was alleen, dat de Engelse regeringhoopte dat in September een definitieve oplossing zou worden voorgesteld. Een Amerikaans correspondent heeft ookd� leider van de Irgoen làten vragen, wath!J van deze conferentie dacht en het antwoord geeft in dit gevat·meer de stemmingvan de Jisjoev weer, dan de officiële uitlatingen: ,,Uitstel en nog eens uitstel, denEngelsen maar al te aangenaa1!1·" 

In de eerste plaats is het voornamelijk· van. deze speciale . zitting willen uitbre�denvan Engeland of de Engels-sprekende lan- tot een behandeling . van. het :f.'..ILl..es.tiJ>a d d t goed-opgeleide emigrant., a�o1-proh>==�1Jrr-1;;eneer;"waal'l5\Jz1J nadruk-

Of inderdaad uitstel de enige bedoelingis van deze spoedzitting der U.N.O. moet worden betwijfeld. Zelfs, of dat het resultaat zal zijn. Van-wee geheel verschillende zijden wordt op de meeste _spoedaangedrongen. De rabieren gaan zover,dat zij met in totaal 5 stemmen de agenda 

' a�:· ka;italistèn kunnen worden verwacht.' kelijk eisen, de onmiddel�ijke opheffing :7anBovendien vestigt de Engels-Joodse schrij- he_t ma.ndaat en stopzettmg �r Joodse 1mver speciaal de aandacht op één p_unt, wan- migr�b.;· En15eland en Amenka heeft . hetneer hij zegt: ;,dat die Joden, die tot aan veel m:spalill:mg g�t om !e zor�en dat hun meerder jarigheid in de Engels-spre- de agenda met zo��rde� u�tgebre1cj.. M�t- .kende landen, voornamelijk Engelánd en behulp van de Zmd-Amer1k3:anse staten :s · ,d. V S h bb ond er zeer ve<>l toe hun dat_ g.elukt en zo zal dit �unt dus _m e . · · -� en gewo • . "° September pas worden ·besproken. De-ver-kunnen b�J�ragen,, dat de betrekk�gen :s-. klaring van een woordvoerder\ van de Jesen de J1sJoew en d.�, Angelsaksische :· wish Agency, naar aanleiding van dit,voori:_eld soepeler :"orden. l':fen �an over d!-t stel is zeer duidelijk. Hij merkte op: · alspunt van menmg verschillen, maar het is er een dringende kwestie nu moet wordenstellig d� moeite _waard het �-e overwegen. behandeld · en daartoe de agenda moet wor,,P.A.T. W . .ä." Jui/rt. de schnJver · va,n dat den uitgebreid, dan moet het zijn net opartikel, Walter Ettmghausen, vroeger lee- heffen van de onwettige maatregelen dietor in Duits aan het Quee�'s College � de immigratie in Palestina in strijd met Oxford was een van de dne mannen die het mandaat belemmeren en die een rasin lloo'fdzaak werantwoordelijk zijn voor onderscheid maken ten nadele van de Johet. 1ánceren (in 1943) van een zeer spe- den die' reeds in Palestina wonen, wat beciale poging op het g1,bied v�n het Engels-· treft hun vestiging in . verschillende geJoodse Chaloetsioet en wel de Profess_ional deelten van hèt land, _ 
,.� Voor dat deze speciale conferentie begon, had Engeland nog voor een andereverrassing gezorgd. Naar oorspronkelijkgeheim werd gehouden; maar later toegegeven, heeft de Engelse regering Trygve Lie, de secretaris-generaal' der U.N.O. verzocht aari alle leden een rondschrijven tedoen toekomen, waarin de Engelse regéring steun en medewerking verzoekt bij debeperking der "illegale immigratie"_' en . voornamelijk van de verschillende regeringen verlangt hun havens te . sluiten voor schepen "die met emigranten naar Palestinawillen vertrekken, Van Amerikaanse zijdeis heftige critiek tegen dit Engelse rondschrijven geuit en reeds .ging het geruchtdat het zou· worden ingetrokken, latere En, gelse berichten maken echter melding, dathet ver.zoek aan Trygve Lie ·gehandhaafd

�root.se demonstratie plaats gevondenwaarm de D.P.'s andermaal verklaarden-op te zullen marcheren.naar Palestina. Het is de gehele wereld thans· duidelijk, dat het ·bij woorden stellig niet blijft, zoals het er niet bij gebleven is. Alle middelen die door de Engelse regering geprobeerd zijn o,m deimmigratie tegen te houden zijn mislukt enals laatste daad van wanhoop vraagt deEngelse regering om de havens te sluiten· en onze mensen niet te laten vertrekken.
Zij vraagt dit juist voor het begin van de 
bijeenkomst, die we)llcht in zijn oordeel een 
vernietigend vonnis over deze Engelse blok
kade-politiek zal uitspreken. Het is politiek in de meest immorele zin. Nog sterker wordt dit. gevoel, wanneer men de wanhoopskreten leest die geuit werden door den man die op het ogenblik nog verantwoordelijk is voor de D.:P.-kampen en hunbewoners, Paul B. Erwards, die verklaardheeft, dat het niemand. duidelijk is, .. waarvan ·de D.P..'s zullen moeten leven, wanneer
over enkele 'dagen de UNRRA zijn werk :z;alhebben beëindigd, terwijl de I.R.O. nog nietaan net werk kan gaan, daar er nog dehandtekeningen van drie naties ontbreken.Het Amerikaanse leger heeft voor de D.P.'sgeen rantsoenen. Zo zullen deze mensen dus spoedig volkomen zondèr middelen zijn enhet moet zelfs Engelse waarnemers duidelijk zijn, dat wat de Joden b·etreft er _dantoch heus maar een weg open blijft: dedoor de Engelsen geblokkeerde weg naarPalestina. 

Sir Allan Cunningham heeft een bezoekgebracht aan het hoofdkwartier van generaal Dempsey in Caïro. Hoewel ovi;_r dezebesprekingen geen communique is gepubliceerd, neemt men aan ·dat besproken werdde toestand op Cyprus, de immigratieblokkade en de verscherpte t�and in Palestina. Naar Amerikaanse 9respondenten melden, zou Sir Allan hebben gevraagd omeen versterking van de Britse legermachtin Palestina, die momenteel reeds 80.000 man . bedraag!. ;o.;De.zf!,.J��ez:ma.cht zou ,noodzaKe1'�J1rZijn om· a,ctief _tegenstand te kunnen bieden aan de aanvallen van de dissidente groepen, dié sinds het ter dood brengen ·van Gruner in hevighe�enemen. Inde afgelopen week zijn ti� ngelsen en verscheidene anderen gedoo ij deze aanvallen. De hevigste aanval ill ongetwijfelddie op de Cafro�express,dfe in de buurt v.anRechowot werd opgeblazen en waarbij vijfsolèlaten en evenve.el burgers de dood vonden en 53 personen werden gewond. Deze· daad, door de Jisjoew algemeen veroordeeld ·en betreurd, wordt echter op hetogenblik gezien als een noodlottig gevolgvan de Engelse politiek. Er zijn namelijkwijzigingen van dé noodwetgeving vankracl;lt geworden volgens. welke een vonnis van de krijgsraad zonder enig beroep 
onmiddellijk ten uitvoer kan worden ge-.bracht. Een lid van de Irgoen en van deSterngroep hebben zelfmoord gepleegd denacht voor hun executie. De Engelse regering neemt het het Opperrabbinaat kwalijl): da,t het deze mensen ziet als m_art�laars in plaats · van misdadjgers. Men begrijpt _dat onder deze omstand,ighedenmoord een gewone zaak begint te wordenen dat de _gevoelens e:r;µgermate afgestomptworden voor het leed van de slachtoffers

l!.Ild T;chnica1 Workers Aliyah; {P.A.T. 
W.A.). Het doel van deze_ organisatie is,·om vakmensen, speciali,'lten en techinci, meteen goede ,Zionistische en Joodse reputatie wièr gemeenschappelijk streven is, om zich te velltigen in Palestina, te helpen op eenwijzè die hun Alijah het best met de belangen van de Jisjoew in overeenstemmingbrengt. Naast de Hechaloets zelf is ditwaarschijnlijk de eerste syste!llatische poging om het Engels-Jood�e leven in zijn betrekking tot Palestina te omvatten. InZionistische kringen werd deze poging toegejuicht en werd verklaard dat zij deallergrootste steun verdiende. Op het ogenblik, is de P.A.T.W.A. een betrekkelijk kleine organisatie met · ongeveer . 300 ' leden,hoewel dit aantal mettertijd veel grote11 zalworden. Maar klein of -groot, ligt de· betekenis van deze beweging niet in zijnaantal maar in het symbool. Hier is eep.seinpost van het Engels-Joodse leven. Wanneer sommigen er de nadruk op hebbengelegd en misschien niet zonder. reden dathet. van belang was voor alle Engels-Joodse emigranten naar Erets Jisraeel · om ied_llrsuperioriteitscomplex dat zij als burgersvan Engel.ánd, · gekregen zouden hebben,te verliezen, darr zal ongetwijfeld het juisteevenwicht weer worden gevonden, wanneerde geschiedenis van dezè generatie voorbijis. Over Engeland vallen, de donkere schaduwen van Herzl's vraag: ,,Kunnen wijnog blijven en hoelang?" En ofschoon inveler gemoed het cjtaat nog verder gaat:

bleef. 
Deze onaangename verrassing van EngeJse \Zijde behoeft den opme;rkzamen beschouwer niet te verwonderen, want hetproj:>leeni der immigratie kost de Engelseregering steeds meer .hoofdbrekens. Sindsde ·vorige melding zijn weer nieuwe schepen, waarvan een de naam Sjear Jas joewdraagt, naar Cyprus opgebracht. Ook ditmaal ging de debarkatie en deportatie nietzonder treffen en waren er verschillendegewonden. :Oe kampen· op Cyprus kunnensteeds minder de groeiende toevoer verwerken en aangezien de Engelse regeringniet van plan is de immigratie te vergroten,de joden echter niet van plan zijn de immigratie tP. verkleinen, · ontstaat er een dilemma dat om een oplossing met spoed en nadruk vraagt. ·In Duitsland heeft een 

. in de Cairo-express. Ben Gurion werd door Sir Allan Cunningham tot een bespreking ,uitgenodigd en daarbij schijnt opnieuw ook de ·medewerking van de Agency tegen deterreur te ztin verzocht. Indien het waaris dat de actie van de Haganah tegen .de .terreuT die.· voor· de executie van Grurj.erzeer was toegenomen, zal worden voortgezet, dan zal deze actie toch op het ogenblik minde:r: kruisen hebben dan voordien,daar de anti-Engelse stemming groeiendeis en het gevoel van verlatenheid groter.Dat geweld het laatste woord niElt magzijn, is een. stelling die de Joden van nie-• mand hoe{reh te leren. Dat het geweld ophet ogenblik de laatste factor niet is, wordt door niemand minder overtuigend bewezen· dan door degenen· die voor · de handhavingder orde in Palestina verantwoordelijk ztjn. Onder· degenen, die bij· een· aanslag werden ·vermoord, · behoort de politie-commissaris van Noordelijk Palmitina, districtsleider

"Moeten wij reeds gaan?" er is ner.gensenige twijfel omtrent het antwoord op de °laatste vraag:· ,,Waarheen?" 
Londen, C. C. ARONSFELD.

· van de Britse geheime dienst, die zeer veelheeft bijgedragen 'tot het opsporen van Irgoen- en Sternleden. Algemeen, wordt betwijfeld dat een vergroting van het Engelse legerpotentieel de strijd tegèn de dissidente groepen zou kunnen winnen, zoals evenmin succes. wordt verwacht van eennieuwe afkondiging van de .staat van beleg. De aandacht van Jerusalem en I:,ondertblijft voorlopig gevestigd_ op Lake Succes.waar een rechtvaardige en juiste 'politiekmoet woräen begonnen. 

I 

· Naar I.T.A. verneemt zou door de Hasjomeer Hatsaier op de komende conferentie·van de General Council van de Zionistische·organisatie worden voorgesteld, Dr. ChaimWeizmami toch weer opnieuw als p_resident van de 'Zionistische Organisatie te. verkiezen. Men moet echter rekening houden met ernstige oppositie -tegen dit voorstel. Zoals eerder gemeld zal de conferentie in Mei in Amerika plaats vinden. 
Naar I.T.A. op 25 April uit Praag verneemt heeft aldaar een uitzonderlijkevriendschapsbetuiging tussen het Tsjechische en het Joodse volk plaats· gevondentoen na een hoffelijke ontvangst van deleden van de Europese Raad van het WorldJewish Congress, die op het ogenblik ïnPraag vergadert, de Burgemeester en wethouders en de afgevaardigden gezamenlijkin een plechtige optocht door de stratenvan Praag trokken,. naar het standbeeldvan Rabbi Juda ben Bezalel I:.oew (Maharal), gewoonlijk bekend als; ,,De HolleRabbi Loew" en daarna een bezoek brachten aan het graf, van de onbekende soldaat. Er was een ·zeer grote belangstelling · voor dezë manifestatie. Bij de officiele ontvangst ten stadhuize begroette dePraagse Burgemeester Dr. Vacek; de ledenvan de Raad met de Hebreeuwse begroetingswoorden "Beroechiem habaiem", waarna hij de mening uitsprak dat dit bezoekaan Praag niet een da.ad was van conveIItie alleen, maar een bewijs "dat na velejaren van lijden wij zijn teruggekeerd toteen tijdperk van vrede en het begin vaneen, nieuw. leven, gebaseerd op de- eerbied.voor de rechten der menselijke persoonlijkheid en met wederzijds respect, zoals zij

ook verankerd liggen in de traditionelegeest van het Ts jechische volk". De Burgemeester sprak mët grote eerbied overRabbi Loew en wees er op, dat de stadPraag als herinnering aan zijn grote wijsheid een monument ter zijner ere· voor hetstadhuis had opgericht. De Duitsers haddendit standbeeld verwijderd, maar de Ts jechenlieten het onde'rduiken en plaatsten hetkort na de bevrtiding weer op zijn oudeplaats. Sydney Silverman, (Engeland) enIsrael Meyer (Bulgarije) ant�oordden namens de afgevaardigden bij deze conferen-.tie. Ook Nedèrland is op dit congres vertegenwoordigd door mevr. dra. J. Nord:heim-van Amerongen. 

voor alle oud-kampgeii.ote_n van
Bergen-Belsen en and�ere concen

tratie-kampen . . 
De reactie op mijn ingezonden stuk omtrent- de feestavond d<5>r Achdoeth, de:q Haag georganiseerd, ten ba,te và.n de Joodse· D.P.'s ·in Oostenrijk is niet uitgeglevenen gelukkig van positieve aard. Waar echterleritiek geleverd wordt, dient deze opbou

wend te zijn, en ik acht mij niet verantwoordhet daarbij te laten. Ik richt mij in ·de eerste plaats tot allen,.die de ellende van de concentratie-kampenhebben overleefd. Wij · dienen' · tha.iis spontaan, tijd en geld beilchikmi,ar te stellen ·om ohzè geloofs. genoten de helpende hand te reiken. Wie kan dit beter begrijpen, dan wij, die de ���ringen zo -v�elvuldig he))b�n onder- ·?itan. gedachte hieraan moet méér dan voldoende zijn, om ' nu • à,nmiddellijk; klaar te staan. Om in onze termen tespreken, ik roep U voor" een appèl, tot· vorming van één ·g-root vrijwillig kdmman- .
do, met als Vorarbeiter - dë plicht -7' Vormt onverwijld plaatselijk actie-comité's:tezamen met alle andere geloofsgenoten,
opciàt deze actie door Achdoeth plaatselijkbegonnen, landelijk zal uitgroeien. · In onze rijen is niet langer plaats voor lank- ·moedigheid, stelt de verwachtingen niet te-:. leur van hen die smachtend uitziennaar hulp. Denkt terug aan de tijd, hoe 
onze vrouwen · en kinderèn er uit zagen,.temidden van de grootste ellende .. Mijn oproep geschied in overleg én samenwerking van Achdoeth Den Haag. Stelt mijn.vertrouwen in U niet teleur, ik verwacht een. stroom van brieven en geldbedragen!: Oud-kampgenoten van Bergen-Belsen. Auschwitz, Ravensbrllck en andere kampen. "
herinnert· Uw ;xr smartelijk . verlangen. naar bevrijding uit de ellende, wij hebben.weer het voorrecht ons :vrij te kunnen be.,.wege�. Helpt nu mede in de allereerste plaats om de Materieele en . geestelijke,no<rcN:.,e lenigen, om de tijd van ballingschap voor onze geloofsgenoten in de D.P, kampen.dragelijker te maken. In naam van o�e,doden, in naam van Hen die dit werk niet:meer 7'unnen doen, treedt aan! ! Uw geldbedragen gelieve U te storten op.Girono. 371962, M. Allegro Korte Poten 59, Den Haag, Uw bericht tot bereidheid tot 
medewerking uitsluitend schriftelijk . aan.bovengenoemd adres. 
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Eretz. 
De aanwezigen brachten staande een stil

le hulde aan de gevallen Joodse ·strijders. 
Het is ergerlijk zo riep de Voorzitter 

dat er nog honderdduizend Joden in kam
pen verblijven omdat zij zijn blijven leven. 
V�rvolgens geeft de, Voorzitter een over
zicht van ·de verschillende afdelingen. 
Repatriering. Economaat. Kinderen. Sociale. 
Keuken, Ouderlingenhy:is. Bt/(I,tistiek. Da- _ 
rmesafdelinsJ.. Wederopbouw. Boekhouding. 
,Secretariaat. 

De voorzitter spreekt vervolgens .over 
de niet goede samenwerking met de A.I.V.G . 

. uit Brussel (Aide aux Israelites victimes de 
la .,Guerre) Wij hebq.en onze afgev�ardig
den uit Brussel terugger,oepen. 

Ook willen de Heren der vroegere Cen
trale niet medewerken. Wij hadden meer 
kunnen bereiken a1s· wij de medewerking 
van deze Heren hadden aldus de Voorzit� 
ter. 

Vervolgens dankte de Heer B. Lowenth
0
al

de Antwerpse Joodse bevolking vpor wat 
zij geeft, echter hij betreurt het dat de Ne
-derlarfdse kolonie niet vee� interesse toont. 

merna geeft iedere afdelingschef een 
gedetailleerd verslag- van zijn afdeling. 

De. Heer Ennoch sprak vervolgens en
-doet een oproep tot het· AntweI"P,se Joden
dom om meer te steunen. De Joint, heeft 
�norme bedragen tot nu toe gegeven, wij 
echter moesten verminderen. In Antwer
pen aldus den Heer Enoch is er weer een 
zekere welstand onder de Joden en er moet 
.dan ook door hen meer gegeveh worden. 
.De Joint: zal in de -toekoui;st in dezelfde ,nate 
steunen als de Joden tn ,Antwerpen. (Deze 
woorden maakte een 'diepe indruk, op de
.aanwezigen). . ' ' 

. Hierna werden door verschillende perso
nen vragen gesteld en werden deze beant
woord door den Voorzitter of door een af-
delingschef. 

Het was half twee 's nachts toen men 
.. overging tot de samenstelljng van het Be
stu% dat er als volgt uitziet. 

H. Schamiso, B. Lowenthal, W. · Stein
.feld, J. Turksma, W. Holzer, S. Steinfeld. 
I. · Wiederkehr, - S. Wasserman, M. Katz, 

.D. Taub, M: 'Trom, W. Dorf, K. Konarski, .
L. Galperin, Mme S. Feuerstein, J. Stern
_gold, A. Brandes, H.: Dankowitz, D. Kat
.zengol?. 

Beschouwing 
19 April S.L.

Op �E,, ,:!\_lgeip,ene �edenv.ergadepng, die
Sjabbos-avonc;I, ;L9 April· S.fu.� te 9 uur 'in
het • ,,Beth Zion", Antwerpen, gehouden 
wei:d heeft de directie der "H.I.S.O." (Hulp. 
aan Joodse Slach\toffers van de oorlog)
:rekening en verantwoording afgelegd van
liet .door haar uitgeoefende beheer over het
tijdvak van Jan. 1946 t.m. 31 Maart 1947. 

Uit de rapporten, d.oor dèn Voorzitter. el\t
,d,en le.ider der Sociale Afdeling ingediend,
blijkt, dat · zich onder de gesteunden een
tamelijk groot percentage Joden van Ne
derlandse nationaliteit bevindt. 

Met teleurstelling werd evenwel gecon
:stateerd, dat naast deze steuntrekkenden
...:.... die natuurlijk evenveel recht op assisten
tie hebben als Joden van andere nationali
teiten, welke zich in dezelfde moeilijke om
standigheden bevinden - helaas geen con
tact kon worden verkregen met de meer
_gegoede Hollandse Joden, te Antwerpen of

, :in de omgeving woonachtig. 
Dit "helaas" is yolkonien op zijn plaats

,en het is nuttig, bij deze vaststelling even
stil te blijven staan, want hier wordt de 
'Vinger gelegd op een wond, die noodzake-
1ijkerwijze heling behoeft. 

De vraag dringt zich op, waaraan dit
:gemis aan contact .moet worden toege-
:.schreven.. ' 

Wij geloven, niet ver bezijden de waar
heid te staan, wanneer wij dit onloochezr.. 
baar feit op rekening stellen van een be
treurenswaardige onverschilligheid der in
welstand levende Nederlandse Joden te 
Antwerpen ten opzichte van de oden hun
ner minder goed met aardsé stoffen be
deelde zusters en broeders, alsmede van
:hun tegenzin om samen met hun Oost-
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èsgenoten op philantropisch, 
nder gebied werkzaam te zijn.·
·ordt vermoedelijk in de hand 
hun onbekendheid met, of ge
is van het Yidisch, de ,voor-

1angstaal der Oost-Joodse be
ter stede. 
rschilligheid is des te meer 
�m geen sterkere uitdrukking 
- na de grote ramp, die over ·

rrr-i;-e· omen is en ons de plicht op
legt, de gelederen nader aaneen te sluiten
om de waarden, die het leven van· den be
wusten Jood uitmaken, angstvalliger dan
ooit te bewaren en, zowel naar buiten als 
naar binnen, een versteviging van ons p:c.es
tige en zelfbewustzijn te verwezenlijken. 

Zij, die zich angstvallig buiten heLJoods
sociaal werk houden ....__ o� dit nu van de
H.I.S.O. of van een ander organisme uit
gaat, is van mindeF .belang - en menen, 
door eens een enkele gift te schenken -
dikwijls op herhaald aandringen van an
deren - ruimschoots aan hun essentiëel

·Joodse plicht van weldadigheid te hebben
voldaan, verzaken ten zeerste aan de eisen, 

die de na-oorlogse periode hun oplegt. 
Hoe schril tekeQ.t zich hun afwijzende

houding af tegenover de opofferingsgezind
heid, de zo daadwerkelijke onderlinge hulp 
onzer Oost-Joodse broeders, die tijd noch 
moeite noch geld ontzien om het verwoeste
weer op te bouwen en een zo prachtig voor
beeld van Joodse solidariteit op alle gebied 
stellen! 

Y.,aar een wi1 is, is ook een weg. Indien 
onze; tot helpen in staat zijnde Nederland
se Joden te Antwerpen willen' inzien, hoe
zeer zij hun plicht tegenover de talrijke
b�hoeftigen - waaronder :vele van hun 
landgenoten - verwaarlozen, hoe noodza
kelijk het is, .dat zij daadwerkelijk de hand
aan de ploeg slaan en hoezeer hun actieve
medewerking op prijs· gesteld zou worden, 
zowel in de H.I.S.O. als elders, dan kan eén

,vèrsèhil van omgangstaal of geboorteland
geen beletsel meer vormen om eendrachtig
en met succes het contact tot stand te
brengen, dat, gedachtig aan de leuze: .,Kol
Jisroël . Chaweiriem'!, -van Antwerpen we
der, zoáls voor de oorlog, de stad zal ma
ken, die voc;i,r andere steden· in België, 
Brussel inbegrepen, op alle Joods gebied 

'toonaangevend zal zijn. 
Mogen deze regelen tot het bereiken van

dit doel bijdragen. 
Adhaesie-betuigingen, resp. aanbiedingen

tot medewerking, zullen door het Bestuur
van de H.I.S.O., 155 Lange Leemstraat,
Antwerpe_n, dankbaar aanvaard worden. 

S. TURKSMA. 

--'-----ÉÉN
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UIT VELEN_' __ _ 
Een jongen van een jaar of 19. Prettig

fris gezicht •. _ 
Zijn verhaal, in het Yiddisch natuurlijk, 

is de geschiedenis van iedere jonge Poolse
Jood:•vier of vijf jaar in verschillende kam
pen, alle familie en bezittingen kwijt, geen 
beroep, want de studie voor ingj'lnieur 
moest te vroeg onderbroken worden. 

Hij is in België, in afwachting van ver
schepingsmogelijkheid naar overzee. 

,,Ik wil ·weg". ,,Wat heb je voor papie
ren?" Hij toont een DP-kaart, tijdelijke
verblijfsvergunning voor België, Jl:elfs een 
landingsve

�
ning voor Australië waar 

hij een oo ft. All�s blijkt in orde. De
vergunning omt van een oom, die hij nog
nooit heeft gezien, het enige familielid op
de wereld. 

"' 

"Mijn oom is tjjk en heeft een grote 
zaak. Ik · ga bij hem werken. U kunt Gat
aan de autoriteiten schrijven.· Vermeldt U
vooral, dat ik uit Buchenwald kom, dan 
kan ik dir

�
weg." Ik kijk naar zijn ge

zicht. Zov , oeilijkheden achter de rug
en zoveel m ilijkheden zijn er nog te
overwinnen. De- ervaring heeft geleerd, dat
verschepingsgelegenheid nog wei twee jaar
kan uitblijven. Bovendien· zijn er nog al
lerlei andere administratieve problemen bp
te lossen: paspoort, visa, transit-visa en
de geldkwestie. 

Ik stel hem voor in afwachting van zijn
vertrek werk te zoeken. Een jonge . ,:nan
zoals hij, kan zeker' iets vinden. Hij ver
blijft nu bij kennissen, die hem uit mede
lijden hebben opgenomen. 

"Er zijn maar weinig schepen naar 
Australië. Je zult geduld moeten hebben." 
Prompt komt zijn antwoord: ,,Woensdag
komt er eén schip de haven binnen, dat 8
dagen later weer afvaart." .,Je kunt toch 

· niet zo maar mee met eel'i. schip. Passage
moet· reeds maanden van te voren geboekt
worden." ,,Ik heb toch ee:b. landing-permit
en ik kom uit Buchenwald. Ik ben hele
maal alle,fln. Mijn oom is rijk en heeft ,l!"een 
zonen." De moeilijkheden worden voorzich-. 
tig uitgelegd. Steeds valt hij ·in. de rede, 
maar schrijft U dan toch, dat ik vijf jaren 
in de kampen ben geweest en in Buchen
wald." Hij begrijpt het niet. Hebben al die 
jaren van ellende hem niet het recht ver
schaft om direc,t geholpen te worden? Ei
genlijk begr\iP ik het zelf oök maar half. 
Waarom heeft Mosche G; een zoveel moei
lijker leven dan andere jongens van· 19 ·
jaar. Hij is toch een gewone jongen . 

,,We zullen je geval in behandeling, ne
men. Laat alles maar hier." .,Wanneer.kan 
ik weg?" ,,Ja, dat kan nog wel een tijdje
durim, ·het gaat allemaal langzaam. Mis
schien binnen een jaar." ,,Een jaar", her
haalt hij verschrikt. ,,Dat kan niet. Zo
lang kan ik nie_t wachten. Ik heb toch
geen geld." ,,Je zou intussen maar moeten 
werken." ,,Wat kan ik doen?" Tranen 
staan in z\jn ogen. Ja, wat kan hij doen? 
Gelegenheid om een beroep te leren, heeft 
hij nooit gehad. Hij spreekt geen andere 
talen dan Yiddisch en Pools. ,,Je bent nog
jong genoeg · om te leren. Er is hier een
school, waar je een goed vak kunt aan
leren. ,,Ik ben toch geèn 'hahdwerksman, 
ik heb gestudeerd. In Australië kom ik in 
de zaak van miin oom, miin kop 1staat niet 
naar ler,en." Z\in stem klinkt ongeduldig. 
,.Ik zal je inschriiven voor een cursus." 
Straks zal hij ook worden ingeschreven
voor kleren, voór ondersteuning, h\i komt 
in aanmerking voor de goedkope maaltij
den. Mosche G. is nu een geval. Transitatre 

nummer zoveel. Op alle afdelingèn heeft 
hij een. steekkaart. 

Hij is een van de ve!en, dte zal rond
lopen in afwachting van zijn vertrek, die
in gekregen kleren zal gaan, die van on
(j.erste1J.11ing en liefdadigheid moet leven, 
die na het middageten uren in de eetzaal
blijft rondhangen, omdat. hij toch nergens 
naar toe moet. Misschien krijgt hij een 
baantje. 

De eerstè weken komt hij regelmatig 
binnen met steeds dezelfde vraag: ,,Hebt
U al bericht voor mij?" Steeds dringt hij
aan om naar de Consulaten te schrijyen en
naar scheepvaartma2 chappijen. Hij is er
zeker van, dat_ zijn al slechts gesigna
leerd moet worden om het verlangde re
sultaat te kunnen verkrijgen. Een keer 
komt hij zelfs met de naam van een ka
pitein, die OJ? Aust.ralië vàart. ,,Als U het
hem uitlegt, kan ik mee; het schip vaart
oven 14 dagen van Antwerpen weg." Hij
zoekt zelf ook contact met scheepvaart-
maatschappijen, ke een rust .. 

Dan zie ik hem hele tijd niet meer,
totdat ik lfem op straat tegenkom met een
troepje· jonge mensen. Hij ziet er keurig
,uit en kijkt vrolijk. Hij komt naar me toe.
"Nu, hoe gaat het?" ,,Heel goed", is het
antwoord . .,Ik werk" . .,Zo, ,wat voor werk" . 

"Kellner", zegt hij verlegen, ,,men kan toch 
niet zonder geld rondlopen. Ik heb een 
Kalle. Ze is naaister, nog niet klaar, maar
over een Jaar gaat ze zelf haar brood ver-

. dienen, dan kunneri we trouwen." ,,En 
Australië .. , vraag ik. ,,Oom zal ons samen
laten overkomen. Ik heb nog geen landing
permit voor haar, . dat gaat niet, zolang 
we niet getrouwd zijn. Ik zou nu toch niet 
weg kurinen", voegt hij er aan toe. Ja,
daar valt niets tegen te zeggen. Voorlopig
is hij rustig en kent wat geluk, maar
waarop is p.e� gebaseerd: èen beroep, wat 
hem rtiet past ·en geen uitzicht biedt, en
vage toekomstgedachten. Misschien 'zou hij

··nu niet eens vertrekken als de eerst zo
vurig verlangde verschépingsgelegenheid 
kwam. Ik vraag me af of het vertrek hem
eventueel aangeraden zon 'ip.ogen worden.
Het geluk van iemand te kunnen houden
en niet alleen te st.aan, is zo belangrijk 
voor hem. Is de schok, die men hem in het 
verleden heeft toegebracht, aan het slijten? 

:jllnige ti:itl later komt hij weer binnen
lopen. De�t mede, dat hij toch maar een 
beroep wil leren. Iets wat vlug aanleert en 
waarmee hij goed kan verdienen. Vakschool 
dus. Hij vertelt, dat hij zonder werk is ge

. raakt. Zijn meisje mocht van haar ouders
niet langer met. hem gaan. Zij is in België 
geboren en krijgt dus de Belgische nationa
liteit. ,,Dan kan ze· een betere partij krij
gen", voegt hij er berustend aan toe. De 
aanvraag voor Australië is niet ingetrok
ken. ,,De toestemming zal nu toch wel·
gauw komen", zegt hij. · 
r Nog voor de cursus op de vakschool een 

aanvang heeft genomen, ontmoe� ik hem
nog eens. Z\jn toekomstplannen zijn weer
veranderd. Hij werkt in een garagebedrijf 
en wil naar Palestina bij de eerste gelegen
heid. Dat kan nog jaren duren. ,,Ik ben
nu weer een, beetje in m\in vak en kan
's avonds studeren.'' ,,Wil je niet naar
Australië?" ,, In Australië is men toch ook 
niet thuis. In Erets met een goed ·vak, kan 
men een toekomst bouwen." 

Zijn plannen zullen blijven veranderen,
zolang hij geen vaste levensrichting kan
volgen. Periodes van hoop, teleurstelling,
berustend wachten en onmachtig verdriet

�ERICHT RABBINAAT. ANTWERPEN.

Ieder voorgenomen Huwelijk moet vier 
weken van te voren gemeld worden. 

Gedurende de Zomermaanden zal het 
Rabbinaat alleen 's morgens van 10 tot 12
uur geopend zijn. 

GOED NIEUWS. 

Wij vernemen van de vereniging der 
Joodse Poltieke Gevangenen, liat meer dan 
waarschijnlijk met ingang der maand Mei 
a.s. de uitbetaling aan rechthebbenden met 
kinderen in België geboren verder zullen 
geschieden. 

TEHUIS VOOR JOODSE KINDEREN 
STJCHTING MAURICE FINKELSTEIN , 

GEN. DR!JBBELSTR. 66. 
Ten gunste van bovengenoemd tehuis zal 

er op 7 Mei- a.s. een bal worden gegeven
'in de zaal Grutter, Mechelsesteenweg. Het
Bestuur verwacht- veel belangstelling. 

Jechiwa Etz, Chajim voor Hoger Ónderwijs 
en alle Joodse wetenschappen. 

1 
Gesticht ter nagedachtenis van Rabbijn 

M. Rottenberg. · 

Zondag 4 Mei a.s. zal de plechtige in
wijding van bppengen0€<mde I instelling 
plaats vinden. 

_ Deze plechtighei<). zal gehouden worden 
m Kapellen Franschelei 2 om vi�r uur. 

. Paol Zion� Zeire .Zion 
Herdenkingsavond der opstand 

in het Ghetto van Warschau 

Dins'dagavond heeft bovengenoemde or
ganisatie in het Beth-Zion Gr:etrystraat een 
herdenkingsavond gehouden ter nagedach
tenis van de opstand in het Ghetto van
Warschau. 

Voor een zeer talrijk opgekomen publiek 
opende de Heer J. Feuerstein deze avond
en verzocht de aanwezigen op te staan om 
hen die gevallen zijn in de strijd in stilte 
te herdenken. '· 

De aangekondig\!e sp_reker van de avond,
de Heer Marc Dworziecki, Hoofdredacteur
van "Das Wort" uit Parijs, kon niet aan
wezig zijn, de Heer S. Spitser uit Palestina 
nam zijn plaats in. ,-

Allereerst hoorden wij de treurmars va'n
Chopin ge,speeld door den Heer s. Wein
stock. Hierna volgde koorzáng door de 
jeugd der veveniging Corcfonia. 

De Heer Spitser nam vervolgens het 
woord en schetste de strijd van de opstand
van Warschau. Wij in Palestinà hebben niet
geweten wat er gebeurde. Wij hebben dit
vernomen door de Poolse Regering uit Lon
den. Wij in Eretz, aldus spreker, hebben ge. 
sidderd om wat er met het Joodse volk in 
Europa gebeurd is. Er zijn velen ·die ·Pale
stina hebben verlaten 0m door te dringen 
in Europa en ons volk te steunen. Ook in 
het Ghetto zijn zij doorgedrongen. 

Spreker schetste dan de strijd in Pale
stina en hij, vertelde hoe groepen bijeen 
komen van verschillende punten om een 
stuk woestijngrond te bezetten. 

Vervolgens spreekt de Heer Spitser over
Dov Gruner. - . 

De Regering is schuldig, zij heeft een
vertwijfèling gebracht. De Engelsen, aldus 
spreker, zijn geinteresseerd dat er onrust 
heerst; zij willen een chaos scheppen. Maar 
het Joodse volk dat véel · heeft overleefd' 
zal ook Bevin overleven. 

Spreker eindigt met de woorden dat wij 
binnenkort de eerste Mei zullen vieren met
als leuze: ·,.Volkeren aller landen verenigt
U" en hij hoppt dat het niet lang me�r zal 
duren dat het Joodse volk een eigen land 
zal bezitten. 

Wij hoorden vervolgens weer .enkele
zangnummers en een gedicht voorgedrá
gen door den Heer Oleksintzer (Troost van 
Peretz). Bijzonder mogen wij vermelden
liet Partisanenlied geschreven en voorge
dragen door den Heer Salomon Rozenberg 
uit Letland . 

Onder het zingen van Hatikwa ·was deze
herdenkingsavond geëindigd. 

Poal Zion Zeire Zion heeft op waardige 
wijze onze helden van Warschau herdacht. 

Reporter.

wisselen af in zijn bestaan. Hij is te ou!l ' 
om nog geleid te kunnen worden, te jong 
om zonder leiding te zijn. 

Hij wacht met vele anderen op een op
lossing, op een bestemming van zijn lot,
dat hij zelf niet in handen heeft, op een 
toekomst, die hij niet hee'ft kunnen voor-· 
bereiden. Hij is een D.P. Displaced Person. 

Wanneer zal hij ergens zijn, w.aar hij niet 
meer "displaced" is, maar thuis hoort, zoals 
alle gewone jongens? 

j!l,M, 
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die de na-oorlogse periode hun oplegt. 

Hoe schril tekent zich hun afwijzende 
houding af tegenover de opofferingsgezind
heid, de zo daadwerkelijke onderlinge hulp 
onzer Oost-Joodse broeders, die tijd noch 
moeite noch geld ontzien om het verwoeste 
weer op te bouwen en een zo prachtig voor
beeld van Joodse solidariteit op alle gebied 
stellen! 

Ledenver.gaderjng .H. 1. S. 0.
Zaterdagavond 19 April j,l. vond in het 

het Beth,,Zion Gretrystraat de ledenverge
dering van de vereniging voor Hulp aan
Joodse SlacMoffers van de Oorlog plaats. 

Onder de aanwezigen merkten wij op Dr. 
Rabbijn I. Schappiro en del Heer P. Ennoch 

'afgevaardigde der Joint. 
Aan de Bestuurstafel had bijna het ge

hele Bestuur plaats genomen. 
De Voorzitter, de Heer B. _LQ_wenthal 

opende deze vergadering eI11 herinn�rde da
delijk aan diegenen die gevallen zijn in
Eretz. 

De aanwezigen brachten staande een stil
le hulde aan de gevallen Joodse ·strijders. 

Het is ergerlijk zo riep de Voorzitter 
dat er nog honderdduizend Joden in kam
pen verblijven omdat zij zijn blijven leven. 
Vervolgens geeft de. Voorzitter een over
zièht van· ·de verschillende afdelingen. 
Repatriering. Economaat. Kinderen. Sociale. 
Keuken, Ou,derlingenhuis. St/(1,tistiek. Da- _ 
mesafdelin!J. Wederopbouw. Boekhouding. 
Secretariaat. 

De voorzitter spreekt vervolgens .over
de niet goede samenwerking met de A.I.V.G . 

. uit Brussel (Aide aux Israelites victimes de
la . .Guerre) Wij,hebq,en onze afgeváardig
den uit Brussel teruggevoepen. 

Ook willen de Heren der vroegere Cen
trale niet medewerk.en. Wij hadden meer 
kunnen bereiken. als wij de medewerking 
van deze Heren hadden aldus de Voorzit� 
ter. 

Vervolgens dankte de Heer B. Lowenth
0

al
de Antwerpse Joodse bevolking vpor wat 
zij geeft, echter hij betreurt het dat de Ne
derlandse ko1onie niet veel interesse toont. 

Hierna geeft iedere afdelingschef een 
gedetailleérd verslag- van zijn afdeling. 

De. Heer Ennoch sprak vervolgens en 
-doet een oproep tot het· AntwerP;se Joden
dom om meer te steunen. De Joint, heeft 
Enorme bedragen tot nu toe gegeven, wij 
echter moesten verrrunderen. In Antwer
pen aldus den Heer Enoch is er weer een
zekere welstand onder de Joden en er rnoe,t
-0an ook door hen meer gegeven worden. 
.De Joint: zal in de -toekoo:Jat in dezelfde- ?nate 
steunen als de Jollen, in ,Antwerpen. (Deze 
woorden maakte een diepe indruk, op de 
aanwezigen). . 1 ' 

Hierna werden door verschillende perso
nen vragen gesteld en werden deze beant
woord door den Voorzitter of door een af-
delingschef. 

Het was half twee 's nachts toen men 
_.overging tot de samenstelling van het Be
stu'"v dat er als volgt uitziet. 

H. Schamiso, B. Lowenthal, W. · Stein
.feld, J. TUrksma, W. Holzer, S. Steinfeld. 

I. Wiederkehr, · S. Wasserm.an, M. Katz, 
.D. Taub, M: ·Trom, W. Dorf, K. Konarski, . 
L. Galperin, Mme S. Feuerstein, J. Stern
JiOld, A. Brandes, H.: Dankowitz, D. Kat
.zengol�. 

Beschouwing 
19 April S.L. 

Op d.� ·b--lgemene �edenvergadeling, die
:Sjabbos-avonc;I, ;1.9 April S.Ji.:· te 9 uur ·in
het • ,,Beth Zion", Antwerpen, gehouden 

werd heeft de directie der "H.I.S.O." (Hulp. 
aan Joodse Slacb\toffers van de oorlog) 
:rekening en verantwoording afgelegd van
liet door haar uitgeoefende beheer over het
tijdvak van Jan. 1946 t.m. 31 Maart 1947. 

Uit de rapporten, door den Voorzitter el'.l;,
·à.en leider der Sociale Afdeling ingediend, 
'b1ijkt, dat · zich onder de gesteunden een
tamelijk groot percentage Joden van Ne
,derlandse nationaliteit bevindt. 

Met teleurstelling werd evenwel gecon
;atateerd, dat naast deze steuntrekkenden 
....:.... die natuurlijk evenveel recht op assisten
tie hebben als Joden van andere nationali
teiten, welke zich in dezelfde moeilijke om
standigheden bevinden - helaas geen con
tact kon worden verkregen met de meer
_gegoede Hollandse Joden, te Antwerpen of
jn de omgeving woonachtig. 

Dit "helaas" is yolkomen op zijn plaats 
-en het is nuttig, bij deze vaststelling even 
stil te blijven staan, want hier wordt de 
- vinger gelegd op een wond, die noodzake
lijkerwijze heling behoeft. 

De vraag dringt zich op, waaraan dit 
·gemis aan contact moet worden toege- · 
:schreven.. ' 

Wij geloven, niet ver bezijden de waar
heid te staan, wanneer wij dit onloochè!:I"

baar feit op rekening stellen van .een be
treurenswaardige onverschilligheid der in
welstand levende Nederlandse Joden te
Antwerpen ten opzichte van d�,.noden hun
ner minder goed met aardse stoffen be
deelde zusters en broeders, alsmede van
:hun tegenzin om samen met hun Oost-

Joosige geloofsgenoten op philantropisch, 
cultureel en ander gebied werkzaam te zijn.· 
Dit laatste wordt vermoedelijk in de hand 
gewerkt door hun onbekendheid met, of ge
bnekkige kennis van het Yidisch, de voor
naamste omgangstaal der Oost-Joodse be
volking hier ter stede. 

Deze onverschilligheid is des te meer 
laakbaar - om geen sterkere uitdrukkiri'g 
te gebruiken - na de grote ramp, die over · 
ons volk gekomen is en ons de plicht op
legt, de gelederen nader aaneen te sluiten 
om de waarden, die het lev.en van ·den· be
wusten Jood uitmaken, angstvalliger dan 
ooit te bewaren en, zowel naar buiten als 
naar binnen, een versteviging van ons p:t:.es
tige en zelfbewustzijn te verwezenlijken. 

Zij, die zich angstvallig buiten het-Joods
sociaal werk houden ..,__ o� dit nu van de
H.I.S.O. of van een ander organisme uit
gaat, is van minder .belang - en menen,
door eens een eµkele gift te schenken -
dikwijls op herhaald aandringen van an
deren - ruimschoots aan hun essentiëel
'Joodse plicht van weldadigheid te hebben
voldaan, verzaken ten zeerste aan qe eisen,

Waar een wi1 is, is ook een weg. Indien
onze; tot helpen in staat zijnde Nederland
se Joden te Antwerpen willen inzien, hoe
zeer zij hun plicht tegenover de talrijke
b!élhoeftigen - waaronder :vele van hun 
landge:r;10ten - verwaarlozen, hoe noodza
kelijk het is, dat zij daadwerkelijk de hand
aan de ploeg slaan en hoezeer hun actieve 
medewerking op prijs· gesteld zou worden,
zowel in de H.I.S.O. als elders, dan kan een
vèrschil van omgangstaal of geboorteland 
geen beletsel meer vormen om eendrachtig 
en met succes het contact tot stand te
brengen, dat, gedachtig aan de leuze: ,,Kol
Jisroëi Chaweiriem", -van Antwerpen we
der, zoáls voor de oorlog, de stad zal ma
ken, die vo<'l_r andere steden· in België,
Brussel inbegrepen, op alle Joods gebied

"toonaangevend zal zijn. 
Mogen deze regelen tot het bereiken van

dit doel bijdragen. 
Adhaesie-betuigingen, resp. aanbiedingen

tot medewerking, zullen door het Bestuur
van de H.I.S.O., 155 Lange Leemstraat,
Antwerpen, dankbaar aanvaard worden. 

S. TURKSMA.

_..__ __ É_ÉN_..UIT VELEN_"' __ _ 
Een jongen van een jaar of 19. Prettig 

fris gezicht .. 
Zijn verhaal, in het Yiddisch natuurlijk, 

is de geschiedenis van iedere jonge Poolse
Jood: vîer of vijf jaar in verschillende kam
pen, alle familie en bezittingen kwijt, geen 
beroep, want de studie voor ingl')nieur 
moest te vroeg qnderbroken worden. 

Hij is in België, in afwachting van ver
schepingsmogelijkheid naar overzee. 

,,Ik wil ·weg". ,,Wat heb je voor papie
ren?" Hij toont een DP-kaart, tijdelijke
verblijfsvergunning voor België, l!:elfs een
landingsve

�
ning voor Australië waar

hij een oo ft. Alles blijkt in orde. De
vergunning omt van -een oom, die hij nog
nooit heeft gezien, het enige familielid op
de wereld. 

"' 

"Mijn oom is r.ijk en _ heeft een grote
zaak. Ik ·ga bij hem werken. U kunt" dat 
aan de autoriteiten schrijven.· Vermeldt U 
vooral, dat ik uit Buchenwald kom, dan 
kan ik dir

�
weg." Ik kijk naar zijn ge

zicht. Zov oeilijkheden achter de rug
en zoveel m ilijkheden zijn er nog te
overwinnen. De· ervaring heeft geleerd, dat
verschepingsgelegenheid nog wel twee jaar 
kan uitblijven. Bovendien· zijn er hog al
lerlei andere administratieve problemen t>p 
te lossen: paspoort, visa, transit-visa en 
de geldkwestie. 

Ikstel hem voor in afwachting van zijn 
vertrek werk te zoeken. Een jonge . man 
zoals hij, kan zeker 'iets vinden. Hij ver
blijft nu bij kennissen, die hem uit mede
lijden hebben opgenomen. 

"Er zijn maar weinig schepen naar
Australië. Je zult geduld moeten hebben." 
Prompt komt zijn antwoord: ,,Woensdag 
komt er eén schip de haven binnen, dat 8 
dagen later weer afvaart." ,,Je kunt toch
niet zo maar mee met eefi schip. Passage 
moet· reeds maanden van te voren geboekt 
worden." ,,Ik heb toch eeli. landing-permit 
en ik kom uit Buchenwald. Ik ben hele
maal alle,j!n. Mijn oom is rijk en heeft geen 
zonen." De moeilijkheden worden_voorzich-. 
tig uitgelegd. Steeds valt hij ·m de rede, 
maar schrijft U dan toch, dat ik vijf jaren 
in de kampen ben geweest en in Buchen
wald." Hij begrijpt het niet. Hebben al die
jaren van ellende hem niet het recht ver
schaft om direct geholpen te worden? Ei
genlijk begrUp ik het zelf oök maar half. 
Waarom heeft Mosche G; een zoveel moei
lijker leven dan andere jongens van· 19 · 
jaar. Hij is toch een gewone jongen . 

,,We zullen je geval in behandeling,- ne
men. Laat alles maar hier." ,,Wanneer.kan
ik weg?" ,,Ja, dat kan nog wel een tijdje
dur!,ln, ·het gaat allemaal langzaam. Mis
schien binnen een jaar." ,,Een jaar", her
haalt hij verschrikt. ,,Dat kan niet. Zo 
lang kan ik nie.t wachten. Ik heb toch 
geen geld." ,,Je zou intussen maar moeten 
werken." ,,Wat kan ik doen?" Tranen 
staan in z\jn ogen. Ja, wat kan hij doen? 
Gelegenheid om een beroep te leren, heeft 
hij nooit gehad. Hij spreekt geen andere 
1alen dan Yiddisch en Pools. ,,Je bent nog
jong genoeg· om te leren. Er is hier een
school, waar je een goed vak kunt aan
leren. ,,Ik ben toch geen ·hahdwerksman, 
ik heb gestudeerd. In Australië kom ik in 
de zaak van miin oom, miin kop 'staat niet 
naar !ei:en." Z�in stem klinkt ongeduldig. 
,,Ik zal je inschrijven voor een cursus." 
Straks zal h\i ook worden ingeschreven 
voor kleren, voór ondersteuning, h�i komt 
in aanmerking voor de goedkope maaltij
den. Mosche G. is nu een geval. Transitalre 

nummer zoveel. Op alle afdelingen heeft 
hij een steekkaart. 

Hij is een van· de velen, die zal rond
lopen in afwachting van zijn vertrek, die 
in gekregen kleren zal gaan, die van on
dersteuning en liefdadigheid moet leven, 
die na het middageten uren in de eetzaal 
blijft rondhangen, omdat hij toch nergens
naar toe moet. Misschien krijgt hij een
baant je. 

De eerstê weken komt hij regelmatig 
binnen met steeds dezelfde vraag: ,,Hebt
U al bericht voor mij?" Steeds dringt hij
aan om naar de Consulaten te schrijyen en
naar scheepvaartma2 chappijen. Hij is er
zeker van, dat. zijn al slechts gesigna
leerd moet worden om het verlangde re
sultaat te �unnen verkrijgen. Een keer
kom.t hij zelfs In.et de .naam van een ka
pitein, -die. Op Aust.ralië vaart. ,,Als U het
hem uitlegt, kan ik mee; het schip vaart
oven 14 dagen van Antwerpen weg." Hij 
zoekt zelf ook contact met scheepvaart-
maatschappijen, ke een rust. 

Dan zie ik hem hele tijd niet meer,
totdat ik nem op straat tegenkom met een
troepje· jonge mensen. Hij ziet er keurig
,uit en kijkt vrolijk. Hij komt naar me toe.

"Nu, hoe gaat het?" ;,Heel goed", is het 
antwoord. ,,Ik werk". ,,Zo, wat voor werk". · 

"Kellner", zegt hij. verlegen, ,,men kan toch 
niet zonder geld rondlopen. Ik heb een
Kalle. Ze is naaister, nog niet klaar, maar
over een jaar gaat ze zelf haar brood ver
dienen, dan kunnen we tróuwen." ,,En 
Australië", vraag ik. ,,Oom zal ons samen
laten overkomen. Ik heb nog geen landing
permit voor haar,, dat gaat niet, zolang 
we niet getrouwd zijn. Ik zou nu toch niet 
weg kurinen", voegt hij er aan toe. Ja, 
daar valt niets tegen te zeggen. Voorlopig 
is hij rustig en kent wat geluk, maar
waaroP. is )let gebaseerd: .�e?- beroer,, wat
hem met past en geen mtz1cht biedt, en 
vage toekomstgedachten. Misschien 'zou hij
nu niet eens vertrekken als de eerst zo
vurig verlangde verschepingsgelegenheid 
kwam. Ik vraag me af of het vertrek hem 
eventueel aangeraden zot! lJ].ogen worden. 
Het geluk van iemand te kunnen houden
en niet alleen te staan, is zo belangrijk
voor �em. Is de schok, die men hem in het
verleden heeft toegebracht, aan het slijten? 

Enige ti;W. later komt hij weer binnen
lopen. De�t mede, dat hij toch maar een 
beroep wil leren. Iets wat vlug aanleert en 
waarmee hij goed kan verdienen. Vakschool 
dus. Hij vertelt, dat hij zonder werk is ge
. raakt. Zijn meisje mocht van haar ouders 
ni�t langer met hem gaan. Zij is in België
geboren en krijgt dus de Belgische nationa
liteit. ,,Dan kan ze· een betere partij krij
gen", voegt hij er berustend aan toe. De 
aanvraag voor Australië is niet ingetrok
ken. ,,De toestemming zal nu toch wel 
gauw komen", zegt hij. 
'Nog voor de cursus op de vakschool een

aanvang heeft genomen, ontmoe� ik hem 
nog eens. Zijn toekomstplannen zijn weer
veranderd. Hij werkt in een garagebedrijf 
en wil naar Palestina bij de eerste gelegen
heid. Dat kan nog jaren duren. ,,Ik ben 
nu weer een, beetje in m\jn vak' en kan
's avonds studeren:·• ,,Wil je niet naar
Australië ? " ,, In Australië is men toch ook
niet thuis. In· Erets met een goed -vak, kan 
men een toekomst bouwen." 

Zijn plannen zullen blijven veranderen, 
zolang hij geen vaste levensrichting kan
volgen. Periodes van hoop, teleurstelling, 
berustend wachten en onmachtig verdriet 

• 

�ERICHT RABBINAAT ANTWERPEN. 

Ieder voorgenomen Huwelijk moet vier 
weken van te voren gemeld worden. 

Gedurende de Zomermaanden zal het 
Rabbinaat alleen 's morgens van 10 tot 12 

uur geopend zijn. 

GOED NIEUWS. 

Wij vernemen van de vereniging der
Joodse Poltieke Gevangenen, !at meer dan 
waarschijnlijk met ingang der maand Mei
a.s. de uitbetaling aan rechthebbenden met
kinderen in België geboren verder zullen 
geschieden. 

TEHUIS VOOR JOODSE KINDEREN 
S'JJCHTING MAURICE FINKELSTEIN, 

GEN. DR.!:JBBELSTR. 66. 
Ten gunste van bovengenoemd tehuis zal

er op 7 Mei· a.s. e.en bal worden gegeven
"in de zaal Grutter, Mechelsesteenweg. Het
Best-uur verwacht- veel belangstelling. 

Jechiwa Etz Chajim voor Hoger Ónderwijs 
en alle Joodse wetenschappen. 

- Gesticht ter nagedachtenis van Rabbijn 
M. Rottenberg. 

Zondag 4 Mei a.s. zal de plechtige in
wijding van bojrengenoeande I instelling 
plaats vinden. 

Deze plechtigheicj. zal gehouden worden 
in Kapellen Franschelei 2 om vi,lJr uur. 

Paol Zion� Zeire ·Zion 
Herdenkingsavond der opstand 

in het Ghetto van Warschau 

Pins'dagavond heeft bovengenoemde or
ganisatie in het Beth-Zion Gr:etrystraat een
her?enkingsavond gehouden ter nagedach
tems van de opstand in het Ghetto van
Warschau. 

Voor een zeer talrijk opgekomen publiek 
opende de Heer J. Feuerstein deze avond· 
en verzocht de aanwezigen op te staan om 
hen die gevallen zijn in de strijd in stilte

· te herdenken. 
- - · 

De aangekondigde spreker van de avond 
de Heer Marc Dworzie"cki, Hoofdredacteu;
van "Das Wort" uit Parijs, kon niet aan
wezig zijn, de Heer S. Spitser uit Palestina
nam zijn plaats in. 

Allereerst hoorden wij de treurmars van 
Chopin gespeeld door den Heer s. Wein
stock. Hierna volgde koorzáng door de
jeugd der vez,eniging Cordonia. 

De Heer Spitser nam vervolgens het
woord en schetste de strijd van de opstand
van Warschau. Wij in Palestina hebben niet
geweten wat er gebeurde. Wij hebben dit
vernomen door de Poolse Regering uit Lon
den, Wij in Eretz, aldus spreker, hebben ge
sidderd· om wat er met het Joodse volk in 
Europa gebeurd is. Er zijn velen ·diê ·Pale
stina hebben verlaten óm door te dringen
in Europa en ons volk te steunen. Ook in 
het Ghetto zijn zij doorgedrongen. 

Spreker schetste dan de strijd in Pale
stina en hij, vertelde hoe groepen bijeen
komen van verschillende punten om een
stuk. woestijngrond te bezetten. 

Verv9lgens spreekt de Heer Spitser over
Dov Gruner. · . 

De Regering is schuldig, zij heeft èen 
vertwijfèling gebracht. De Engelsen, aldus 
spreker, zijn geïnteresseerd dat er. onrust 
heerst; zij willen een chaos scheppen. Maar 
het Joodse volk dat veel · heeft overleefd 

,zal ook Bevin overleven. 
Spreker eindigt met de woorden dat wij

binnenkort de eerste Mei zullen vieren met
als leuze: ·,,Volkeren aller landen verenigt 
U" en hij hoopt dat het niet lang meer zal 
duren dat het Joodse volk een eigen land 
zal bezitten. 

Wij hoorden vervolgens weer .enkele
zangnummers en een gedicht voorgedrá
gen door den Heer Oleksintzer (Troost van
Peretz). Bijzonder mogen wij vermelden 
h'et Partisanenlied geschreven en voorge
dragen door den Heer Salomon Rozenberg 
uit Letland . 

Onder het zingen van Hatikwa ·was deze
herdenkingsavond geëindigd. 

Poal Zion Zeire Zion heeft op waardige 
wijze onze helden van Warschau herdacht. 

Reporter. 

wisselen af in zijn bestaan. Hij is. te ou!l · 
om nog geleid te kunnen worden, te jong 
om zonder leiding te zijn. 

Hij wacht met vele anderen op een op
lossing, op een bestemming van zijn lot, 
dat hjj zelf niet in handen heeft, op een 
toekomst, die hij niet hee'ft kunnen voor-· 
bereiden. Uij is een D.P. Displaced Person. 

Wanneer zal hij ergens zijn, w.aar hij niet 
· meer "displaced" is, maar thuis hoort, zoals

alle gewone jongens ? 
/J-· M, 
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·.cultunete RUBR1€.k
Rëligie 

Geschiedenis 

Opvoeding 

Onderwijs 

,zeventig talen, langs de muren van het 
gebouw te lezen, o.m. in het Nederlands, 
het Vlaams, het Suidafrikaans. Pater Van 
der Vliet-gelooft, dat hier ook het bassin 
gelegen was, waarin de schapen, bestemd 
voor het dagelijks offer, werden gebaad .. 

·cu1tUR€€l nJEUWS

Uit pàl€St1no. 
Onder ;edactie van A. de Jong 

WANDELINGEN .IN JERUSALEM 

Wandelen we verder langs de Via Dolo
rosa, dan lezen wij telkens opschriften, die 
ons - in 4et Latijn 1_ vertellen; dat hier 
Christus gegeseld werd en dáár "door Pila
tus aan den Joden (z66 staat het er!) over
geleverd · werd, OP,dat hij gekruisigd zou 
worqen". :Jl)n als Jood· krijgt men dan wel 
een eigenaardig gevoel,, dat zulke enormi
teiten nog door· mlllioenen geloofd worden, 
tot meerder voorwendsel, ons arme volk 
'l(.erder te vervolgen en te ontrechten. Ge
lukkig, dat er dan toen ook nog andere 
Joden waren, die, blijkens verdere bordjes 
langs de Via, het kruis hielpen dragen (zij 
het daartoe gedwongen) of den veroordeel
de het· gelaat afwischten. Maar deze "goe
de" Joden worden door onze vijanden, zo 
vroeger als thans, meestal niet als eigen-
1ijke Joden beschóuwd. 

ONBEKENDE GEDICHTEN VAN BIALIK 
IN AMERIKA GEVONDEN 

De hoofdredacteur van het Hebreeu..wse 
weekblad "Hadoar", dat in"New-York ver
schijnt, de heer Menachem Ribalow, heeft 
enige maanden geleden in Cp.icago veertien 
eigenhandig geschreven · gedichten van 
Chajim Nachman Bialik gevonden. De ge
dichten dateren uit,,de periode van Woloczin 
en zijn voor het grootste gedeelte nimmer 
gepubliceerd, o! in een afwijkende- versie. 

DERDE WANDELING 

Ongeveer parallel aan de Jaffa-straat 
loopt, bijna even lang, de Profetenstraat 
(Rechov ha-Newieïem). Wij wandelen deze 
straat geheel door en bereiken de meest 
statige stadspoort, de Shá'ar Shechèm, ook 

• wel Shá'ar Damèsek geheten, want hier
neemt de straatweg i:iaar · Damascus, die
over Sheçhêm (Sichem of Nabloes) loopt,
zijn aanvang. De inwendige bouw v1;1,n deze
poort maakte haar bijzonder geschikt om
weerstand te bieden . tegen aanvallende
legers, die binnendringen wilden, zoals
blijkt uit de hier gegeven vergelijkende
schets:

il 
Jaffa-Poort 
Zion-Poort 

Damascus
-Poort 

Wij gaan de poort niet binnen, maar laten 
haar ,rechts liggen en wandelen langs de 
noordelijke stadsmuur verder. Onze · weg 
ligt dus buiten de (tegenwoordige) .stads
muur, maar de resten van de oude muren · 
liggen een stuk noordelijker en wij bevinden 
ons in het zg. Bezetha. Aan onze linkerhand 
ligt een heuvel, die naar Protestants-Chris
telijke traditie de Golgotha-heuvel zou zijn, 
waarop Jezus' kruis stond. Even verder, 
eveneens, links bevindt zich een in de heuvel 
uitgehouwen ruimte, waarvan men geloof�. 
dat zij identiek is met de (Jhatsár ha-Mat
tará, de gevangenis, waar Jeremia opge
sloten was (Jer. 32, 2). Of deze identificatie 
juist is, weet ik niet; in ieder geval wordt 
de ruimte thans door een Arabier als werk
plaats gebruikt en voor een of twee piasters 
Iaat een van zijn vele zoontjes of neefjes U 
alles zien, wat er te zien valt. 

Aan onze rechterhand opent zich, onder 
de stadsmuur een grot, die zich tot 200 
meter diep uitstrekt. De Joden noemen 
haar Me'arà.th TslclklA.boe en. vertellen. dat 
koning Tsidkia (Zedekia.) hierdoor naar 
Jericho gevlucht zou zijn voor de Chaldeeers. 
De Christenen noemen haar "de steen-
groeve van Salomo". 

Verder wandelend passeren we de Shá'ár 
ha-PèracWem (Herods' Gate), hier wordt . 
schapen- en geitenma.Iikt gehouiden door 

'Bedoeïnen en fellachien (boeren). Nog even 
verder, juist daar waar de mutir afbuigt 
naar het zuiden en de straatweg naar Je
richó begint, verheft zich het van prachtig
witte steen opgetrokken Archaeologische 
Museum (Rockefeller-Museum), waar al het 
vele, dat uit de bodem van Erets-Israël (het 
westelijke zowel als het oostelijke!) door 
vlijtige archaeologen .opgedolven werd, op 
zeer overzichtelijke en instructieve wijze 
tentoongesteld is. Helaas zijn enkele - en 
wel de belangrijkste - vondsten, zoals de 
Meshá-steen en de Shilóach-inscriptie. alleen 
als, �odel aanwezig ( de echte zijn resp. in 
Parijs en Istanbul), maar andere interes
sante dingen zoals de schedel van den homo 
Galilensis ( een familielid van de N eander
thalers, in 1925 in de buurt van Migdál 1) 
gevonde�) en de scherven van Lachish lig
gen er, ik zou haast zeggen, in levenden 
lijve voor U. Doch over dit prachtige mu
seum zou men beter een apart artikel 
kunnen schrijven. De zaalwachters in het 
Museum zijn allen Arabieren (zo noemen 
wij de Arabisch sprekende bevolking hier, 
voorz�>Ver ze geen Joden zijn); de bezoekers 
practisch allen Joden. 

Aan de Noordoostelijke hoek (x) ván de 
muur gekomen, ontrolt zich vo·or onze ogen 
een der schoonste uitzichten van Jeruzalems 
omgeving. Tegenover ons de Har ha-Tsofiém 
(Scopusberg) met het complex gebouwen 
van de Universiteit en het Hadassah-Zieken
huis en de Har ha-Zeitiem (Olijfberg) met 
zijn verschillende kloosters, de hof Gethse
�eh (z!e vorige wandeling, destijds liepen
WIJ in zuid-noordelijke richting) en de ori
mêtelijke Joodse begraafplaats. Tussen deze 
bergen en de p!ek, waar wij staan, het 
Kldrön-dal, eeuwig groen van olijfbomen 
palmen en·groente-tuinen en daartussen d� 
stenen gebouwtjes van Maria's graf de 
"Yad Abhshalöm en andere tomben.' De 
heuvel aan onze rechterhand is bedekt met 

Moslimse graven, waartussen talrijke aga
ven met hun meters-hoge bloemen. 

Wij gaan nu door de zg. Sháár ha
Arayöth (Leeuwenpoort) de oude stád bin
nen en staan dan in de Via Dolorosa. D,e 
poort dankt haar naam aan twee poes-ach- , 
tige dieren, wier beeltenis uitgehouwen is · 
aan weerskanten van de poort. De Christe
nen noemen haar Stephens' 2) Gate naar de 
martelaar Istephan ·of Stephanus, die hier 
in de buurt gestenigd zou zijn. Rechts be
vindt zich een der toegangen tot de. Haràm 
esh-Sherief, het Mohamedaanse heiligdom 
op de berg Moriah, waar - zonder dat de 
Islam d_it- voorschrijft - uit pure willekeur 
Joden niet worden toegelaten. Rechts staat 
het seminarie van de Pêres Blanches, aan 
welks hoofd de Nederlandse pater Van der 
Vliet staat. Op de binnenplaats van dit 
seminarie bevinden zich twee bezienswaar
_digheden: de "st-Anna" een prachtige kerk
uit de tijd van de kruistochten en het ge
deeltelijk uitgegraven bassin van Bethesd!J,, · 
dat ongetwijfeld terecht geïdentificeerd is 
met het badhuis van dien naam, dat in het 
evangelie van Johannes beschreven is. De 
betreffende bijbelplaat is hièr, în méér dan 

Vóórdat de Via Dolorosa de Grafkerk be
reikt (alweer: verboden voor Joden, hoewel 
het Christendom dit verbod niet · voor
schrijft) bereiken wij een van de schilder
achtige, overdekte bazarstraatjes, die ons' 
weer - door de Jaffa-poort ..-- terugbrengen 
naar het centrum van de stad. 
Beit Hakerem M. J. Premsela

. 1) Aan het · meer van Tiberias, bekend 
als woonplaats van Maria Magdalena; thans 
een kleine Moshawa. 

. . . 
2) Spreek uit: Stiewenz 

13ETSEL KENAFECHA 

, , 

Geef mij Uw vrede, Heer, uit milde handen 
en dek mij met Uw wiek, Die al$ een .,,;,oeder troost: 
ik heb gedoold langs lijden� duistre stranden, 
in grauwe kerker ·van de eenzaamheid gepoosd. ..ffi:\ 

�� .. "e.9 
Laa't: mlJ, der· woorden arm, U stil mijn nood belijden, 
van mensen niet verstaan - mijn aardgebonden pijn: 
=-vijgende wegen van de ziel,, die !spoorloos glijd�n 
in grondeloze zee van Uw oneindig Zijn. 

. 

Ik ��3 zo moe· van al het werelds drijven, 
ik v:nl niet anders meer dan roerloos blijven 
in veill!e schaduw van Uw vleugelen gevlijd; 

Van lust en leed zij ik nu g�ns ontbonden -
er is mij niets gebleven dan mijn 'hart vol wonden 
te loutren aan de-brand van Uwe Heiligheid. 

PELONI ALMONI. 

cûltuQele àqenba .. 

Beh�ve deze gedichten vond Ribalow nog 
drie brieven, waaronder één aan den groot
vader van Bialik. 
. Ribalow heeft het plan, al deze gedichten 

in "Hadoar" af te drukken. Van het be
kende gedicht "El hatf!ipor" is een nieuwe
en omvangrijker lezing gevonden. In te
genstelling tot de· gangbare datering is de · 
door Ribalow gevonden tekst _gedateerd 
op 25 Marchesjwan 5652 (1892). Ook van 
"El ha'agada is een uitvoeriger tekst 
gevonden met de datum Erew Sjawoeoth 
5651 (1891) Woloczin, alsmede de aan
tekening "naar Frug".

De brief aan zijn grootvader uit 5661 
(1891) vertelt ons van de materiële nóod, 
waarin de achttienjarige Bialik zich toen 
bevond. 

Stellig zal de vondst van Riba.low nieuw 
· licht . op de zo tragische jongelingsjaren
van Bialik werpen.

"De uitgeverij Tarsjies ond�r leiding .van 
dr. M. Spitzer )leeft een luxe-editie van 
Virgilius in de hebreeuwse vertaling yan 
J. G. Libs. Het boek bevat o.a. een inlei
ding van den geleerden classicus van de 
hebreeuwse universiteit wijlen. dr. Hans 
Lev!. Dr. Levy is anderhalf jaar geleden, 
'k4 Jaar oud, overleden. 

* 

"Radio Jerusalem" zal behalve de
ochten;::l-wijding, tenagle;dnfil thocastuélie, 
voortaan ook vijf minuten per dag een 
fragrrient uit de agada uitzenden. 

In 1948 zal de mediséhe faculteit wan 
de Hebreeuwse Universiteit geopend wor
den. Het aantal studenten wordt geschat 
op 50 per jaar. Een aantal Palestijnse 
artsen en verpleegsters zijn naar het bui
tenl�d gezonden om hun opleiding te per
fectionneren en om de beste· onderwijs-

-methoden te bestuderen.
* 

�an de hand yan J. Sjimoni is een ·boek 
getitel1_ Arwé Erets Jisraeel .verschenen. 
Het _rJJk gelllustreerde . boek bevat 476 
blactZJ;Jden en geei. een overzicht van de

geschieden�, cultuur, politiek, organisatie 
en ondeI'WlJ_S van de Arabische bevolking 
van Palestma. Het boek is een uitgave 
van Am owed. 

'! ,!:I 

Datum en Tijd Organisatie en Plaats 
1 

Onderwerp Medewerkers De bijeenkomst wopch ·ge
houden in: 

Sjabbat 3 Mei 8.15 v.m. 

Zondagavond 4 Mei 8 u. 

Dinsdagavond 6 Mei 8 ü. 

Dinsdagavond 6 Mei 8 u. 

Woensd.avond 7 Mei 8 u. 

Donderdagavond 8 Mei 

Donderd.avond 8 Mei 8 u. 

Ned. ;Isr. Gemeente. 
Rotterdam. 
' 

Joodse Gemeente. Bus-
sum. 

-

-

N.Z.B, Amsterdam. 

Joods Gemeenschapsbe
lang, R'dam. 

Ned. Mizrachie Bachad 
Amsterdam. 

Joods Gemeenschapsbe
lang, R'dam. 

Ned.· Mizrachie, Den 
Haag. 

1, 

Bijz. Sjoeldienst 

Herdenking Bevrijding. 

Religieuze Oriëntatie. 

Toestanden 
kampen. 

in de D.P.-

Lag Boumerbijeenkomst. 

Bijzondere Clubavond. 

Omertijd. 

Rabbijn L. Vorst. 

S. van Gelder, Hans
K:ieg, Mevr. Souget-Vis .
ser.

J. Soetendorp.

Nathan v. Leeuwen. 

Mevr. M. Hildesheim 
Josef Baar. 

N. Dasberg e.a.

Synagoge v. Geel1;1waat 
68, Rotterdam. 

Kromme Englaan 

Beth Am. Joh. Vermeer
straat 26 Amsterdam:· 

Beurs, Zaal 4, Meent�de 
Rotterdam. 

S�dhouderskade 153, 
Amsterdam. 

Blauwe Zaal Beurs 
,Rotterdam. 

.,Hof van Holland" Wa
genstraat 44, Den Haag. 
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MOZES JACOB MORESCO 

de grondlegger van de Vlaamse bretellen-Industrie 
I. Afkomst. 

1 Maart 1847 is het honderd jaar geleden, dat de eerste Vlaamse bretellen-fa
briek, een schepping van den was-echten Haagsen Jood Mozes Jacob Moresco in werking gesteld werd. . ' 

Deze hond,erdste verjaardag zîj ons aanleiding dezen grondlegger te schetsen voornamelijk met het materiaal, dat Hug� van den Abeele, bestuurslid van de Kunsten Oudheidkundige Kring te Deinze ons nu enige jaren geleden (te Ledenbe;g -Gent 1941) in zijn werk over "De opkomstçler bretellen-nijverheid in Vlaanderen" ge-:,. geven heeft. 
Wij noemden Mozes een was-echten Ha'genaar, want niet alleen hij is in .Den Haag �eboren (1808), ook zijn beide ouders Salomon (geb. 1771) en zijne moeder, Eva 

Abr3!1am-Hartogsdr. Cohen, waren daar ge
b�ren en getogen en er in 1799 getrouwd. Hier had ook al de wieg gestaan zowel van zijn grootvader Isaac als &.ie van zijn grootmoeder Lea Samuelsdr. Polak die ook hiersamen in 1761 gehuwd zijn.' Ik vermoed, dat het grootvader Isaac de Moresco geweest is, die de briefwisseling overbracht, die in September 1748 Prins Willem IV van Orànje uit Amsterdam met de Prinses v'oerde Hun familie was een verarmde tak van d� aanzienlijKe Hollandse Moresco-staan, nazaten van een trots adellijk Iberisch-Joods geslacht. Ook onze berooide hidalgo's uit het Haagse "Paddemoes" (de oude Jodenwijk) gingen prat op hun afkomst: · een Spaanse "Granäe" was hun aller voorvader geweest. · Wij' zullen den held van ons verhaal een nauwe geloofs- en t�dgenood van den �aari.ijk groten Ams11Ejrdamsen "hernieuwer'',van Dr. Samuel Sarphati, met minder begaafdheid dan waarover deze_te beschikken had en met kleinere middelen, in engeren kring en ook op kleinere schaal arbeidend zijn zegenrijk economisch-sociaal werk in een afgelegen dorpje in 't landelijke Vlaanderen zien opbouwen. De 1uitbouw was ookhem niet gegeven. Zijn ouders waren in de Napoieontische tijd van Den Haag naar Brussel komen wonen, waar zij in arimoedige volksbuurten hun dagen moesten slijten. Vader Salomo� overleed er in het jaar 1847. Hij mocht nog net de opening van.het atelier van zijn zoon Mozes - (Meigem, 1 Maart 1847) - beleven 
Il. Opkomst 

De tien. crisis jaren, die sedert 1845 Vlaanderen zijn gaan teisteren, zijn wel al(elig droeve geweest. Barre hongersnood heerste daar toen. De opkomst der mechanische textielcindustrie had het vlasspinnen en het linnenweven;, die eeuwen-oude, wijd verspreide huisindustrie in die gewesten, de grond ingeboord. Een half millioen mensen was er werkeloos en brodeloos geworden. Misoogsten verhoo,gden vreselijk de algemene ellende. Met typhus en met de cholera zeisde de gruwelijke Dood een groot deel van de uitgeputte landbevolking weg. 

die sedert 1835 getrouwd was met Anna. Jli1arie van Deuren, borduurster van beroep en als haar weduwnaar hertrouwd met ee� ander Christen meisje, Katharina Penninck, een. eenvoudige naaister, heeft met zijn gezin metterwoon de agglomeratie van Brussel voor Vlaanderen nooit opgegeven. Met het-'Gouvernement werd in '48 over�eng�komen, dat Mol'esco op eigen kosten m die uithoek zijn eigenaardige, hybridische ambachtsschool-fabriek in te richten had. Hj.j moest die werkplaats daar in Meigem minstens vijf jaar in stand. houden. Bepalingen waren gemaakt over het aantal wevers en arbeidsters door hem aante kweken, en die hij werk te verschaffen en wier werk hij ook af te nemen had. Hun leertijd, het minimum loon tijdens en na de leertijd, alles werd nauwkeurig geregeld. Met uitzondering van den meester!rnecht mochten alleen Belgen hier te werk gesteld worden. Volleerde vrouwen moest hij huisarbeid blijven versch!).ffen. Hij mocht er zich niet tegen verzetten, wanneer een gedeelte zijner geschoolde arbeiders eventueel naar de concurrentie zou willen overlopen. De Belg. administrltie kon steeds andere, nieuwe ploegen werklui dit vak bij hem in zijn amphibische inrichting laten leren. Alle inlandse industriëlen die zich voor deze branche zouden inter�sseren, moest hij vrije toegang tot werklaats e� magazijn verlenen. Behalve 400 frank als bijdrage in de inrichtingskosten, betaalt de schátkist hem in het eerste jaar ten hoogste in 't geheel voor de opleiding van het eerste contingent van 25 wevers en 60 arbeidsters de magere som uit van 1100 frank. M�res�o moet toen al aardig, neen lelijk e� diep m de put gezeten hebben, dat hijdit voor hem zo onvoordelige contract h_eeft .1:1;oeten aanvaarden., Deed de Regermg V\:lJS, ook de onderste uit de kan te willen hebben? De tijd heeft er 't dubbelzinnige antwo�d op gebracht. M(oresca spant al zijn 1e )Chten in, om de zaak flinkop g�g te b,·engen. Bestond zijn personeel bJJ de aanvang uit 15 werkkrachten, �p 31 December van datzelfde jaar '47 was dit al tot 43 geklommen. De belangrijke _Nijverheidstentoonstelling der Vlaanderen, m 1849 te Gent gehouden, stelt echter voor 't eerst Moresco's établissement in het vol-. Ie daglicht. D�twerpse "Revue de l"Es- ·caut" wijdt i � haar November-nummer een · lang en geestdriftig artikel aan de geschiedenis en de toekomst van deze zo elastische elastieken-industrie, en prijst het werl� van onze baanbreker ten zeerste. Zijn inzending, van prijsetiket voorzien -(nog een grote zeldzaam):ieid in die dagen!) - werd met de bronzen medaille, eerste. klasse, bekr.oond, zijn meesterknecht· met die der tweede klasse vereerd. De Regering, hoogst tevreden, zint thans op maatregelen ook elders ten platte lande deze tak van bedrijvigheid in te planten, en stelt zich daartoe met Moresco in verbinding. Die reageert hierop helemaal niet, geeft blijkbaar ·andere zorgen, laat taal noch teken meer van zich horen. Wat moet dat betekenen? 

en faam had uitgebazuind, verstomd wa-. ren, hem de huur aan zijn Meigems fa
briekje opgezegd werd, en hij daar geen onderdak voor zijn onderneming meer vinden kon. Even plotseling als hij er was komen opduiken, duikt hij er weer weg. .Hij brengt zonder ook maar enige autoriteit ti, raadplegen, naar de in e.lk opzicht voor zijn bedrijf veel gunstiger gelegen provtnciale hoofdplaats, naar Gent, de fa
bricage over. Vermetel _op zijn goed gesternte vertrouwend, schafte hij zich daar peper-dure, gan.,s moderne Franse ijzeren weefgetouwen aan, en plaatst -in zijn nieuwe fabriek een stoommachine, een nieuwigheid, waàrmee hij zich in de annalen van de Belgische textielindustrie de erenaam ook van pionier op dit gebied veroverd heeft. 

Maar wel d.uur komt hem dit alles te staan. Terwijl het Departement van Binnenlandse Zaken zich nog aan 't beraden . is, hem wegens contractbreuk een burg�rlijk proces aan te doen, en hem, des mettegenstaande, de Regering voor die ijzeren weefmachines nog. juist een brevet voor de tijd van 14 jaar verleent, barst de 
bom. Vijf jaar heeft hij zich weten staande te houden: In 't voorjaar 1851 wordt hij failliet verklaard, Hij was niet opgewassen tegen de tweeledige taak, die van directeur ener am
bachtsschool, gecombineerd met· die van bedrijfsondernemer. De dwerg had te hoog gegrepen. 

Moresco's zeker niet bagatelle rol in de- .· ze bretellen-.affaire is uitgespeeld,. hoewel hij, .volkomen gekp.akt, met zijn jonge zoon in dit vali: no-g wat gaat beunhazen. Maar 't Regeringsexperiment is gelukt. Ten volle! 't Zaad was uitgestrooid, en zijn plant. levensvatbaar gebleken. In Meigem zijn de vrouwen in huisindustrie bretellen blijven naaien. In 1878 hadden al twee van Moresco's Meigemse wevers de gelukkige inval, hun we_efstoelen naar het beter gelegen Deinze over te brengen, en na Moresco's val is 't zijn vroegere fabrieksleider, die zich in 1852 daar ter stede als zelf-· standige fab-rikant gaat vestigen. Heden ten dage is daar een wel-gefundeerde, kern-/ gezonde, grote en welvarende bretel-industrie gezeteld. Wat Mo:t"esco's vel'\ ') lot betreft kunnen we kort zijn. Hi:y schijnt het 'waai;schuwend woord van Rabbi Tarfon, in de Ta.lnloed bewaard gebleven, in de wind geslagen. te hebben. ,.Niet aan u ligt het" - heeft deze wijze geleerd - •t werk tevoleindigen; maar •t staat. U toch niet vrij,U er aan te onttrekken." Wij stellen, vast,dat Moresco, in de wr� naam van Brusselse kantfabrikant igo Id, omstreeks •t jaar 1856 die stad ver aten heeft en naar Parijs verhuisd is. Of zou dat niet zo zeer aan hein gelegen hebben, en zou 't veeleer de onverbiddelijke schuldeisers geweest, die hém noodzaakten, België de rug toe te keren? Wij weten 't niet. Wij lieten alleen,dat hij nog twee jaar lang in Parijs alshandelsagent voortgesukkeld heeft. Hij isdaar, nog geen 47 jaar oud, de 30e Maart1856 gestorven.
IV. Inschakeling. 

Mei Kalender i"N 

2 Vrij dag, begin 19. 45 u. 'Omer 12 27 
,___ 

3 '., p,::i ,c,w,,p-,,nN n::iw Einde · 20.58 u. 28� 13 
--- --

4 Zondag 29 H 

Maandag einde 21.02 u. ----
5 

'n 'JW 1i1Jjln 
30 15 

--
q 

� 

6 Dinsdag 31 16 
----

7 Woensdag 32 17 
, 

---� 

8 Donderdag, 
,�,.vs J,s 33 1,§ 

--- ,-,-..;9 Vrijdag. begin 19.45 u. 34 19 
10 1 '1 pi::, ,i1�N !1::JW 35 20 

1 Einde 21.12 -u. 
zich zelf uit de misère te draaie�, en die alleen als hij in de moeras vasto-elopE-n zat, in staat was c:E>n aanvaardbar:r plan uit te denken, ma<tr d:i!, ecn#·van kl<:ine omvang dan dat hij er zelf afdoende door geholpen zou zijn. Te SchamP.n had zich. dat zakenmanneke oyer de stuntelige Wijz.e . waarop •t z'n ideeën aan de man gebracht heeft. En dan zich zo schaapachtig stom laten scheren. Dat doet de deur dicht! 
"Ach", hoor ik een van die kerels van datMercadet-Lec�at-slag verzuchten, ,,was mijmaar _naa,r dien Minister laten gaan ..... . of nog beter: had ïk zelf maar 't adres van Rogier gekend!" Wij, die de maatstaf van dit soort onvermoeibare, maar ook onverzadigbare ,.brasseurs d'affaines" niet aanleggen, kunnen toch ook Monesco zijn ergerlijk tekort aan werkelijkheidszin en volhardingsvermogen 'niet gemakkelijk vergeven, ongeacht het uiteindelijk, ondanks hem, behaalde maatschappelijk nuttig resultaat van zij� aannaimelijk optreden. M!inister Rogier had echter ook gerust wat breder mogen zijn. 't Lijkt me niet doenlijk met onzen bretel-held als hoofdpersoon een pakkend burgerlijk drama te schrijven. Als de mart"' zich er al toe lenen zou,_niet 's mans werkkring. 't Loont, hem in een daverende komedie te laten optreden, dat tegelijkertijd een licht karakteristiek en een zwaar kassuk zou kunnen worden. Ondeugend -spottend werd zijn_ handelsproduct al eerder door een geestigaard de statige Hebreeuws-Bijbelse benaming: ,,Soomeeg Noofliem" (Die vallenden steunt) gegeven. Toch zal ook ik, .wanneer hem straks de vaandelgroet gebracht wordt, eerbiedig mijn hoofddeksel afnemen voor hem -(ik erken 't volmondig) -, élie, deels noodgedwongen, alleen· maar in de achterban van 't corps van de "captains of industry" een charge kon bekleden. Ik herzeg daar)>ij dan niet de klassieke spreuk: � .. rn •t grote gewild te hebben, is al eervol genoeg", (In magnis voluisse sat est). Ik prevel dan waarschijnlijk Georges Pioch' versregels van ned1;rige za,ligprediking: .,Gezegend de strijder van luttele moed, Dê toenmalige Belgische Minister van Binnenlandse zaken, Karl Rogier, een staatsman van formaat, zag 't tijdig duidelijk wi, dat in "de" Vlaanderen van Regeringswege ingegrepen, door haar nieuwe industrieën ingevoerd en er de bestaande bevorderd moesten worden. 

111. Uitschakeling. 

• In een tljd, dat het bankcrediet, làat staan het middenstandscrediet voor de nijverheid, nog vrijwel ·geheel onbekend was, .kon een onvermogende fabrikant, die van Overheidswege niet ruimschoots gesteund werd, zich onmogelijk handhaven, - en zeker niet die kleine industrieel, die Mozes Moresco was, die voor zijn elastieken broeken kous df sokophouders zich nog een 
brede markt moest scheppen, was tochhet eerste artikel eerst in de mode gebracht - dat wil nog niet zeggen in devolksdracht - op die laat-18e eeuwse dag,waarop de Amerikanen Ben jamin Franklin met een lange pantalon aan verschenen was aan het Franse Hof. 

Van den Abeele ..schenkt in •t slothoofdstuk van zijn studie, Mozes Moresco een hooggeste:rp.d woord van d:pik en een groet. Hij acht hem, ,.die de eervolle titel dl'.aagt de elastiekén bretefuijverheid in Vlaanderen te hebben ingevoerd", .,een vooraanstaande -persoonlijkheid in de .algemene geschiedenis van het ontstaan" der huidige industrie Ï?l deze streken. Ik wil hier niet verder op afdingen, maar wat Moresco's persoonlijkheid en drijfveren, wat . diens karakter betreft, moet ik, op gevaar af als dèsillusionist uitgekreten te worden, toch ook een· ander geluid laten horen. In de waardering van het nageslacht komt hem niet il\. elk opzicht een ereplaats toe. Ik acht 't te veel eer Moresco, zij het dan ook in sterk verdunde mate het edelè, sociaal gevoelige en toch zo vaak miskende karakter van de 19e eeuwse Joodse bankiers als Pefreire, Bisshoffsheim, A .. C. Wertheim toe te dichten. Voor mij is hij een verre, een heel bleeke bloedverwant van een Mercadet (Balzac: ,.Le Fa!seur"). Ik schakel hem liever in de familie in van Isidore Lechat (uit Mirbeau's: Les affaires sont les affairés"), wiens bloedarm naneefje hij dan is. Bij gemis aan hun flair en fá.ntasie, hun handigheid en mensenkennis en, gelukkig, ook van hun schurkachtige geslepenheid, van hun bluf en grootspraak, is hij niet zo gevaarlijk voor .eigen omgeving als die koortsachtige, vaak geweten- en schaamteloze "Grunder" van alle tijden en plaatsen nu eenmaal zijn. bie gewiekste "chevaliers d'industrie" zouden hem, den kleinen "Schlemiel", den "geschogten" scharrelaar met de zo benepen horizon, volkomen links laten liggen; dat onervaren handelsmannet je, dat zich zelf een hele Piet waande, maar net kwiek, vindingrijk en kranig gehoeg, 

_. ,doch stellig niet laf. 

Tot hem wendde zich tegen het einde van het jaar 1846 via den Gouverneur van de provincie. Oost-Vlaanderen onze Mozes Moresco. De bijna 40- jarige Brusselse "fabrikaterer" van bretellen, bood de Regering aan, zijn fabriekje van elastieke weefsels in een landelijke gemeente in die provincie als ,,model leer- en werkhuis" om te zetten. Hij wilde dit ondernemen, niet alleen gedreven door een gevoel van menslievendheid, gelijk hij haar verzekerde, maar ook door het verstandig fnziclit geleid, dat dit tot armoede vervallen geweest vele uitmuntende wevers telde en de lonen er ook op den duur lager dan in Brussel zouden uitvallen. Voor al zijn kosten. en bemoeingen wilde hij zich met de ronde sam van 3000 frank tevreden stellen. Zijn voorstell�n, 1 .door het Centraal Nijverheidscomité te Gent onderzocht en deugdelijk bevonden, vonden in beginsel bij Minister Rogier een gewillig oor. Reeds ruim één jaar vóér de zaak bij Ministei,ieel Besluit van 11 Mei 1848 volledig zijn beslag gekregen had, had de nu al .te voortvarende man zijn werkplaats in Meigem geïnstalleerd. Hij trof in die gemeente, met haar veertien honderd inwoners, bijna 300 wevers aan, met 110 weefgetouwen. Op een zestig oude, priJ:nitieve stoelen zaten toen nog niet eens een kwart gedeelte van al die handwerkslieden te weven. Monesco zelf 

Zou uit een onflerneming als de Meigemse, waarin te veel on-economische factoren opgenomen waren, schraal en schriel, eenzijdig en al• te bezwarend door de Staat gepubliceerd, wel .ooit een rendabel bedrijf, een winstgevende zaak, hebben "kunnen groeien? Eerst toen enkele tientallen jaren later de wind voor zulke ondernemers geheel ten goede gekeerd was, konden mannen gelijk Moresco's geloof- en standgenoten, de Samdam's en de Levy's waren, eveneens van uit Brussel met een klein begin, de grote Belgische handschoenen-industrie, in geheel of gedeelteelijke huisarbeid in Vlaanderen in het leven roepen, daar organiseren en handhaven. Zo geschiede het, dat nog voordat de Klanken van de Pers, die Moresco's naam 

Haaf'loos verwonnen, kreunloos verzonken in 't naamloze graf". , ) 
* * *

Tenslotte wil ik hier openlijk hulde ·brengen aan Hugo van den Abeele, niet alleen om zijn vlijtig gedocumenteerde arbeid, die zijn wordingsgeschiedenis van: dit onderdeel der Vlaamse economie is, maar in de eerste plaats, omdat midden in de laatste oorlog, waarin de Jood, de Joodse na.ani en Joodse eer,. vogelvrij verklaard, klakke-. loos en straffeloos aangerand, gehoond en gelasterd kon worden, en ook zijn beschermers de allergrootste gevaren liepen, deze schrijver, onbewimpeld en onvervaard, open en bloot, den Joodsen man Mozes Moresco uit het graf der vergetelheid 'opgewekt en h,ein op zo'n prachtig, zij 't ook al te verbeven voetstuk geplaatst heeft. Eer mag Moresco dan dit staaltje van burgermoed uit de tijd van het verzet vergeten worden. 

1) Epitaphe._ 

Mr. IZAK PRINS (Brussel). Oud-Secretaris van· het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. 

"Bénis ceux qui, nétant ni très braves, ni
läches, N'ont su que resigner leus corps pauvre et vaincu''. 

\. 
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BINNENLANDS NiEuws 
gewone activiteit. Een van ":áe belangrijkste 
soorten daarvan is het J.N.F.-busje. Men 
gelieve goede nota te nemen van de volgen
de mededeling: 

AMSTERDAMS JOODS MANNENKOOR 

Det eerstvolgende repetitie van boven
genoemd koor vindt plaats op Maandag
avond 5 Mei in een der zalen van het ge
bouw Lekstraat 61. 

Aanmelding nieuwe leden kunnen aldaar 
geschieden of bij den secretaris-penning
meester, p.a. Joodse Gemeente, Prof. Tulp
straat 19, telefoon: 51610. 

Donateurs gelieven zich eveneens op te 
geven bij den secretaris-pennin�meester.

STICHTING "VIJFHONDERD JOODSE 
KINDEREN". 

In aansluiting aan hetgeen wij twee we
ken geleden over bovengenoemde stichting 
publiceerden, delen wij U thans mede, .dat 
het dagelijks -,bestuur van het Curatorium 
is uitgebreid en thans bestaat uit de Heren 
� Spier voorz., S. Eiserunann secr., A. 
Vreedenburg penningm. en J. S. Auerbach. 
De Werkcommissie is uigebreid met den 
Heer R. D. van Essen. 

Een voorbereidingscursus voor leiders 
voor de Oost-Joodse kinderen, welke cur
sus zes weken zal duren, is Maandag 13 
April j.1. begonnen. -

WAARSCHUWING ! ! 
Er loopt een duister individu rond, dat 

er werk va'1 maakt het leed van getroffe
nen te vergroteilJ. Zijn pracfijlten oefent 

· hij in hoofdzaak in Amsterdam en de Zaan
streek uit. Mensen wier familieleden zijn
gedeporteerd spiegelt hij -voor, dat hij dez.e 
kent, waarbij hij zelfs een ·plaats in Polen
en Rusland opgeeft alwaar zij in een zie
kenhuis of barak zouden worden verpleegd_-·

Meestal noemt hij zich Blok en geeft dan
voor in Gorinchem of in het naburige
Dahlhem te wonen. Zijn jongste slachtoffer
vertelde hij, dat hij woonachtig is -in Enk
huizen, Enkhuizerweg 27.

De Enkhuizerweg is in Enkhuizen niet
bekend. Hij noemt zich ook wel Dinsdag
of Kokernoqt. Daarbij verkondigt hij, op
weg te zijn- naar zijn twee of drie kinderen.
Het in ontvangst nemen van het geld wordt 
door hem niet versmaad. 

Men zij tegen deze ten hemel schreiende
practijken ernstig gewaarschuwd en, schro
me niet de politie onmiddellijk te .waar
schuwen, zodra deze Blok een aanslag
pleegt.

KINDERUITVOERING 

Voor een tot de laatste pl�ts uitver
kochte zaal van het Minervapavi,!joen, had 
op 20 dezer de kinderuitvoering plaats van 
het kinderkoor van Bé Pimentel en de 
dansklassen van Martha Mendel-de Vries, 
ten bate van de oorlogsweeskinderen van 
de stichting 1940-1945 en de groep Pool
se kinderen, welke binnenkort in Holland 
zal worçien opgenomen. 

Het eerste deel van het programma be
stond uit. een "Jeugdcabaret", waarin wer
den opgevoerd "De Geleende �oekepan"

cloor Z� WEINPER 

van Hendr. van 'Tussenbroek, het "Circus" 
(paardendans; koorddanseres en neger
dans) verder het "Snoepwinkeltje" van 
M. de Wys-Mouton, het kikvorse_nnummer 
naar ontwerp van Rosey Pool en ten slot
te "Perette en de Melkkan" van Hendr. van 
Tussenbroek. ., 

Na de pauze werd opgevoerd ,,De Bloe· 
men van de kleine Ida", kinderoperette in 
één bedrijf, met een proloog, vrij bewerkt 
naar het sprookje van Hans Andersen. 

Het programma werd vlot . en buitenge
woon geanimeerd afgewerkt,· waarbij jong 
en oud ziGh uitstekend vermaak;ten. De 
jeugdige artisten oogstten veel bijval. Er 
heerste de gehele middag een zeer opge
wekite stemming. Mevrouw Hans Weisz, 
had de ,vocale leiding op zich genomen. 

De fleurige costumes, welke zoveel tot . 
het succes van de uitvoering hebben bijge
dragen, waren vervaardigd naar ontwerp 
en onder leiding_ van Grethe la Croix. Re
gie-assistentie verleende Heleen Pimentel. 
Saar SruI!].phler, speelde voortreffelijk 
fluit. 

MEDEDELINGEN HEBREEUWSE 
EXAMENCOMMISSIE 

Bij de 13 April gehouden Hebree'!wse 
examens slaagden van de 17 geëxamineer
den 14 candidaten voor Madregah .Tach
tonah en 2 voor Madregah Emtsaieth. Een 
candidaat, moest afgewezen worden. 
De namen der geslaagden zijn: 

Voor Tachtonah: Ted Andriesse (Utrcht), 
Leneke Dasberg (Amsterdam), Anneke Elte 
(Amsterdam), Ro Kan (Heemstede), Josef 
Landau (Gouda), Ali van Moppis (Amster
dam), Mirjam de Raay (Gquda), Greet Sa
lomons (Dieren), Jos Sanders (Zwolle), 
Saja Swartenberg (Rotterdam),· Joseef 
Wolff (Haarlem), Ingeborg 'Locker (Bus
sum), Eichanan Pinto (Bussum), Chaja 
Waterman '(Leeuwarden). 

Voor Emtsaieth. Martha van Collem 
(.Gouda) en Gerda Thau (Hilversum). 

De volgende examens zullen in het na
jaar plaats vinden. 

Het J.N.F. deelt mede: 

De actie om gelden bijeen te brengen 
ten behoeve van q�ond-aànkoop voor een 
kinderdorp is tha\�agenoeg geheel beëin
digd. In ieder geval kunnen wij tha,ns mede
delen. w,u de resultaten zijn geweest. In 
totaal W'erd tot 3i Maart ontvange . een. 
bedrag van f 129.745 . ..::.. Hiermede is het 
wijs geleverd, dat de-belangstelling van de 
Nederlandse Joden voor het opbouwwerk 
in Pll,lestina niet

tt
! en in de geest bestaat, 

maar ook,· dat t bereid is actief steun 
te verlenl,ln. Dit re t is mede te dankE>n 
aan de onvermoeibare arbeid van tiental
len vrijwilligers in het · gehele land en het 
het J.N.F., ofschoon gewoonlijk geen dank 
brengend aan zijn medewerkers, wil deze 
keer een uitzondering maken. Wij zeg.gen 
U allen voor Uw steun hartelijk dank! 

Thans echter gaan wij weer over tot de 
orde van de ç!ag, hetgeen betekend, ·dat ons 
werk zich meer zal concentreren op de 

Degene, die het busje komt ledigen is 
voorzien van een legitimatie. U gelieve 
bij het afgeven van Uw busje-daar wel 
op te letten. 

Bij wie een noodbus je is geplaatst, zal 
dit opgehaald worden en vervangen wor

den door een nieuw busje van het oude, 
bekende model. 

Enige dagen, later zal door middel van 
een briefkaart de houder bericht krijgen 
wat de opbrengst is geweest. 

Wanneer eeri originee� busje bij U ge
plaatst geweest is, kan dit door degene, 
die bij U komt; geopend worden en ;1iet 
geld meegenomen worden tegen afgifte 
van een kleine kwitantie. U gelieve er op 
toe te zien, dat deze kwitantie·inderdáad 
wordt uitgeschreven. 

Ter gelegenheid van de 77ste ver jaardag 
van den Heer S. N. Menko 

ENSCHEDE N. J. z.n., Voorzitter onzer 
Joodse Gemeente en ter her

innering aan het bereiken van die leeftijd 
door den Heer Is. van Dam, ongeveer sa
menvallenll met diens 25-jarig jublileum als 
lid van het Dag. B.estuur, vond woensdag
middag 23 April j.l. in de Feestzaal een 
druk bezochte receptie plaats. De jufülaris
sen werden allereerst toegesproken door 
aen Heer .A'.d. Menko, die hen, namens de 
Joodse Burgerij van Enschede, elk een àl
bum -aanbood!, foto's bevattende van de 
divelj,se· gebouwen der Ned. Isr. Gemeente, 
alhier. ' · 

Spreker roemde het ontzaggelijk vele 
werk, dat beiden voor onze gemeente ge
dll,an hebben en spr� de hoop uit, dat het 
hun gegeven moge zijn tot in lengte van 
dagen deze arbeid voort te zetten. Voorts 
stelde hij hen een belangrijk bedrag ter 
hand, om naar eigeg goeddunken te beste
den. De dames der jubilarissen werden met 
een bloemstuk vereerd. Onder '·bijval van 
de aanwezigen deelde hij nog mede, dat de 
Heer Menko een piano )leeft geschonken, 
ten gebruike in de Feestzaal. 

Verder werd het woord gevoerd door den 
Eerw. Heer L. Slagter, Mevrouw. M. Fran
kenhuis, den Haag ( onder aanbieding van 
een album met fofo's uit 

�
bezettingstijd) 

en de Heer Is van Dam. !re 
Nadat de Heer Menko en dankwoord 

had gesproken was er gelegenheid tot feli
citeren. 

·S jabbat,-avond 16 April sprak Medestan-
. o der D. Barmes voor een aan-

TILBURA dachtig gehoor v.an leden der 
. Nederl. Zioni

�
bond, Afde

ling Tilburg en een aan iet-leden-ge
ïnteresseerden, over: ,,De po tieke stromin
gen in het Zionisme". Spreker ging uit van 
het 1.1. gehouden Zionistische Wereld Con
gres te Bazel en belichtte vanuit de perso
nen,· die op dit Congres n�r-voren waren 
getreden en de richtingen welke zij ver
tegenwoordigden, de achtergrond dezer 
ideeën en haar ûiteindelijke doelsteMingen. 

De' aanwezigen kregen hierdoor niet al
leen, een helder overzicht welke politieke 

Een last van Uw 

schouder. 

Er zullen altijd zorgen zijn, maar 

ze zijn gemakkelijker te dragen in 
de kracht van Uw leven dan op 
Uw oude dag. 
Een lèvensverzekering maakt Uw 
levensavond zorgenvrij. 

Vraag inlichtingen aan: 

i-ffLLM
I

J 
VAN1859 's-GRAVENHAGE 

Paleisstraat 9. Tel. 11 7240 
Kantoor AMSTERDAM: 

Wet�ringschans 24. Tel. 36492. 

Bent U al 
,,AFGEWI�KELD ?" 

Bij het weer inrichten van Uw huis g�
ven we U in overweging ook weer een, �l 
is het maar nog zo geringe, boekerij aan 
te schaffen. 

Joachimsthal's Boekhandel is gaarne be
reid U hierbij te adviseren. Vanzelfsprekend 
kunt U betalen door middel van Uw huis
raadschadeboekje. 

Tevens verwijzen wij U naar, pagina 8 
van ons blad, waarin wij wekelijks aan
kondiging van nieuwe en belangrijke boe
ken doen. 

Ad.v 

en staatkundige ideeën er in het Jodendom 
leven, dacht tevens verstond Medestander 
Barmes het, het Congres in zijn groot
heid als ook in zijn huishoudelijke curiosi
teiten als het ware te doen meeleven. 

Een en ander droeg .zeer bij tot het wek
ken van interesse naar problemen die bui
ten het dagelijkse om liggen en toonde de 
,vergadering dit ook door na afloop ver
schillende opmerkingen te maken,. welke 
Med: Barmes gelegenheid gaven, dieper op 
sommige punten in te gaan.. 

Elis jeba ging w:eg en Deboràh keek haar na tot zij uit het 
,gezicht was. Dan daalde haar blik naar de takken van de 
\ �delbopm, · die daar stond alsof hi j' in diep gepeins vèr
zonken was. 

gèving werden genoemd en Menasse Poechonin moest steeds 
vermanen<:! met het bellet je rinkelen. 

,,Stilte, alsjeblieft! Stilte!" . 
De massa kalmeerde langzamerhand en het scheen dat 

men nu kon beginnen met' het behandelen de.r belangrijke HOOFDST.UK IV 

De vergadering in Beth-Am. 

punten. 
Plotseling kwam een meis je, de zaal binnen stormen, 

.dat opgewonden en druk gebarend met luide· stem riep: 

Romim uil het Pal"tina van 1920 

I 
ETS later heerste er op de veranda een bijna tastbare stil
te: Ook de omgeving was rustig. Na vele dagen van ka
nongebulder, het geratel van machinegewere!J. en het 

doortrekken van Turkse soldaten was er nu rust als op een 

"Adon S jalom is vanmorgen met het Joodse legioen
Ramla binnengerukt en vanavond hebben zij Lud bezet!" 
De naam Adon S jalom bracht allen in beroering. Ze 
stonden op, klapten in de handen en schreeuwden: 
,,Hedad!". !l 

,,Muziek is de stem van God en van zijn 'reinste engelen", 
placht haar moeder te zeggen, en Deborah hoorde haar weer 
zeggen: ,,Zo, zo, niet te vlug ...... " 

De muziek, een sonate van Mozart, dle zij vroeger vaak 
voor S jalom gespeeld had, herinnerde haar weer sterker 
aan hem. 

"Voortdurend bereiken ons de eeuwige klanken van het 
leven. Slechts het instrument en zij die het bespelen, wisse
len, de muziek blijft altijd. Is het niet zo S jalom? ' 

De- muziek hield op. Elisjeba, het jongere evenbeeld van 
haar moeder betrad de veranda en vroeg: ,,Gaat U mee, 
Moeder?" 

Deborah keek naar haar dochter, die jong en uitdagend 
tegenover haar stond, en antwoordde: ,,Ga maar alleen, m'n 
kind, ik ben een beetje moe vandaag ... . ..  " 

,,Maar vader dan?" 
Deborah viel haar dochter in de rede: ,,Ga nu maar alleen, 
ik vind het prettiger om hier te blijven uitrusten." 

Elisjeba. keek haar ongerust aan. 
,,Voel je je niet goed, Moeder?" 

"Neen, neen, ik voel me best", stelde zij haar dochter
gerust. 

,,In Beth-Am moet het vanavond zo vrolijk zijn." 
Maar Deborah gaf zich niet gewonnen: ,,Ga nu ;maar, 

kind. Ik ko,m wat later." En als voorwendsel gaf zij op: 

"Beth-Am zal wel vol zijn met rokende mensen. Ik kom 
wel tegen het eind en vertel jij me dan maar het verloop 
van de-vergadering." 

,,Dus je komt later?" 
,,Ja, ik kom heus." 

lang verbeide S jabbat. 
Sedert de vroege morgen waren de Turken spoorloos 

verdwenen, en de Engelsen hadden zich nog niet vertoond. 
Beide oorlogvoerende partijen schenen Es jel-Jehuda ver
geten te hebben . 

Deborah Poechonill voelde zich plotseling· beklemd door 
de stilte en verlangde naar de nabijheid van andere mensen. 
Zij verliet de veranda en begaf zich op weg naar het Beth
Am. 

De grote zaal was helder verlicht, alle plaatsen waren 
bezet. Op het podium zaten de voornaamste inwoners der 
nederzetting, onder anderen Menasse Poechonin, die, zo.dra 
hij zijn vrouw zag binnenkomen, de zitting opende. 

Pas nu viel het Debó'rah op, hoe plechtig haar Me�asse 
er vandaag uitzag. Zij verwonder(ie zich, dat zij niet ge
merkt had, dat hij zijn witte costuum ·aanhad,r.dat J:y.j ge
durende d_!l oorlog niet gedragen had. Zijn zwarte, grijsdoor
weven baard was vandaag bijzonder good verzorgd. 

Menasse Poechonin las op plechtigen. toon de agenda voor, 
die twee punten bevattl!: Ten eerste eei;i eigen bewaking, 
omdat er ge.en autoriteiten waren in Es jel-Jehuda; ten 
tweede de regeling,,van de ontvangst der Engelsen, .die elke 
dag verwacht konden worden. 

,,Uiteindelijk zullen ze toch ook hier moeten verschijnen", 
zei Menasse met nadruk. 

"Ze zijn al - in Rechoboth!" klonk een opgewonden ste:n 
uit de vergadering. 

,,Ook in Ris jon-Letsion!" 
,,Ze zeggen, dat ze vandaag Nes-Tsionah zijn binnenge

rukt!" 
Nog meer namen van Joodse neerzettingen in de om-

Toen de menigte eindelijk uitgeraasd was, richtte .de voor
zitter zich op plechtigen toon .tot de vergadering, riep uit: 
,,Chaweroth en Chaweriem!" en hield de armen opgeheven,· 
tot het volkomen stil w,as. ,,Sedert enige dagen bereikten 
mij berichten, die van grote historische betekenis zijn voor 
Palestina en 'het gehele Joodse volk." 

De menigte zat nu met ingehouden adem te luisteren. 
"De Engelse staat heeft do·or haar vertegenwoor.diger

Lord Balfour een officiële verklaring laten afleggen, dat 
het van de Turkse macht bevrijde Palestina een Joods 
tehuis zal worden!" 

,,Hedad, Hedad!" 
Làter kwamen er nog meer berichten, die harten en 

hoofden der mensen met ongekende vreugde vervulden. 
Zelfs Deborah Poechonih, die dit alles reeds 'wist, luisterde 
met kloppend hart naar de woorden van haar man: 

,,Uit zekere bron weten wij dat er een Joods leger ge
vormd is, dat schouder aan schouder met de Engelsen 
strijdt om ons heilig land te bevrijden. Hoe groot dit leger 
is, zullen wij waarschijnlijk spoedig te weten komen. Maar 
alles wijst er op, dat het uit enige batal jons bestaat; jonge 
mannen uit de Verénlgde Staten, Argentinië en andere 
landen." 

,,He.dad! Hedad!" 
De menigte wist niet wat te beginnen. Het schreeuwen en 

jubelen kwam vanzelf hoewel ze tegelijkertijd toch rustig 
wilden blijven omdat men, te zien aan de zwaaiende armen 
van den voorzitter begreep; dat er nog veel meer moest 
komen. 

( woràt vervolgt!.) 
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Seider-viering te Ba�doeng 
Zaterdagavond 5 April werd in het Joods 

militair tehuis een Seideravond-viering. ge
houden voor= de Joodse ingezetenen van 
Bandoeng. 

kampen overleefd had en in de haven te 
Haifa door een kogel uit.een mitrailleur der 
Engelsen getroffen, 'Werd en zo het beloofde 

land wel mocht zien, maar niet mocht be
treden. Spreker wees er op, dat deze jongee 

man een van de velen was · die eens in een 

eigen vrij land hoopten te zijn. Les jono habo · 
biroesjolo jiem. Maar, zo betoogde hij met 
nadruk, een vrije natie is slechts mogelijk 
in een vrije wereld. Het een is zonder het 
ander niet mogelijk. De Joodse yrijheids
strijd gaat hand in hand met de worste
ling van de gehele mensheid voor een bej:ere 
wereld. "Die strijd gaat tegen alle reactio
naire en behoudende ,machten. Wanneer we 

op deze manier de Seideravond een inhoud 
geven die uitgaat boven de bevrijding van 

onderdrukking van ons volk, n.l. de bevrij
ding van alle volkeren van het juk der over
heersers, dan krijgt, zo eindigde de spreker, 
ook dit Paasfeest een meer zinvolle bete-

voortreffelijke maaltijd bleek, bij me j. Borg
hard_t in uitstekende handen. De traditio
nele · matzeklels en kremsjelies ontbraken 
niet op het m,enui Organisatorisch is door 
den! heer Rltter goed werk verzet. 

Allen die deze Seider hebben meege
maakt, zullen zeker iets hebben meegeno
men van de goede en prettige sfe�r waar
aan zij later zullen terugdenken. Vooral de 
militairen, die veel ,huiselijkheid missen, 
werd iets geboden, ·waardoor zij innerlijk 
gesterkt weFden. 

kenis. 
· 

De opkomst was groot. Een.,-7.J)-tal per
so:rj.en, waaronder. 25' militarren' die als gast 
aanwezig waren, waren bijeengekomen om 
op '13.loude wijze de Seider te vieren. 

De voorzitter van de afdeling Bandoeng, 
de. heer Drs. de Vries, opende de · bijeen
komst.Spreker haalde de geschiedenis aan 
van den Jood, die de. hel der çoncentratie-

Vaandrig E. J. Seeligman, die uit Bata
via was overgekomen, droeg, hierna de Ha
gadah voor. Door vragen en antwoordP.n 

wist hij. de aanwezigen en vooral de kin
deren in de betekenis van het Seiderverhaal 
te betrekken. Al met al een buitengewoon geslaagde 

Seideravond. 
1 

-Het culinair gede�lte was,. zoals uit de 

Met grote vreugde geven wij 
kennis van de geboorte van 

ons dochtert je en zusje · 
MIRJAM RUTH 

-ELISABETH
Mr. S. J. Meijers. 
A. V. H. ·Meijers- de" Lieme. 
Daan. 

R'dam, 25 April 1947 
1000s Graaf Florisstraat 36. 

De chqepa van 

LOUIS LEVIE 
en 

BETTY WIJZENBEEK 
zal plaats vindeµ Lag bomer 
(8 Mei) Springweg 168 
te 12.30. 
Receptie 4.- tot 5.30 u. Rest. 
Vredenburg- Utrecht. 

8 Mei 1947 
19 Ijar 1947i••N M"' · 

Voorl. adres: Mariastr. 10 
Utrecht. 10010 

HEINZ KALMAN 
en 

ANNIE COHEN 
geven hiermede kennis van 

hun voorgenomen huwelijk 
op Donderdag 8 Mei 1947, 
waarvan de voltrekking zal 
plaats vinden om 11 uur in 
het Raadhuis te Naarden en 

de inzegening 14 uur in de 

Synagoge te Bussum, Kron1-
me Englaan. 

LEVENSPOSITIB 
Bloeiende groothandel in 't 
Zuiden des lands zoekt, we
gens drukke werkzaamhe
den van den Directeur, een 
allround koopman, als · 

Vertrouwd mt!dewerker 
Na wederzijdse korte proef
tijd bestaat de mogelijk)leid 
tot financiële deelname. 
Slechts vooruitstrevende en 

werklustige personen van 30 
tot 40 jaar gelieven te solh
citeren met foto en levens
loop onder no. C 23,2 bur. 
v.d. blad. 

Breigoederenfabriek m 
België 

vraagt bekwaam vertegen
woordiger in Holland voor 
h,ixe-' en serieartikel. in ge
breid bovengoed. Voorkeur 
die over auto en kapitaal 
beschikt. Eveneens personen 
die relaties hebben voor de 

uitvoer naar de Scandina
vische landen en overzee. 
Schrijven of .bezoek brelgoe
derenfabriek "Ellé" Merca
torstraat 102, Antw�rpen. 

Jonge, beschaafde 

biedt zich aan als 
vrouw Jong energiek 

HUISHOU1DSTER 
in klein moederloos gezin, 
of bij heer alleen. Br. No. 
C 242 bur. v.d. blad. 

"' 

Oorlogsweduwe (alg. ontw.) 
z.z.g.g. in huisgezin bij heer
(met kind geen bezwaar.)
Br. C 230 bur. v.d. blad. 

ZWITS E RLAND 
Voor bevriende fam. In 
Zw.land, gez. mil. zoek Ik 
'n lib. Isr. meisje tot 25 j. 
ais-hulp in de huishouding. 
Beg.sa!. Sfrs. 100.- p.m. & 
2 midd. p. w. vrij. Voor 
werkverg. en visum wordt 
gez. Kennis van de Duit
se resp. Franse taal strekt 
tot aanbeveling. Aanm. Za
terd.avond tussen 6-7 u. bij 
Mevr. Rosenthal, A'dam-Z. 
Merw�deplein 2 hs. 160<5 

LEIDENDE FUNCTIE 
gevraagd als 

BEDRIJFSLEID ER 

Zake'nman 
prima administratief onder!. 
gew. leiding te geven aan 
gr. personeel, is gen. zich 
financieel te interesseren 
bij goed renderend bedrijf, 
waar funttie als mededirec
teur beschikbaar is of opvol
ger ontbreekt. Br. C 245 
bur. v.d. blad. 

N ett,e energieke jonge za
kenman 

zoekt WERKKRING 
waar hij met hard werken 

zièh een goede levenspositie 
kan veroveren. 
Onversch. in welke branche. 
Ook genegen zich financieel 
te interesseren. Br. C 228 
Bur. v.d. blad 

Oorlogsweduwe 34 j. 2 kind. 
eigen woning zoekt 

kennismaking 
met beschaafde eenvoudige 

man .tot 45 j. om weer ge
zellige huishouding te stich
ten. kind g. bezw. Br. C 243 
Bur. v.d. blad. 

. .. van ervaren kracht, 42 jaar ---
160"'

i
SS.-DmECTIE of dergel. 

Groothandel m galanterieen d, statenloos, Cominerci- HUWE Ll·JK vraagt flinke · el en org. goed onderlegd. � 
Bij vo0rkeur Drukkerij- of Dame, oorlogsweduwe 4 '!""!5. 

Vertegenwoordiger Papiervak maar dok gene- zonder kinderen, ·nette ver

Amsterdam, Courbetstr. 18 
Naarden, 0. Blaric.weg 3 
Toek. adr.: Diézestr. 28 hs. 
A.rn.,sterdam-Z. 16067 

Gelegenheid tot felicitatie 
van 15-17 u. in Hotel Jan 

Tabak 
voor de stad Utrecht 

gen in ahdere branches schijning, wenst ser. kennis
functie tl) aanv. Br. no. , �aldng met Heer. beh. posi
C 241 bur. v.d. blad. tie. Br. C 239 Bur. v.d. 'blad. 

HEINZ OPP]!)NHEIMER 
en 

MARGRIET RO:MIJN 
geven hiermede kennis dat 
zij op 7 Mei 1947· om 10.20 
u. ten stadhuize Amsterdam 
in het huwelijk.hopen te tre
den. Geen ontvangdag. 
Toek adr.: Moerdijkstr. 39, 
Amsterdam-Z. 10025 

Door mijn plotseling ver
trek naar Amerika groet ik 
op. deze · manier al mijn 

vriend�n en ex-kampgenoten 

Andries Os 
/Rustenburgerstr. 364 

Hotel Nutlbara, 
. Medelin . (Columbia) 1GOS1 

. Gevestigd:.· 

Dr. 1 .. M 

voor psychoth.erapie 

Koningslaan 66 Amsterdam 
tel. 29612. Sp:!\eekuur vol
gens afspraak,/ 100,a 

Gevestigd: 

1. Swelheim
oogarts 

van Breestt. 98, tel. 25863 
Spreekuur dagelijks van 1-3 
u. eri volgens afspraak. 1000, 

Adverteeren 

Benninga en de Leeuw 
Zadelstraat 32, Utrecht tel. 
19452. 160, OPROEP .. � 
------------=.,...,Het Kerkbestuur der, Neder!.· Israel. Hoofdsynagog •e 

Textiel - .A,msterdam roept op sollicitanten naar de beti:ekking van 

Gevi;. op Textiel-kantoor 
voor hele of halve dagen AMBTENAAR in ALGEMENE DIENST 
flinke vr. of m. kracht, g. . Vereisten: Chazzan, Bàal Koré, Sjochet, Onqerwijzer.
typist(e) ook in vreemde Salaris: f 3700.- per jaar, verhoogd met de thans gel
talen. Br. met voll. inlicht. dende duurtetoeslag van 20%, zolang deze van kracht 
ook betreffende verlangd sa- . blijft. Sollicitaties (uitsluitend schriftelijk): voor 10 Mei 
laris onder nummer G 244 a.s. aan het Kerkbestuur, Prof. Tulpstraat 11). 10020 
bureau v.d. blad. 

HOTEL SPLENDID 
Damrak 32, telef: 46121 
HUISKNECHT 
KAMERMEISJE 
SERVEERMEISJE en 
KELLNER. 

16021 

10035 

Gevraagq: voor Leicester 
(Engeland) 

net meisje 
in klein orthod. gezin. Pr. 
werkkring; modern huis. Br. 
aan M. Gans, Regentessew. 
11, Zandvoort. · �00,2 

Wij vragen voor onze zaak ·In damesconfectie eeii 

Vakkundige v,erkoopster 
Prettige zelfstandige werkkring .. Brieven onder 
z 180 van Hees· Advertentiekantoor, Heerengracht 
287, Amsterdam. 

· 
10074 

Bekwaam, ·energiek koopman. Holl. 
· met prima referenties, 32 jaar oud, sinds kort 'in

Holland, zoekt plaatsing in groot winkelbedrijf, 
of als vertegenwoordiger. 
Br. onder No. C 249. bur. v.d. blad. 

Het l\ledlsch-Opvoedkundlg: Bureau der Vereniging "Cen
traal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland".
vraagt , 

sociale werksters 
Br. m. uitv. inl. over opleiding enz. à.iin het Secr. der Ver. 
Apollolaan 43, Amsterdam. 1602< 

HUWELIJK 
Jonge · wed. 33 j. zonder 
kinderen, aardige verschij
ning, zoekt kerinismaking 
met dito heer, tot 45 jaar, 
kind g. bezw. Br., liefst m. 
foto, welke op er:ew. wordt 
·teruggez. onder No. 4440 
Advert.Bureau, Jac. Duits, 
Dordrecht. 16001 

Voor mijn vriendin, lerares,
v.g.h. zacht opgewekt ka
rakter, gezellig en huishou: 
delijk, zoek ik serieuze

kennismaking 
(ieefttjd °36-48 jr.) Dlsêretie 
verz. Br. no. C 235 bur. v.d. 
blad. 

Gesch. dame 35 jr. m, doch
terte 111., jr. eigen huis 

Alleenwonende be jaarde da
me, met moderne, gezellige 

bovenwoning in centrum v. 
N.-holl. prov.stad, zoekt 

samenwoning 
m. besch. dame tot beider
gezelligh. Hulp aanwezig. 
Br. C 248 bur .. v.d. blad. 

· Tehuis gezocht
voor 87 jar. gezonde, Duits 
Joodse dame. Liefst R'dam 
of omstreken. Br. C 240 
bur. v.d. -blad. 

Dame m.l. zoekt gestoff. of 
onge1!1. _ J _ _ 

Kamer(s) 
met kookgelegenheid (in 
Amsterdam) Br. C 236 bur. 
v.d. blad.

. Net meisje 16 jaar, zoekt 

leuke vriendin zoekt 
kennismaking 16 of 17 jaar. Liefst kun

nende dansen. Br. C -234 
met besch. ontw. heer, kind bur. v.d. blad.
g. bezwaar. Uitv. br. onder
let�. C 233 bur: v.d. blad. . Te koop aangeb. 

· · een compl. stel nieuwe alum. 
Voor lief, degelijk jong !nieis
je (22,jaar); flinke huisvr., 
uit goe� Joods milieu, w9rdt 

kennismaking 
gez. met flinken jongeman: 
Br. No. C 227 bur. v,d. bl. 

pannen ( 7 'stk.1 alleen . Pe
sach gebruikt. Tevens een 
nieuw 2 pits gaas.tel. Br. no. 
C 229 bur. v.d. blad. 

Gevraagd nette flinke juffr. 
voor de 

HUISHOUDING 
bij heer älleen; leeft. _ 35-45 
j. M. S. Boekbinder, Peli
kaanstr. 7 Asseri. 16015 

Jongeman, 26 jaar. alleenst. 
en niet in gelegenh., zoekt 
serieuze kennismaking met 
jonge dame. Br. liefst met 
foto, op erew. retour, A 32 Te huur: le LOONCONF.
Mackenzie's Adv. Bur

"\ 
Hil- \T_ERGUNNING desgewenst

versuni 16030. met 6 machines, speciaal 
machine en 1 pk motor v. 

Aangeboden net degelijk 

Pension 
voor 2 personen In gr. porp 
op de Veluwe met prachtige 

bosrijke omgeving in de m. 
Juni. Br. onder No; C 231 
aan het bureau v.d. blad. 

Te huur aangeboden 
In Qentrum: 2 moderne on
derstukken, geschikt voor 
magaz. en kantoor of werk
plaats. Br. C 246 bur. v.d. 
blad of tel. te· bevr. 40363. 

japonnen, blouses en rok
ken. 
P VERG. TEXTIEL indien 
gewenst. te rullen v. M.W. 
vergunning. Br. C 238 Bur. 
v.d. blad.

._tlEROPEND 16023-. 

Dooseman's 
Sigarenmagazijn 

v. WÓUSTRAAT 228
Telefoon 9"'896 

voorheen 
Weesperslaal 39 en N. Hoogslraal 2 

• Ter overname gevraagd 

Tegen zeer
.., 

ruime vergoeding 

TEXTIEL-DETAIL 

HANDELSVERGUNNING 
Bij voorkeur met Dames-Bovenkleding. 

Br. lett. s. 406 Adv.Bur. A J. Albach, Rokin 24 
Amsterdam. 1602D 

doet 

' -

verkoop-en! 

Dame 30 jaar biedt zich aan 

als 

Huishoudster 
· In ritueel gezin: Br. C 237 

bur. v.d. blad. 

DAMESMÁNTELFABRIEK 
v'r'aagt voor direct of later een 1 Boekhouder(ster)-Correspondent(e) 'I BJNNENHUISKUNST 

ISRAELIETISCHE BEGRAFENIS9NDERNEMING 

" 
ORACH-HAIM" 

Nw. Keizersgracht 11 • Telefoon 55774 - Amsterdam-C.

Eerste Klas uitvoering van Begrafenissen tegen
billijke tarieven. 

volledig bekend met alle voorkomende admini
stratieve werkzaamheden en moderne talen 

Brieven met· opgave van referenties onder No. 125.460 
aan BOLR.EK, Koningsplein 1, Amsterdam. 16066 

Grote detailhandel in manufacturen, vraagt voor direct 

zelfstandige kantoorjuffrouw 
GEEFT U OP ALS LID. 

UW LIDMAATSCHAP BIJ ONS 

IS'NOG STEEDS VOORDELIGER. 

16004 met kennis van administratie, steno en typen. Brieven 
onder no. C 247 bur. v.d. blad. 

' Ceint\{urbaan 73 Tel. 22079 Amsterdam 

Zitkamers • Huiskamers · Slaapkamers . 
in div. houtsoorten, ook naar speciaal ontwerp 

Betalingen via Schade Enquete Commissie 16018 

/ 
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GOUD, ZILVER, enz. 
koopt tegen noge prijs 

Fa. LANGEDIJK 
Tel. 31656, Fr�derikspl. 11 

:J. Aaluiew-� :J;,.. 
Saxen Weimarlaan 24 

naar een foto .als een duur
zame herinnering aan fami
lieleden. Vraagt inlic\f tingen 
bij het atelier HEN. Leraar 
Tekenen M.O. Amersfoort 
Arnhemseweg 20, tet 6791 · 

16047 

BONT HU IS· ,,OOST" 
H. VOET 

Ni e uwste modellen Bontmantels 
1,�2o Zilvervossen - Marters - llterscolli.ers 
Ruyschstraat 22, Amsterdam.-Teléfoon 53439 

GEWASSEN POETSLAPPEN EN WOLVLOKKEN 
iedere hoeveelheid steeds uit voorraad leverbaar. 16010 

Tel. 93092 
ELECTRICITEIT 
RADIO 

· Vraagt offerte aan 16019 
Erkend door G. E. B. 

6.�9' . ... e. 

( ' : • E·

P 
.dl \ WAT 5T'JL BETREFt; 

e . r10W'. ., /_J- 11.lPt 
•de� . .. 'flI!,' ïJ1.etr ·

IJ
r"' .van den �;;,.. ; .. Dag v-· 

9110BUURbDI IUI ILIEDIIIC·Jta KIWl e r.Lokhoff . VTRECHT'iCHESTR.1.39 

L. KALFUS, TILBURG
'l'rouwlaan 27. Telefoon 3128 

Kantoor Amsterdam: BENJ. ITALIANER 
Kloveniersburgwal 59, Tel. 45540 · ___________________ ,_

PREMSELA & HAMBURGER
Juweliers, Antiquairs, Goud- en Zilversmeden 
16017 TELEFOON 522ó8 
tijdelijk SAR PH AT IS TRA À T (6 9 
in-- en Verkoop van Goud, Zilyer en Juwelen. Antiek en Modern. 
Repataties o.a. Let opmaken van zilveren voorwerpen en l;ior-

loge reparaties kunnen VCrzoJ'gd WÓTdèn. 

's Z 0. N DA G S · G E O P E N D. ....._ 
".GERARD.DOUSTRAAT 88 " 

�

TRo=��-Ell'

1

1 MEUBÉLEN naar· MAAT -
�VONDKLEf;Dil'\IG 16012 

----------- N.V. Meubelfabriek HA S W Q
NIEUWE ACHTERGRACHT 9-13 - TELEFOON 54248 1 Wij ondergeteekeriden, Commis

sarissen van de Onderlinge 

gevestigd te Amsterdam, onder TOEGEPASTE KU�ST 

Dit ia "gemak" t

� ... '. de huiseigenaar denkt
.. � !�n

"gemak". het allereef'�t 

S, · G. ENGELSMAN Jr. 
beëedigd mak. onr. goederen.

Heil:1eragracht 409 Telef o011c3f$3S9, het kantoor
.J . dat hem attè adminis tratie uit handen. neemt, 

:::Ä�:-BUREAU VOYAGES RODEX 
BRUSSEL. oP���rg�Pi;31 · AMSTERDAM

DAMRAK 37-38 TELEFOON 40691 

Zakenreizen - Emigratiereizen - Vacantiereizen 
Aanbevelend, LÉO ARONSON 

16013 Directeur voor Holland 

PH .. BONEWIT 
GEEFT DE H O O GSTE WAAR D E  VOOR .NET 

GEDRAGEN HERENKLEDThfG 
GOUD -'ZILVER EN JUWELEN 
LET ,OP HET JUISTE ADRE_S 15007 

ALB. CUYPSTRA]\.T 166, 1s1e Etage
niet in het Winkelhuis 

· A. 0 BS T F E L D & Co.
- · Bc;>ntwerkers

Brandwaarborg-Maatschappij, 

1 Directie der firma De Jong en 
M. d- I' h 

. Reparaties, transformaties 16014 Co., hebben het genoegen aan al- o erne ver IC tingen 16011 

1 

VAN BAERLESTRAAT 7 TEL. 95808 Ie daarbij belanghebbenden te LINNAEUSSTRAAT 205 • TELEF. 5265� -. ------------------_.. berichten, dat heden aan ons is • gedaan Rekening en . Verant-

------------------------' [ 
,woording van de gehouden Ad- · VERBUURINRICHTING VAN 
nii.ni.stratie over het jaar 1946, MO DERNE ·ZWÀRTE HERENKLEDING 
welke door ons in orde bevonden 

zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. 1� 
•. 
- J 8 H. B U Y. E R Wij ontvingen daarbij, in tegenwoordigheid van � 

S T I C H T I N G "H. E T J O O ·o S é H E
- BEGRAFENISWEZEN te 'AMSTtRDAM"
' 

TULPSTRAAT 19 - TELEFOON'516:10 

onderscheiden Heeren Correspondenten en Deel- G�ootste speciaalzaak in Nederland
genooten, een nauwkeurig overzicht van den Amsterdam - Westennàrkt 7 - Weterlngschans 163 - Telefoon 36439 
stand der Maatschappij en mochten ons bij ver
nieuwing van haar bloei en welstand overtuigen. 

Amsterdam, 25 April 1947 
Mr. H. Th. s'Jacob 
Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen 

tot Sevenaer 
Jhr. Mr. É. W. Röell 

/ Jhr. Dr. C. G. C. Quarles van' Ufford 
Jhr. Six van Hillegom 

FAMILIE-DRUKWERK 

/, 

- zoals Geboortekaartjes, Verlovings
kaartjes, Ondertrouw- en Trouwcir
culaires, .Barmitswah-kaarten,
Dankbe�gingska�ten e.d.

thans weer . in ibeperkte mate leverbaar 

· JOACHIMSTHAL'S DRUKKERIJ BEDRIJF N.V.
PRINSENGRACHT 346 AMSTERDAM-C. . , TELEFOON 35584 
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. 

Complete Meubilering Fa. B. BREEME·R

v.h. Koningstraat, thans 16009

e N WOUSTRAAT 70. AMSTERDAM Z. 

Komt U Qok eens 
16007 

GRATIS PROEFSCHERÈN 
· met een Philips-droogscheerapparaat

HARÉ W eesperstraat 2 b, Telefoon .5 1 6 8 3
Apparaten direct leverbaar f 44.

. Radio - Electra - Rijwielen en Onderdelen 
Stofzuig.ers f 120.- uit voorraad leverbaarStrijkijzers f 13.15 

RAD IO_ SPECIAllSl 
' Fa: ;J. KEPPEL Javastr. 131 

Bij de uitgeverij van Joodse 
muziek 

Kadima" 
,, . .. . 

Pr. Hendriklaan 17• A'dam Fabrikant van Radio-onder- z. is het bekendedelen. 16016 

Telef. 50291, Amsterdam. 

1 .. Parti sa ne-n l.i,ed 
Koopt b •u• onze U ontmoet° Uw vrienden ·en dat zijnertijd door de War-

-' 1 kennissen in schauer Joden werd gezon-
gen, vóor de prijs van f 1.50 

Adver.teerde•s Hotel ,,S p LE N D fD" te koop. De uitgave is voor
,- zang met pianobegeleiding 

J)AMRAK S2,' telef. 46121, bewerkt door Hans Krieg 
�lllllllllfflllltllllffl!ll111fHnl1tl1111111Mlntlllll!llllll•n11111fflnl11llltllM1llf1IIIHIIU1lffilllllllU/u.rtllllllllllllllllllUIIUtlllUIIIIIIMIIIUUIUIINIIIIIUIIIHlUIIUlllffllll,IJ.I 

'Amsterdàm lQQS4, �met d'e Jiddische tekst, llÛ!? 

r--------------------------------

G,,,sta. .' . "'" natu,,uu. Ja 

..,.. Uit het woordenboek van hé,,, die 
gee� enkel risico willen �: 

v.d. Kar 16000 

voor de· BETERE 

SCHOENREPARATIE 

Otficieie voortzetting van· de oude Amsterdamse 
Begrafenisverenigingen 

CONTRIBUTIE 16005 
Bij aanmelding voÖr het be
reiken van de 13-jarige leeftijd FI. 0, 10 per "!'eek 
Alle andere leeftijden ••••• FI. 0,25 per week 

erzorging van particuliere bëgrafenissen, tr1:1nsporten en opgravingen 

1.::. KOSTER .• STEENHOUWERIJ N.V.
HATISTRAAT 189 - Tdefoon.52842 - AMSTERDAM-C. 

levert grafzerken naar alle begraafplaatsen 16003 

TH,EVES IN TöHE NiGHT 
A. KOESTLER

Dit boek over Palestina van den b'eroemden 
· auteur van "Nacht in den Middag", was
enige tijd niet leverbaar, daar de gehele op
laag in Engeland uitverkocht was. Door de 

medewerkiJ;J.g van den importeur hebben wij 
van de 2e druk een grotere dan de normale 
hoeveelheid ontvangen, zodat wij voorlopig
omgaande bestellingen kunnen uitvoeren.
.Maar bestel vlug, want dit boek vliegt weg. 
Prijs gebonden in linnen band f 7.3.5.

Het 2e deel van de E.N.S.I.E. (Eerste Neder
landse Systematisch Ingerl,chte Encyclo
paedie) is verschenen en onze intekenaars 
zullen het reeds hebben ontvangen. Dit deel 
behandelt het gehele interessánte gebied 
der Taal- en Letterkunde, Beeldende Kun
sten, Muziek, Dans, Toneel en Film en het 
is (misschien nog meer dan het le deel) 
bijzonder fraai geïllustreerd. in llaturo, Want � .,Neder. 

landen 1/0ll 1845" betaalt 
U &ij· glanchade niet- in 

Balen en bezorren 
Med. gedipl. voetkundige. 
. • Ten Kàtestraat 65; � 

Telefoon 86891 
Gerard Douplein 15, 

Telefoon 23018 

Prijs compleet f 225.- voor 10 delen, des
gewenst betaalbaar in 10 termijnen. Op ·ver.,. 
zoek zenden wij U gaarne een g!!ïllus·treerd 
prospectus met alle bijzonderheden. · geld maar r:orgl voor hel

voUedig ;,u:è!ten ""::,.lef' Pr21» 
'"'"'"'" ""• 

k,IOI .... Jl, l,· per 

ENGELSMAN-JR 
Keizersgracht 409, Telef 35359 het kantoor, W<l!r Cl 

J
i 

een glasverzekering bij de ,,Nederlanden w11n _184.5° . 
kunt sluit(!n. , · ' 

'" 
1 

Gebr. v.· tl.Kar 

HERENKLEDING 
koopt tegen correcte prijs 
·&Is voorheen 16002 

J. RITMEESTER
thans: Hilrln�er
steeg 4', b/h Damrak 

zendt briefkaart. 
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