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MAZAL TOV!

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN ISRAËL

Afgelopen Sjabbat, zaterdag 27 april, was het Koningsdag in
Nederland, een gelegenheid waarbij enkele duizenden mensen,
die een bijzondere prestatie hebben geleverd, een Koninklijke
onderscheiding ontvangen. In Israël nodigden ambassadeur Gilles
Beschoor Plug en zijn echtgenote, Louise, al op 11 april twee heren gastvrij uit in
de ambassadeurswoning in Herzlia. Samen met hun uitgebreide families, naaste
medewerkers en een kleine
afvaardiging uit de Nederlandse
gemeenschap.
Moshe Mossel en Ben Noach
kregen op 11 april allebei door
de ambassadeur en uiteraard
uit naam van Koning Willem
Alexander een Ridderorde
opgespeld. We hebben dit stil
moeten houden tot de officiële
datum, wat ons als verslaggevers
slechts met moeite is gelukt.
Moshe Mossel en Ben Noach kregen deze hoge onderscheidingen voor hun
bijzondere prestaties voor wat tegenwoordig als Amoetat Akevoth bekend staat: zij
hebben allebei decennia lang, dagelijks, vrijwillig gewerkt voor het in kaart brengen
van de Nederlands Joodse Genealogie. Voor beiden werd het hun levenswerk. De
naam van Moshe Mossel is vooral verbonden aan zijn reconstructie van de volledige
Asjkenazische bevolking van Amsterdam in de achttiende eeuw, die op het internet
is weergegeven dankzij het grote project van Ben Noach: het verzamelen van zo
veel mogelijk stambomen en andere genealogische gegevens van Nederlandse
Joden door de eeuwen heen in één grote Dutch Jewish Genealogical Data Base:
www.dutchjewry.org
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