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STICHTING NATIONAAL DANKTEKEN

VOOR DE RECHTVAARDIGEN
‘d a n k z i j h e n l e v e n w i j ’

Dankzij hen leven wij. Misschien geldt dit ook voor u?
Een aantal in Nederland woonachtige Joden overleefde de Tweede Wereldoorlog dankzij de
moed van verzetsmensen en onderduikverleners. Ongeveer 28.000 Joden doken onder; circa
16.000 overleefden in onderduik. Veel overlevende Joden en hun kinderen en kleinkinderen
zijn dankbaar jegens verzetsmensen en onderduikverleners.
Wij willen uitdrukking geven aan onze dankbaarheid met een Nationaal Dankteken in de
binnentuin van de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Amsterdamse Plantage
Middenlaan, tegenover de Hollandsche Schouwburg. In 2023 opent in dit gebouw het
Nationaal Holocaustmuseum, onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier. Bij de realisatie van
dit Nationaal Dankteken werken wij samen met het museum.
In het nieuwe museum wordt de geschiedenis van de Sjoa in Nederland verteld aan de hand
van voorwerpen en persoonlijke verhalen. De mensen die zijn vermoord staan centraal. Ook
belicht het museum de daders.
Op de begane grond van de Kweekschool is aandacht voor hen die moedig waren;
een passende context voor het Dankteken. Na de opening van het museum wordt het
Dankteken in eigendom overgedragen aan het museum.
Onze stichting zal in alle twaalf Nederlandse provincies bekendheid geven aan het Dankteken,
om zo onze nog levende redders, samen met hun kinderen en kleinkinderen, te betrekken.
Met een Dankteken in de binnentuin van de voormalige Hervormde Kweekschool kunnen
zij en andere bezoekers stilstaan bij de betekenis van de redders en nadenken over de wijze
waarop zij zichzelf tot onrechtvaardigheid verhouden. Want toen, maar ook weer vandaag,
worden dagelijks mensen gediscrimineerd.
Zonder u kunnen wij geen Dankteken oprichten. Wij hopen dan ook dat u dit initiatief wilt
ondersteunen. In totaal is €250.000 nodig om het Dankteken te realiseren.
Staat u achter ons initiatief? Wilt u dit financieel mede mogelijk maken?
Steun ons dan met uw bijdrage... en: vermeld bij uw overmaking alstublieft uw
e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Joke Moëd–Reiss, secretaris ANBI status
Bestuursleden: David Kat, Joke Moëd, Eric Bremer, Hans Weijel, Maurits Cohen
Adviseurs: Hans Vles, Arnold & Guya Troostwijk, Judith Fransman-van Ingen, Roselyne Cohen
Stichting Nationaal Dankteken: p/a Olympiaplein 109 III, 1077 CV Amsterdam
E-mail: secretariaat@dankteken.nl – Tel.: 06-4262.0805
Kamer van Koophandel 82456844 – Bankrek.: NL73RABO0367661624
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POERIEM EN
PESACH 2022

Met Pesach vieren we
zowel onze fysieke
vrijheid, alsook de
geestelijke vrijheid. Het
is mijn wens dat onze
gemeenschap hier in
Israël en in de rest van de
wereld werkelijk vrij zal zijn.
Zoals we bij de Seider aangeven:
“Laat ieder die honger heeft komen en mee-eten en
laat ieder die geen Seider heeft komen en met ons Pesach
vieren.”
Voordat ik u nu Pesach kasjeer en sameach ga wensen
wil ik in dit verband nog even aandacht besteden aan het
vorige feest: Poeriem. Het valt me ieder jaar weer opnieuw
op hoe anders het is Poeriem te vieren in Nederland of in
Israël. Ik heb het als inwoner van Jeruzalem niet over het
feit dat in Israëls hoofdstad Poeriem een dag later wordt
gevierd. Ik doel ook niet op het ontbreken van typisch
Nederlandse lekkernijen zoals de kiesjliesj, de knapperige
‘hamansoren’. Nee, ik heb het over het feit dat Israël er
een waar feest van maakt. Kinderen gaan niet één dag
verkleed maar bijna een hele week wordt het gevierd,
meerdere keren op school, thuis en uiteraard op Poeriem
zelf. En we hebben gelijk; waarom de vreugde beperken
tot slechts een dag?
Na een opleving van covid viel mij ook de afname van
de laatste covid-variant op tijdens Poeriem. Zijn we nu
eindelijk verlost van het virus na inmiddels twee jaar van
mondkapjes, vaccinaties en allerlei andere beperkingen?
Wenahafoch hoe of “het kan verkeeren” zoals G.A. Bredero

in het begin van de zeventiende eeuw al in zijn Spaanschen
Brabander optekende. Hopelijk is dit het geval met Pesach
zodat we eindelijk weer echt bij elkaar kunnen komen,
allen rond de Seider-tafel en niet per zoom.

Poeriem – 1 April-grap

Het viel sommige leden al op. Dit jaar geen grappen. We
hebben broodje Meijer niet naar Israël gehaald, geen pakje
matzes of koosjere J(O)dekoeken weggegeven onder onze
leden en ook heeft ondergetekende geen voorstel bij de
Tweede Kamer ingediend. Poeriem viel immers samen
met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne met alle
verschrikkingen en gevolgen van dien. We hebben daarom
besloten dit jaar over te slaan. Onze gedachten gaan uit
naar alle slachtoffers en ook de Joodse gemeenschap
en Israeli’s die zich aldaar bevinden en getroffen zijn.
Opdat de oorlog snel zal worden beëinidigd, de rust zal
wederkeren en de heropbouw kan beginnen.

Contributie

Het hoofbestuur heeft besloten het verlaagde
lidmaatschap van 250 NIS in stand te houden en te
verlengen tot na 1 april. Onze vaste kosten gaan niet
naar beneden en met het voldoen van de contributie
stelt u ons in staat onze doelstellingen te verwezenlijken
en de continuïteit van hulpverlening en sociaal contact
te waarborgen. Zoals altijd: mocht de hoogte van de
contributie bezwaarlijk zijn, neem dan contact op met het
kantoor of het afdelingsbestuur zodat we er een mouw
aan kunnen passen.
Namens het bestuur wens ik u allen een Pesach kasjeer
vesameach!
Gideon van der Sluis,
Voorzitter@ioh.co.il
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NIMMER ACTUEEL
De Aleh is nimmer of zelden actueel. Dat is de
afgelopen tijd alleen maar erger geworden,
want actualiteit is meestal al niet actueel meer
zodra je er iets over hoort. De tijd vliegt met
een ongeëvenaarde snelheid, onvoorstelbare
gebeurtenissen buitelen over elkaar heen.
Alles is al snel oud nieuws. Een nog actuele pandemie
verdwijnt dan ook plotseling achter de actualiteit van
een oorlog in Europa en als u dit leest zijn er alweer een
paar weken voorbij, die ongetwijfeld een niet te bedenken
aantal ontwikkelingen vertegenwoordigen. Misschien is
het wapengekletter achter de rug en herstel van vrede in
zicht, zo hopen wij. In de Aleh is over al deze dingen niets
te vinden, want de Aleh vertegenwoordigt nu eenmaal
een heel beperkte wereld van vrijwel uitsluitend oud
nieuws.
De vraag naar het bestaansrecht van de IOH zelf was
actueel vanaf de eerste dag dat de organisatie is opgericht,
nu al bijna tachtig jaar geleden. Het is niet voor te stellen
dat een organisatie die nieuwe immigranten uit Nederland
opvangt nog of weer nodig zou kunnen zijn. Net als
andere immigrantenorganisaties in Israël zijn we een
zieltogende vergaarbak geworden van sociale en culturele
activiteiten van – meestal – oude en zeer oude mensen.
Op zich zelf is dat absoluut noodzakelijk en nuttig voor
degenen die er gebruik van maken. Hele academische
studies zijn gewijd aan dat wereldwijde verschijnsel van
immigrantenorganisaties als sociaal netwerk, met een
eigen blad in de taal van het land van oorsprong, met
als conclusie dat het echt wel een nuttige functie heeft.
Nieuwe immigranten zijn er ook, maar ze zijn meestal jong,
krachtig, onderling verbonden via de sociale media en de
meesten redden zichzelf. Hoewel dat vroeger heel anders
lag, zijn wij daar tegenwoordig meestal niet bij nodig…
Tot opeens alles anders is en het volstrekt onvoorstelbare
gebeurt. Waar we dan aan moeten denken? Geen idee! We

hopen er het beste van. Voorlopig gaan we rustig door met
de Aleh voor en door de lezers samen te stellen.
De redactie heeft het altijd moeilijk met de tijd tussen het
redigeren en het daadwerkelijk verschijnen van het blad,
meestal een periode van drie of vier weken, waarin we
afmaken wat we aan materiaal aangeleverd kregen. Wat er
ook maar een klein beetje actueel aan was zien we dan al
verouderen. Het beste is om niet te pretenderen een soort
'nieuwsblad' te zijn. Ons nieuws is per definitie oud. Het
gaat meestal over vroeger, is ook niet altijd leuk of mooi.
Wel soms onthullend.
De verslaggeving over wat er in onze vereniging gebeurt is
heel belangrijk. Soms gaat die fors achteruit. Kort na elkaar
zijn Gila Kedar en Judith Millul overleden, hun herinnering
zij tot zegen. Ze waren naast heel veel andere dingen, de
ijverige samenstellers van de rapportage uit Beth Joles. Die
staat daarom niet in dit nummer, een oplossing is nog niet
gevonden. Aan de andere kant herleven de afdelingen. In
dit nummer niet alleen een verslag uit Jeruzalem, maar
ook uit Beer Sheva en uit Netanya-Sharon, waar Harry
Polak bereid is gevonden regelmatig de verslaggeving
te verzorgen. Nu Haifa nog en dan zijn we weer (bijna)
compleet.
Met dank aan alle trouwe en incidentele auteurs die deze
Aleh bij elkaar hebben geschreven, wensen wij onze lezers
een vrolijk, vredig Pesachfeest toe in goede gezondheid
en onbezorgde gezelligheid!
De redactie
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UIT KANTOOR GEKLAPT
Vanuit het kantoor is er altijd veel contact met de
leden en als degene die daar zit, ervaar ik dat bijna elke
dag. Sommige mensen raak ik kwijt en die mis ik echt.
Gedurende de heetste dagen van de afgelopen zomer
overleed Gila Kidar in Beth Joles. Vanaf mijn eerste dag
op het kantoor van de IOH, samen met Jetty Rosner en
Leni Dwir, was Gila ons grote steunpunt.
Ze was lange tijd voorzitter van de afdeling Haifa/Noorden
van de IOH en had daardoor zitting in het Hoofdbestuur. Met
nog menig andere bestuursfunctie in onze gemeenschap
bezat Gila een onophoudende belangstelling voor het wel
en wee van de (oud)-Nederlanders om haar heen.
Regelmatig belde ze naar kantoor om ons te wijzen op
iemand die de assistentie van de IOH nodig had en als
niet dat, dan informeerde ze wekelijks naar hetgeen
er op dat moment speelde in de IOH en in onze
persoonlijke levens. Samen met Mechel Jamenfeld
ZL – langtijdig penningmeester HB – behartigde zij de
‘personeelszaken’ en stond te allen tijde voor en achter
ons. Met het heengaan van Gila is de Nederlandse kehilla
in het algemeen en de IOH in het bijzonder een markante
persoonlijkheid armer geworden. ‘Het kantoor’ mist haar.
Dank je wel Gila. יהי זכרה ברוך
Velen onder u belden in januari naar kantoor om de
contributie te betalen. Ini Lederer beantwoordde toen de
IOH-telefoon, de lijn was vanwege mijn vakantie naar Ini’s
pelefoon doorgeschakeld. Die vakantie van twee weken
liep door een coronabesmetting uit op een afwezigheid
van een maand.
Beste Ini, nogmaals heel veel dank voor je hulp!
Mijn moeder, die al ruim veertig jaar op Tenerife
(Canarische eilanden) woont, had eind december een
gecompliceerde voetbreuk opgelopen. Mijn zus en
broers in Nederland en ik zouden om de beurt naar haar
toe reizen. Ik vertrok begin januari als eerste. Na een dag
of vijf op het mooie eiland werd ik grieperig en bleek
met corona te zijn besmet. De Spaanse autoriteiten
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verzochtten me vijf dagen quarantaine te houden.
Ik ging dus in isolatie in een hotel zodat er voor mijn
moeder en haar partner zo min mogelijk gevaar voor
besmetting zou zijn hoewel ze wellicht al geïnfecteerd
waren. Had ik het virus onderweg opgelopen? Uit
Israël was ik toch gezond vertrokken. Van wie anders
had ik het gekregen op die geisoleerde plek, zonder
buren, op een eiland in de Atlantische Oceaan...
Het Israëlische nieuws meldde inmiddels 60,000
besmettingen per dag en ook in Europa stegen de
besmettingscijfers. Ik maakte me ernstige zorgen
omdat de datum van de terugreis naderde. Twee dagen
voor de geplande vluchten bleek de uitslag van de
PCR-test nog steeds positief en nam de onrust bij mijn
gezin thuis behoorlijke vormen aan. Mijn zoon kwam
zelfs naar Tenerife om me ‘naar huis te helpen’, maar
alle testuitslagen bleven positief, dus vertrok hij weer.
Na nog een aantal dagen kreeg ik eindelijk een
negatieve Antigen-testuitslag en werd op een vlucht
naar Israël toegelaten. Bij aankomst op Ben Gurion
op 29 januari moest iedere reiziger getest worden en
al enkele uren later kreeg ik weer een positieve PCR
testuitslag. Ik kreeg nog eens vijf dagen ‘bidoed’ na
mijn vakantie, maar tenminste was ik eindelijk thuis!!
Door dit avontuur was het IOH kantoor wel vier
weken lang gesloten. Nu weet u wat de reden was.
Dank aan vele leden, voor uw schriftelijke en telefonische
wensen voor beterschap en gezondheid voor ons beiden.
Met mijn moeder gaat het goed, dankzij haar optimisme
en wilskracht loopt ze al weer en corona is gelukkig aan
haar voorbij gegaan.
Belt u aub naar kantoor (03-5625611) als u de contributie
per credit card wilt betalen. Dit kan ook per cheque of
bankoverschrijving naar Mizrahi Tefahot, HaHashmonaim,
Tel Aviv: 20-494-237069
De contributie bedraagt NIS 250 tot 1 april, daarna NIS 275.
Ik wens u gezellige feestdagen en פסח כשר ושמח

Chris Bonfeel

PERSONALIA
Overleden

Geboren

Dhr. Nathan Barzilay, Haifa
Dhr. Joseph (Joop) Bramson, Jeruzalem
Mw. Nanni Dekel (Goudeket)-Mogendorff, Herzliya
Mw. Geulit van Essen, Jeruzalem
Mw. Tirtsa Fisher-Crefeld, Kfar Saba
Dhr. Jacques Konertz, Netanya
Mw. Margalith Lugten, Kiryat Tivon
Mw. Judith Jetty Millul, Haifa
Mw. Zippora Poppert, Haifa
Dhr. Leo van Praagh, Herzliya
Mw. Marlene Sanders-de
Haseth, Jeruzalem
Mw. Shulamith Schwarz-Laub,
Haifa
Dhr. David Verveer, Kfar Saba

Kleinzoon voor Ruth de Jong-Hotze
Achterkleinzoon voor Froukje en Barend Noot
Kleinzoon voor Malka en Milton Shamir-de Leeuw

!מזל טוב והרבה נחת

Oliem
Yoni en Dinah Eilat

!ברוכים הבאים

DOCOSTORY LTD

יהי זכרם ברוך

Uw verhaal is een

BOEK WAARD
Wij zijn gespecialiseerd in het documenteren
en schrijven van biografieen, in het Ivrit,
Nederlands en Engels. Laat uw levensverhaal
vereeuwigen door een professioneel team.

Miriam Dubi Gazan, geschiedschrijver
TEL: 972-9-741 94 71 • FAX: 972-9-746 48 67
MOBIEL: 054-7400068
miriamdubi@bezeqint.net • www.docostory.com
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Pesach

Plato: de Haggada.
Moet je horen!
door rabbijn Nathan Lopes Cardozo

Nu Joden over de
hele wereld zich
opnieuw rond de
Sedertafel scharen
en de Haggada lezen
– het verhaal van de
uittocht uit Egypte
– is het misschien
de moeite waard
om eens aandacht
te schenken aan de
kunst van het lezen.
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In Phaedrus (275a-278a) en in zijn Zevende Brief (344c) zette Plato vraagtekens
bij – en opende de aanval op – het geschreven woord als zijnde volledig
ontoereikend. Dit zou kunnen verklaren waarom filosofen nauwelijks over
de kunst van het schrijven hebben geschreven, hoewel ze zich juist intensief
met dat vak bezighielden!
Het is algemeen bekend dat Plato in de vorm van dialogen schreef en het is
voor iedereen die deze gesprekken leest duidelijk, dat zijn voornaamste doel
daarbij was om de karakteristieke kenmerken van de teksten te verbergen. Hij
werkte jarenlang aan het polijsten van deze literaire vorm. Cicero beweert dat
Plato eigenlijk op eenentachtigjarige leeftijd aan zijn schrijftafel stierf: “Plato
uno et octogesimo anno scribens est mortuus.” [1]

Wat Plato dwars zat was dat hij ervan overtuigd was,
dat het geschreven woord ten prooi zou vallen aan
slechtwillende of onbekwame lezers die van alles met de
tekst zouden doen, waardoor de schrijver niet in staat zou
zijn zichzelf te verdedigen of te verklaren. Hij vreesde dat
de tekst een eigen leven zou gaan leiden, onafhankelijk
van de auteur, zoals inderdaad kenmerkend is voor het
geschreven woord. Nog interessanter is zijn waarneming
dat een geschreven tekst eigenlijk een ‘pharmakon’
wordt – een medicijn dat zowel kan genezen als kan
doden, afhankelijk van hoe het wordt toegepast. Het kan
zelfs worden gebruikt als een geheugensteun maar zal
uiteindelijk leiden tot geheugenverlies, omdat het de
hersenen inactief maakt. Jaren later schreef Immanuel
Kant in soortgelijke zinnen, dat het ‘schrift’ grote schade
aanrichtte aan het ‘lichaam van het geheugen’.[2]
Volgens Plato betekent dit echter veel meer dan
alleen verlies van informatie of het beroofd zijn van de
vaardigheid om te kunnen onthouden. Voor hem was
echte kennis een kwestie van ‘intrinsiek begrip’, iemands
volledige aanwezigheid opeisend binnenin wat hij leest of
zegt. Alleen datgene, waarmee ik me volledig identificeer
en dat verenigd is met mijn Zelf, kan kennis worden
genoemd en is in mijn hele persoonlijkheid ingeschreven.
Dat wat ik gewoon oppervlakkig heb gelezen of geleerd,
is geen echte kennis.
Onbewust raakte Plato aan een uiterst fundamenteel
aspect van de Joodse traditie. Wij Joden worden ‘het volk
van het boek’ genoemd. Maar dat zijn we niet; wij zijn
mensen van het oor. De Tora is niet om te lezen, maar om
gehoord te worden. De tekst is niet in de conventionele
zin opgeschreven. Dit was het woord van de Eeuwige, op
de berg Sinaï gesproken, dat aangehoord moest worden
en dat daarna – uit pure noodzaak – werd bevroren in een
tekst, maar met als enige bedoeling om onmiddellijk te
worden ‘ontdooid’ door de kunst van het horen. Dit dan,
werd het grote fundament van de Joodse mondelinge
traditie.
Lezen is je ogen gebruiken en als zodanig blijft die
handeling aan de buitenkant. De woorden zijn niet in de
ziel van de lezer gekerfd. Rabbi Yaakov Leiner (zoon van
de beroemde Ishbitzer Rebbe, Rabbi Mordechai Yosef
Leiner, en een van de scherpste geesten in de Chassidische
traditie) spreekt over ‘zien’. Hij maakt de waardevolle
observatie dat zien het uiterlijke aspect van dingen
openlegt, terwijl het horen het innerlijke onthult.[3] Men
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moet een tekst horen, niet lezen. Dit is de reden waarom de Tora uit minimale woorden en
maximale mondelinge interpretatie bestaat.
Maar biedt de openheid van de Tora niet de mogelijkheid voor iemand, zijn eigen gedachten
in de tekst te lezen en de geest ervan te schenden? De Joodse traditie reageerde met grote
diepgang op deze uitdaging. Het Jodendom creëerde een voortdurende mondelinge traditie
waarin ongeschreven interpretatieregels werden doorgegeven, waardoor de innerlijke
betekenis van de tekst werd veilig gesteld en de student tegelijkertijd al zijn creatieve
verbeeldingskracht kan gebruiken. Zelfs nadat de Mondelinge Tora was opgeschreven in de
vorm van de Talmoed, bleef deze ongeschreven, zoals elke Talmoedstudent kan getuigen. Geen
enkele andere tekst is zo beknopt en ‘onderbezet’ in geschreven woorden en tegelijkertijd
open voor zo’n uitgebreide interpretatie. Het feit, dat de kunst van het lezen van de Talmoed
alleen kan worden geleerd via een leraar-leerlingrelatie en niet alleen door het geschreven
woord, bewijst ons punt. Alleen wanneer de student de mondelinge interpretatie van de tekst
van zijn meester hoort, kan hij deze lezen, omdat de leraar hem niet alleen uitleg zal geven
maar ook de innerlijke trillingen zal overbrengen, die ooit werden gehoord bij de openbaring
op de berg Sinaï. Dit is de diepere kennis die de leraar van zijn eigen meesters ontving en die
hem helemaal terugvoerde naar het allerhoogste moment op de Sinaï. Op deze manier kan de
student zich bevrijden van een mechanische benadering van de tekst. Hij zal nieuwe stemmen
horen in de oude tekst, zonder af te wijken van de innerlijke betekenis ervan. Dit zal hem de
moed geven om zelf na te denken en zich te ontdoen van vooroordelen. De tekst wordt dus
niet gelezen maar gehoord.
April 2022
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De Joodse wet stelt dat zelfs als men alleen is tijdens de Sederavond, men de tekst van de Haggada
moet uitspreken en niet alleen maar lezen. Men moet zichzelf horen, de tekst mondeling aan
zichzelf uitleggen en in voortdurende dialoog met zichzelf zijn om te begrijpen en te voelen
wat er duizenden jaren geleden is gebeurd. Plato zinspeelde op deze kwestie zonder volledig te
beseffen, waarom zijn eigen leringen nooit zelfs maar in de buurt kwamen van de behandeling
die ze misschien verdienden. Ze worden te veel gelezen en te weinig gehoord.
Dit zou het verschil kunnen zijn tussen het Goddelijke woord en het menselijke woord. Het
Goddelijke is een dimensie waar woorden geen spirituele ruimte hebben. Menselijke woorden
zijn te diep geworteld in de tekst. Het Goddelijke woord overstijgt deze tekstuele beperkingen en
kan alleen zijn weg vinden door te luisteren, omdat het door dit specifieke deel van onze zintuigen
is dat we in staat zijn het “eeuwige geruis van de golven voorbij de kust” te kunnen horen.[4]

Wanneer we de tekst van de Haggada tijdens de Sederavond
lezen, moeten we ons ervan bewust zijn dat dit alleen de
openingswoorden geeft. De echte Haggada heeft geen tekst.
Die is niet om te lezen, maar om gehoord te worden. Net als bij
de Tora zijn we nog niet eens begonnen de volledige betekenis
ervan te begrijpen. We zijn gewoon eeuwige beginners.
Chag sameach!
[1] Cicero, “On Old Age,” Section 5.
[2]	Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Suhrkamp, STW 193, Frankfurt am Main, pp.
489-490.
[3] Rabbi Yaakov Leiner, Beis Yaakov, “Rosh Chodesh Av.”
[4]	Abraham Joshua Heschel, Man Is Not Alone: A Philosophy of Religion (New York: Farrar, Straus and Giroux,
1976) p. 8.
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Pesach

Pesach, vier namen
van een feest
door rabbijn Corrie Zeidler

Pesach is het feest
van onze vrijheid,
de bevrijding uit
de slavernij. Het is
een feest dat altijd
weer indruk maakt
als symbool ook op
andere volkeren,
die te maken kregen
met onderdrukking.
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Het is zelfs weergegeven in hun eigen bevrijdingscultuur, bijvoorbeeld in
'spirituals' van de uit Afrika afkomstige slavenbevolking van Amerika, die
verwijzen naar onze bevrijding uit Egypte. Voor onszelf is er al in Tanach een
duidelijk spiritueel doel omschreven, het dienen van de Eeuwige. Pesach is
zodoende niet 'zomaar' een willekeurig streven naar zelfbepaalde vrijheid,
maar het staat op onze kalender als het eerste van de drie regaliem, de drie
pelgrimsfeesten waarbij we opgaan naar de Tempel in Jeroesjalajiem: Pesach,
Sjawoeot en Soekot.
Het Pesachfeest heeft meerdere namen, die elk een ander facet van het
feest belichten. Dat is ook het mooie aan onze feestdagen, ze hebben
verschillende 'gezichten' en op die manier kan iedereen er wel iets mee doen,
een verbinding mee vinden.
De eerste naam is Pesach – dat komt van de stam PSCh die voorbijgaan
betekent. Dit is de bekendste naam en een verwijzing naar de tiende plaag,
de dood van de eerstgeborenen in Egypte. De eerstgeborenen van ons toen
nog in slavernij verkerend volk Israël bleven in leven. Ze werden van deze
plaag gered omdat we de opdracht hadden gekregen de deurposten van
onze huizen met bloed van een lammetje te bestrijken, zodat de engel van de
Eeuwige die huizen zou overslaan. De mezoeza die we aan onze deurposten
aanbrengen, is een dagelijkse herinnering aan deze redding.

helemaal schoon zijn van chameets. Chameets kunnen
we ook zien als ons te veel opgezwollen ego waaraan
we moeten werken, dus het verwijderen ervan is dan
ook schoon schip maken, niet alleen in huis maar ook in
onszelf.
De derde naam is Chag Hacheroet – het feest van de
vrijheid. De uittocht uit Egypte is de bevrijding uit de
slavernij en om dit aspect levend te houden, kregen we
de opdracht dat ieder van ons zichzelf moet beschouwen
alsof hij/zij persoonlijk uit de slavernij is bevrijd. Dat geldt
niet alleen voor destijds; in onze dagen kunnen we als
moderne mensen denken aan de huidige boeien die ons
ingesloten houden, dingen waaraan we verslaafd zijn en
waarvan we ons zouden willen bevrijden. Niet in de laatste
plaats uw mobieltje, bijvoorbeeld.
Zoeken naar Chametz

De tweede naam is Chag Hamatsot – het feest van
de matses. Deze naam verwijst naar het verbod om
gedurende de dagen van Pesach chameets in huis te
hebben en te eten. Toen ze op het punt stonden om uit
Egypte te trekken, hadden onze voorouders geen tijd om
te wachten tot het deeg gerezen was en daarom bakten
ze, in haast, hun broden van nog niet gerezen deeg. Dat
doen we sindsdien als opdracht ter herinnering aan die
gebeurtenis, tot in het einde der dagen. Voorafgaand en
tijdens de Pesachdagen zorgen we ervoor dat onze huizen

De vierde naam is Chag Ha’aviv – het feest van de lente.
Pesach is een lentefeest, waarin we de vernieuwing van de
natuur vieren, het ontwaken van de bomen, de prachtige
bloemen die overal bloeien, de lammetjes die worden
geboren. Deze naam benadrukt het landbouwaspect
van dit feest, het seizoen waarin het plaatsvindt – er is
ook geen betere tijd om een lange tocht te beginnen
dan de lente, niet te koud en nog niet te warm. Dit aspect
geeft ons ook de hoop op nieuwe kansen, nadat we het
chameets uit onszelf verwijderd hebben, is er weer plaats
voor nieuwe, frisse dingen in ons leven. We hoeven niet te
blijven hangen in onze oude gewoontes, we kunnen een
andere weg inslaan en onze vrijheid echt voelen.
Zo vieren we met Pesach niet alleen
de Uittocht uit Egypte, maar kan
ook ieder zijn of haar eigen uittocht
uit een denkbeeldig eigen Egypte
vieren, nadat het oude chameets is
verwijderd en verbrand. En dat alles
geeft, samen met de weer wakker
wordende natuur, een heerlijk
gevoel van vrijheid en vernieuwing.
Ik wens jullie allen een goede
Pesachtijd toe – word geen slaaf
van de schoonmaak, geniet ervan
en leg de nadruk op het schoon
schip maken en de vrijheid die je
daarna voelt...
Chag sameach!

Seider tijdens Corona
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JERUZALEM  OP NAAR DE LENTE!
De Omikron begint heel
langzaam af te zakken.
In december hadden
we nog twee echte
activiteiten, maar
in januari ging alles
op een laag pitje.
Gelukkig konden
onze wekelijkse
Tanach-sjioeriem
met Chawa Dinner
gewoon doorgaan, want
die zijn altijd per 'zoom' en
hebben hun vaste, trouwe
deelnemers. Er gebeurt heel veel in het boek Shmuel
en Chawa brengt alles op een duidelijke en interessante
manier.
Op 1 december vierden we Chanoeka in Beth Maiersdorf,
op de campus van de Hebreeuwse Universiteit op Mount
Scopus. Het ons allen bekende duo André Boers en Rob
Coopman bracht een voortreffelijke muzikale presentatie,
waarin de composities steeds een bepaald verband
hadden met Chanoeka. Voorafgaand was een heerlijk
melkkost-buffet en de mensen konden elkaar gezellig
ontmoeten, wat in deze tijden dubbel wordt gewaardeerd.

Het was een geslaagde bijeenkomst waar we voldaan op
terug kunnen zien.
Op 19 december sprak oud-hoofdkrijgsmachtrabbijn
J. Boosman over zijn ervaringen in die functie die hij in
Nederland een aantal jaren heeft bekleed, tot zijn Alia in
2013 naar Netanya. Aangezien de Omikron toen al heel
veel besmettingen veroorzaakte moesten we de plaats
van bijeenkomst, die in het ouderhuis Beit Moses had
zullen zijn, op het laatste moment veranderen want Beit
Moses mocht geen activiteiten van buitenaf organiseren.
Gelukkig vond ons bestuurslid James Loewenstein, die
deze avond had georganiseerd, de jeugdherberg in
Bayit Vegan bereid ons te ontvangen. De opkomst was
weliswaar klein maar daardoor niet minder fijn. Men vond
het onderwerp zeer interessant en ook de versnaperingen
waren niet alleen heerlijk, maar zelfs dubbel op, want
behalve de inkopen van James had de zaal zelf uit eigen
initiatief consumptie klaargezet. Waarschijnlijk zullen we
nog eens bijeen moeten komen om de restjes vóór Pesach
op te eten!
En nu hopen we dat we langzaam aan weer koffiemiddagen
en excursies kunnen gaan organiseren.
Langzaam aan naar de lente toe! Maar intussen nog lekker
bij de kachel tot het warmer wordt…
Dini Goldschmidt
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BEER SHEVA  ZEVENTIEN OF ZEVENTIG?
Op de laatste vrijdag van februari, zaten we
met een groep (ex)Nederlandse vrienden bij
elkaar aan een lange tafel, om de verjaardag
van David de Leeuw te vieren. Gewoonlijk
schrijf ik niet over een verjaardagsbijeenkomst
maar hier is het toch wat anders. Sinds zijn
Alia in 1978 is David altijd heel betrokken
geweest bij de Irgoen Olei Holland, zat in
het Hoofdbestuur en is nu voorzitter van de
afdeling Beer Sheva – Het Zuiden. Ere wie ere
toekomt!
Na hun studie natuurkunde en wiskunde aan
de universiteit van Utrecht vonden David en
Saskia de Leeuw vrij snel werk op de Ben
Gurion Universiteit. Hij is nu zogenaamd met
pensioen, maar werkt nog altijd op dezelfde
afdeling. Onze IOH-leden in het zuiden
van Israël – een heel uitgestrekt gebied –
weten, dat ze zich altijd tot hem kunnen
wenden voor antwoord op iedere vraag en
David de Leeuw ontvangt al bijna 45 jaar nieuwe oliem in de Negev!
ook om daadwerkelijke hulp. Hij is ook mijn
rechterhand bij alles wat met de Irgoen te
maken heeft. Bijvoorbeeld: met Rosh Hashana
luidt. Dat komt omdat David op een schrikkeldag geboren
brachten Saskia en hij alle potjes honing naar onze leden;
is, dus eenmaal in de vier jaar kan hij op 29 februari zijn
soms tot in het midden van de Negev-woestijn. Tevens
echte verjaardag vieren. In 2022 niet – jammer – maar
heeft David de HOI Zuiden-mailinglist opgezet en zo zijn
David, we zijn je niet vergeten. Heel veel mazzel tov en
er nog duizenden andere zaken die hij regelt.
hiep, hiep, hiep, hoera!
U vraagt zich natuurlijk af waarom de titel van dit artikel zo

Malka Shamir-de Leeuw

BEER SHEVA  VROUWEN, VIOOL EN VRIENDSCHAP
Zo'n paar maanden geleden zag ik op de website van
Nederlandse vrouwen in Israël een berichtje staan van
een violiste, die een slaapplaats in de buurt van Beer
Sheva zocht om een of twee maal in de maand te kunnen
overnachten. Wij wonen in Omer in een tamelijk groot huis
met twee lege slaapkamers en dus bood ik ons huis met
alle liefde aan.
Dit was het begin van een vriendschap. We hadden
afgesproken, dat ik haar voor de eerste keer bij het podium
van de stedelijke concertzaal zou ontmoeten. "Het is heel
gemakkelijk om me te herkennen, ik ben klein, blond en

heb een brilletje", legde ze uit. Dat klonk heel eenvoudig,
maar zo was het niet want enkele van de violistes waren
blond, klein – of zo leek het – en met een brilletje. Gelukkig
had Arielle mij al in het publiek gezien en zo ontmoetten
we elkaar voor de eerste keer.
Arielle Adler is geboren in Amstelveen, heeft verschillende
scholen 'afgelopen' en altijd gezocht naar eentje, die te
combineren was met de vioolstudie (conservatorium en
school liepen parallel vanaf haar tiende jaar). Ze is op Alia
gekomen in september 1993; in het begin woonde ze in
Tel Aviv, daarna elf jaar in Eilat en toen weer terug naar
April 2022
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het centrum. Zij heeft in het duik-toerisme gewerkt en
is duik-instructeur. Daarna was ze werkzaam bij de high
tech in marketing en werkt daar nog altijd, naast haar
orkestbaan en het geven van vioolles.
Nu woont Arielle in moshav Beit Uziel en door het vele dat
ze doet heeft ze maar weinig vrije tijd, natuurlijk. Die tijd
wordt besteed aan haar partner, aan lezen, paardrijden in
het bos en thuis haar planten en dieren (honden, katten,

kippen en kwartels) verzorgen.
Mijn man Milton en ik waren al naar verscheidene
concerten van Arielle, aanvoerder bij de tweede violen
van de Israel Sinfonietta Beer Sheva. De concerten zijn
geweldig en we genieten er altijd enorm van. Inmiddels
heeft ze bij ons haar eigen logeerkamer. Arielle, je bent
altijd welkom en je bed is opgemaakt!
Malka Shamir-de Leeuw

NETANYA/SHARON  HERNIEUWDE VERSLAGGEVING
Vanaf nu gaan we weer doorgeven welke activiteiten zijn georganiseerd
door de afdeling Netanya/Sharon. Op 1 november hield Hans Vuijsje, vóór
zijn recente Alia jarenlang algemeen directeur van Joods Maatschappelijk
Werk, een boeiende lezing over Joodse detectiveverhalen. Als hobbyist
heeft Hans zo’n 360 verhalen verzameld van 180 Joodse schrijvers. Hij
noemt het zelf een verslaving. Een eerdere Amsterdamse lezing van hem
hierover is te vinden op you tube
(https://www.youtube.com/watch?v=5QEZjQTKcHU).
De volgende bijeenkomst was op 22 november, naar een idee van Harry
Polak, gewijd aan een documentaire over Joods Amstelveen die recent
was uitgebracht door de Joodse afdeling van Evangelische Omroep.
Ook die is te vinden op internet: https://www.2doc.nl/documentaires/
series/2doc/2021/beth-amstelveen.html. De aanwezigen keken met veel
genoegen naar bekenden die langskwamen en praatten er over na.
April 2022
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Op de twaalfde december werd een uitstapje gemaakt naar de
kaasboerderij van Chanan Hagaban in moshav Herut. Reynoud van
Ginkel – in Nederland met succes voor de naoorlogse generatie
werkzaam geweest bij JMW – leidde iedereen rond, waarna
samen koosjer werd ontbeten. Op dezelfde dag vierden Rob en
Greet Coopman-Troostwijk de 56e verjaardag van hun bruiloft. Ze
trakteerden alle aanwezigen op een heerlijk kaasontbijt. Een zeer gul
gebaar! Meer over de bijzondere kaasmakerij is te vinden op www.
hagaban.co.il. Helaas moest een volgende bijeenkomst op 3 januari
van dit jaar worden afgezegd vanwege de toenemende besmettingen
door een nieuwe variant van het coronavirus. Het verhaal over
het kunstenaarsbestaan van Greet Coopman onder de titel ‘Van
Hindeloopen Schilderkunst tot Reflecties’ ging op 7 maart alsnog door.
Harry Polak
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BETH JULIANA  BIJ ONS VERVEEL JE JE NOOIT!

Wij eindigden 2021 met
e e n fe e s t e l i j k e c o u n t r y muziekavond en een drankje. De
sfeer zat er goed in en een deel van de bewoners liet hun
danstalent uitbundig zien. Ook onze staf is hiervoor altijd
te vinden en dus hebben we samen heel wat gedanst. Het
was een zeer geslaagde avond; een mooie afsluiting van
2021 en een goed begin van 2022.
De deelnemers aan het 'heren-parlement' gingen samen
met maatschappelijk werker Yifat Shainer een dagje weg,
en wel naar het Palmach museum in Tel Aviv. Het was een
indrukwekkend bezoek en zeker de moeite waard (als het
niet koud is of regent, want daar is het museum niet op
gebouwd). Aan de reacties en foto's te zien was het een
groot succes en hebben de heren zich goed geamuseerd.
Graag nog eens en dan ook met de dames!
Begin januari werd er een bijzonder interessante lezing
gegeven door de meteoroloog Shai Waxman met als
onderwerp ‘Het klimaat in Israël’. We kregen een heel
duidelijke uitleg over het feit dat in Israël de winters niet

op elkaar lijken. Het ene jaar hebben we veel regen en
sommige jaren valt er bijna geen druppel en is het niet
koud. Hoe komt dat? We weten nu dat het niets te maken
heeft met het broeikaseffect. Het is toch geweldig als je
steeds weer nieuwe dingen leert; hier in Beth Juliana leren
we iedere dag wat bij!
De achttiende januari stond helemaal in het teken van
Tu Bishvat (het feest van alles wat bloeit en groeit).
De bewoners werden verwend met een persoonlijk
cadeautje – bestaande uit gedroogd fruit – en daarnaast
kreeg iedereen een plantenbak met viooltjes. Ook heeft
bewoonster Liz Dolev ons weer verwend met haar
kunstwerken. Dat blijft ook na Tu Bishvat nog aan de
muren hangen want het is beeldschoon om naar te kijken.
Op 31 januari was het internationale croissant-dag. Het
was voor ons de eerste keer dat we hiervan hoorden en
dat we dit vierden, maar dat maakt niet uit. Elke reden
om iets leuks of gezelligs te vieren pakken we met beide
handen aan. Bij de koffie van tien uur werden er behalve
de taart en koekjes nu ook warme croissantjes geserveerd!
Blijkt dat er ook een internationale pizza-dag is en zelfs een
idem ijsjesdag; daar kijken we nu al naar uit…
De zevende februari was het na wat natte dagen
beeldschoon weer en dat kwam mooi uit, want precies
die dag hadden we een uitje naar de Neve Tzedek-buurt
gepland met een gezellig groepje bewoners. We kregen
daar een uitgebreide rondleiding met tekst en uitleg. De
sfeer zat er goed in en we kwamen met een ‘net terug van
vakantie’-gevoel weer thuis.
En Beth Juliana blijft vernieuwen… momenteel worden
er twee woningen samengetrokken zodat er een
uitzonderlijke mooie en grote woning van 83 m2 ontstaat.
Indien u zich hiervoor interesseert, kunt u contact
opnemen met Shoshannah: 09-9704600 of 09-9704737.
Veel gezondheid gewenst!
Ita Vos
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ADVERTENTIE

JAD DAVIDS

Ondanks de corona blijft Jad Davids rustig doorwerken om zoveel mogelijk
hulp te bieden, daar waar nodig.Ook dit jaar was het niet mogelijk de
jaarlijkse bazar ten bate van Jad Davids te organiseren, daarom besloot Beth
Juliana wederom de "bazarona" te houden, alleen voor de bewoners. Jad
Davids dankt alle organisatoren, vrijwilligers heel hartelijk voor hun steun,
dit initiatief en het prachtige bedrag, dat Jad Davids mocht ontvangen. .
Wij zijn druk bezig om de website van Jad Davids bij te werken en te
moderniseren. Lang niet iedereen is op de hoogte van ons werk, mocht u in
uw naaste kringen horen van iemand, die Jad Davids misschien zou kunnen
helpen, maakt u hem dan attent op deze website? (www.jad-davids.com)
Met Pesach in het vooruitzicht denkt Jad Davids vooral aan diegenen, die
een extraatje nodig hebben, zodat ook zij van de matzot en alles wat erbij
hoort kunnen genieten.
Wij wensen u allen een gezellige
en gezonde Pesach toe en hopen
dat u ons niet vergeet.
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Voor oorkonden
van Jad Davids kunt
u zich wenden tot:
054-4333105, Bij geen
gehoor graag een
bericht achterlaten.
Bankrekening Jad Davids:
215200/95, Bank Leumi
Ra’anana, snief 942,
graag met vermelding van naam
en adres (voor de kwitantie).

Uit de
gemeenschap

Verspieder in het
Heilige Land
door Ruth Neter

Nissenhutten

Op een oktobermiddag in 1954 kwamen we met de
Messapia vanuit Genua in Haifa aan. We zetten onze
koffers neer bij de receptie van Hotel Weiss in Hadar.
Dat is het gedeelte van Haifa dat op de helling van de
Carmel tussen de benedenstad en de meer elegante
wijken boven op de Carmel ligt. Die avond ontmoetten we
kennissen en vrienden van mijn ouders uit de Nederlandse
Zionistenbond in het Balfour Cellar restaurant, niet ver van
het hotel. Ik zag prof. Hans Lindeman van het Technion
– wiens natuurkundeboeken mijn vader in de lift had
meegenomen – en prof. Jaap Vroman, ‘de Snor’, die net als
ik, maar wel veel eerder, op het Amsterdams Lyceum had
gezeten. Hij vertelde over een tijger, die hij in de woestijn
bij Ein Gedi had gezien.
We gingen laat naar bed, maar moesten vroeg op
omdat mijn ouders het contract met Rassco moesten
ondertekenen, waarvoor ze de meeste formaliteiten al
vanuit Nederland hadden afgehandeld. Rassco was een
van de drie grote bedrijven die voor Volkshuisvesting
bouwden. Mijn ouders stopten me een kaart van Haifa in
de handen, gaven me een lira, wezen me tien blokjes in

de buurt van de zee aan en zeiden: “Dit is Ramat Shaul en
onze flat is een hoekwoning in blok negen. Ga maar eens
kijken, tot jij terugkomt zijn wij waarschijnlijk ook klaar en
we ontmoeten elkaar in het hotel.”
Het kantoor van Rassco was in de Rechov Herzl en ik zag
dat ik vandaar een brede straat over moest steken en dan
langzamerhand naar boven moest lopen naar het uiterste
puntje van de Carmel, waar een vuurtoren stond en dan
weer naar beneden naar Ramat Shaul. Na een tijdje lopen
waren er huizen aan mijn linkerkant en rechts kon ik de
mooie, blauwe baai van Haifa zien, want daar stonden
de huizen lager op de helling. Wat later kwam ik langs
een gemanicuurd, symmetrisch park met een blinkende,
goudkleurige koepel in het midden. Er stond een bord
op het trottoir ervoor en daar las ik, dat dit de zogeheten
Perzische Tuin was en dat je de koepel nog anderhalf uur
kon bezoeken. Dat was heel mooi, maar daar had ik nu
geen tijd voor; ik moest naar Ramat Shaul. Na nog wat
stijgen kwam ik een soldaat met zijn meisje tegen die
naar beneden liepen. Ze vroegen me of ik wist waar de
Perzische Tuin was.
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“Ja”, zei ik: “Loop rustig naar beneden, over vijf minuten sta
je er voor. En je hebt nog tijd om de koepel te bezoeken,
die is nog bijna anderhalf uur open.”
Ik was zo trots als een pauw dat ik dat in het Ivriet kon
zeggen! Toen de weg me naar een groot gebouw van
prachtige gehouwen stenen leidde, raadpleegde ik
mijn kaart weer. Ik zag dat het een klooster was en dat ik
rechtdoor moest. Ik recht door. Er waren nu veel minder
huizen en ik zag voornamelijk distels en hoog onkruid aan
beide zijden. Na ongeveer tien minuten zag ik een groot
zwart bord aan de rechterkant van de weg. Er stond in
grote letters:
STOP
MILITARY AREA
NO PHOTOGRAPHING
En hetzelfde in het Ivriet.
Ik stond stokstijf stil; ik mocht hier niet verder. Hoe moest
ik nou naar Ramat Shaul komen? Aan mijn rechterkant
zag ik legerbarakken. Voor me de weg die ik niet mocht
betreden. Aan mijn linkerkant, distels en onkruid en twee
‘Nissenhutten’ en in de verte, lager op de berg, een paar
huizenblokken: Ramat Shaul, naar alle waarschijnlijkheid.
Ik zag nergens een verbod om het veld in te gaan en stapte
toen vastberaden het onkruid in om zo mijn bestemming
te bereiken. De distels waren nogal venijnig en er waren
er zoveel dat het moeilijk was ze te ontwijken. Na zo’n
tien minuten kwam ik weer op een straat terecht met een
paar winkeltjes. Ik stapte de kruidenierswinkel binnen en
de man achter de toonbank zei dat dit Ramat Shaul was.
Ik vroeg hem naar blok negen en na een paar minuten
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stond ik voor onze toekomstige woning. Er was een
prachtig uitzicht op de blauwe zee, ver beneden, maar ik
maakte me wel zorgen over het twee keer per dag door
het stekelige onkruid naar school te moeten.
Toen zag ik een autobus op de weg niet ver van ons blok. Ik
holde er naar toe, maar was te laat; nee, toch niet, hij reed
gewoon een rondje door de afgelegen buurt en stond
ineens voor me op de hoek bij een paal waar ‘Egged 25’
op stond. Ik zei tegen de chauffeur dat ik naar hotel Weiss
op de Rechov Herzl moest en betaalde met mijn lira. Ik
kreeg een heleboel munten terug en ook twee kleine,
smoezelige stukjes karton waar een rode Magen David
en ‘5 pr.’ op stond. Ik vroeg wat dat voor dingen waren en
de chauffeur keek me aan alsof ik van Mars kwam. Toen hij
zag dat ik serieus was, zei hij dat dit speciaal busgeld was,
omdat er niet genoeg muntjes voor kleingeld in omloop
waren. Ieder stukje karton was vijf proetot waard en als
mensen ze niet gebruikten ging het geld naar het Magen
David Adom, het Israëlische equivalent van het Rode Kruis.
Tot mijn grote verbazing reed de bus over de ‘verboden’
weg terug naar de stad. Het eindpunt was niet ver van
Rechov Herzl en vandaar wist ik de weg naar hotel Weiss.
Mijn moeder was nogal verbaasd over mijn geschramde,
zelfs bebloede benen en de eigenaar van het hotel legde
uit dat je het legerkamp alleen niet mocht fotograferen,
maar dat iedereen de weg gewoon kon gebruiken.
Ondertussen ben ik 67 jaar in Israël en leer nog elke dag
opnieuw verbazingwekkende dingen over mijn land, maar
doe dat over het algemeen zonder lichamelijk letsel op
te lopen.

Uit de
gemeenschap

Stolpersteine voor
opperrabbijn Davids
en zijn zoon
Op 22 november 2021 zijn twee Stolpersteine geplaatst voor opperrabbijn
Aäron Barend Davids en zijn zoon Elijah Nachman Davids. Dit is gebeurd
bij hun laatste woonadres, Beatrijs-straat 32b in Rotterdam. Stolpersteine
worden in heel Europa geplaatst voor Joden die tijdens de Sjoa zijn vermoord.
Opperrabbijn Davids was 49-jaar toen hij omkwam in het concentratiekamp
Bergen-Belsen; zijn 19-jarige zoon Elijah overleed enkele maanden later, in
mei, in hetzelfde kamp.
Opperrabbijn Davids (Amsterdam, 28 augustus 1895) studeerde in 1923
als rabbijn af aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium in Amsterdam. In
1924 werd hij benoemd tot opperrabbijn van Friesland en in 1927 volgde
hij de overleden opperrabbijn van Groningen op. Drie jaar later werd hij
opperrabbijn van Rotterdam en hij vervulde die functie tot hij in 1943 werd
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gedeporteerd naar Westerbork
en later naar Bergen-Belsen.
Zijn vrouw Erika Feuchtwang
overleefde de oorlog.
Davids was een overtuigd zionist. Als
opperrabbijn heeft hij op een bevlogen wijze gestalte
gegeven aan zijn functie. Hij had veel aandacht voor het
godsdienstonderwijs en besteedde daar veel tijd aan,
maar hij toonde ook intense belangstelling voor de Joodse
gemeenschap. Omdat hij bij zijn mensen wilde blijven,
weigerde hij gebruik te maken van de mogelijkheid om
zich aan de deportaties te onttrekken. Als kampgevangene
bleef hij zijn medegevangenen steunen. Na zijn overlijden
werd hem door medegevangenen de laatste eer bewezen,
door zijn lichaam tot het hek van het kamp te begeleiden.
Geplaatst op verzoek van nabestaanden en
betrokkenen.
(Zie ook: www.joodserfgoedrotterdam.nl)
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VOOROUDERS

De Groningse
voorouders van premier
Naftali Bennett
WOUT VAN BEKKUM*

Begin jaren tachtig van de vorige
eeuw meldde zich op het Rijksarchief
in Groningen (nu Groninger
Archieven) in het statige pand aan
de St. Jansstraat een zekere James
Bennett, een Amerikaanse Israëli,
woonachtig in Haifa. Hij raakte
in gesprek met de toenmalige
rijksarchivaris Jan de Vey Mestdagh
die sinds het begin van de jaren
zeventig grote belangstelling voor
de geschiedenis van de Joden in
Groningen aan de dag legde. De Vey
Mestdagh bracht mij in contact met
James Bennett die met ‘Jim’ wenste te
worden aangesproken. Jim vertelde
dat hij diverse archieven in Duitsland
had bezocht om de stamboom van
zijn voorouders te reconstrueren.
Zijn zoektocht bracht hem eerst naar
Amsterdam maar nu was Groningen
aan de beurt. Hij had spannende
ontdekkingen gedaan die veel licht
lieten schijnen over aanzienlijke
Joodse families in Duitsland en
Nederland die uiteindelijk een
beslissende rol speelden in de
wordingsgeschiedenis van de Joodse
gemeenschap in de stad Groningen.
Het gebouw van de afgescheiden gemeente 'Redding
van Israel', (Teschuath Jisrael) aan het Zuiderdiep
*	Wout van Bekkum (Winschoten 1954) is emeritus hoogleraar Midden-Oosten Studies met grote belangstelling voor regionale Joodse
geschiedenis, in het bijzonder Gronings Jodendom buiten en in de stad. Het artikel is eerder verschenen in JaGDaF, Onafhankelijk
Joods magazine voor Groningen, Drenthe en Friesland sinds 1981, nr. 157, jrg. 34/4.
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Jim was een rustige man die merkbaar veel geduld bezat
om de omvangrijke opdracht die hij zichzelf had gesteld,
tot een goed einde te brengen. Hij reisde graag geheel
alleen naar landen en steden om de stamboom van zijn
familie zo goed mogelijk aan te vullen, maar speurde met
genoegen ook allerlei genealogische zijtakken af om daar
belangwekkende namen terug te vinden. Hij vertelde dat
hij en zijn vrouw Myrna een maand na de zesdaagse oorlog
(juni 1967) naar Israël waren geëmigreerd. Hun drie zonen
waren in Israël geboren, Naftali als jongste in 1972. Zijn
achtergrond was duidelijk niet religieus, maar opvallend
waren wel zijn opmerkingen over het bestaansrecht van
de staat Israël – hij bleek een vurig zionist. Eenmaal heb
ik de familie bezocht op het adres Vitkinstraat 48 in Haifa
waar ook een jongetje rondliep dat zich nu de premier van
Israël mag noemen.
Van Jim Bennett werd ik gewaar welke personen hij in zijn
stamboom had kunnen bijschrijven die hun betekenis
voor de familie ver overstijgen. De reden voor zijn
bezoek aan Groningen was vooral, dat hij ontdekt had
een afstammeling te zijn van de Van Ronkel familie. Deze
familie speelde gedurende de negentiende eeuw een
prominente rol in het Gronings-Joodse leven. De meest
opvallende onder hen was Jozef Samuël van Ronkel (18231902), die in de jaren achttien-vijftig en -zestig nog een
heuse afscheiding veroorzaakte waarna hij als voorzanger
en secretaris optrad in een aparte gemeente onder de
betekenisvolle naam Redding van Israël ()תשועת ישראל
met een eigen synagoge aan het Zuiderdiep. Deze kehilla
was behoudender dan de moedergemeente, die enige
tijd experimenteerde met esthetische veranderingen in
de sjoeldiensten. De grootvader van Jozef Samuël van
Ronkel was Jozef Phillip Levie van Ronkel (1749-1845)
en hij wordt in de stamboom van Bennett vermeld als
afkomstig uit Runkel in Hessen (Duitsland). Deze man
vestigde zich in Groningen en ging een huwelijk aan met
Bruintje Levie (1767-1834) uit Appingedam. De naam Van
Ronkel nam hij in 1826 aan voor hemzelf en voor acht van
zijn negen kinderen, want één van hen wilde de naam
Levie behouden.
Tussen grootvader en kleinzoon bevindt zich Samuël
Jozef van Ronkel (1794-1877), hoofdonderwijzer van de
Nederlands-Israëlitische godsdienstschool in Groningen,
die een huwelijk had gesloten met Eva Jozef Cohen. Zij
was de kleindochter van de uit Hamburg afkomstige
Izak Jozef Cohen (ca. 1711-1788), die betrokken was bij
de opening van de eerste Groningse synagoge in 1756
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aan de toen nog zogeheten Kleine Folkingestraat. Bijna
veertig jaar zou hij fungeren als de plaatselijke rabbijn van
de Joodse Gemeente.
De strategische verbinding tussen de families Van
Ronkel en Cohen lijkt op deze manier het begin van de
Gronings-Joodse geschiedenis te zijn, maar Bennett wist
de Hamburgse connectie verder terug te voeren naar
de schoonvader van Izak Jozef Cohen. Dit was Mozes
Stadthagen-Goldschmidt (Goldsmit), geboren in 1681 in
Hamburg en in 1738 in één van de Amsterdamse grachten
verdronken. Op de leeftijd van zeventien of achttien jaar
was hij al in Amsterdam neergestreken om zaken te doen.
Het is een gelukkige omstandigheid dat van deze Mozes
Goldsmit een testament bewaard is gebleven. De inhoud
was voor Jim Bennett de reden om een artikel aan hem als
‘oprichter van de kehilla Groningen’ te wijden in het in 1988
in Jeruzalem uitgegeven door dr. J. Michman geredigeerde
deel V van מחקרים על תולדות הולנד, aangevuld met een
weergave van het in gemengd Jiddisch en Hebreeuws
geschreven testament door prof. Chava Turniansky, een
grote naam op het gebied van Jiddische studies.

Dit was de tijd waarin de meeste huwelijken nog werden gearrangeerd, zodat Mozes Goldsmit werd gekoppeld aan
Judith-Gutele Cassel. Mozes’ zakendoen ging voorspoedig en van hem is bekend dat hij regelmatig grote donaties deed
in guldens en Reichstaler (rijksdaalders) ten gunste van de Duits-Joodse gemeente in Amsterdam en boekpublicaties.
In 1713 vernam hij dat er in Groningen een vergunning zou worden afgegeven voor het oprichten van een plaatselijke
leenbank of ‘lommert’, maar de stad was zeer afhoudend in de toelating van Joden. Het zou maar liefst tot 1731
duren, voordat hij toestemming kreeg om de bank te openen onder mede-toezicht van een protestants-christelijke
voogd waarna hij zich met zijn gezin in de stad mocht vestigen. In Groningen trouwde zijn dochter Beila-Betje met
bovengenoemde Izak Jozef Cohen, aan wie hij opdroeg de bank te beheren, zodat hij zelf na twee jaar weer naar
Amsterdam kon terugkeren.
Hiermee hield de zoektocht van Bennett niet op, want verder speurend stuitte hij op de naam van niemand minder dan
Glückel von Hameln (1645-1724), de bekendste naam uit de kluwen van de families Stade (haar vader), Stadthagen (haar
zwager) en Hameln (haar echtgenoot), allen afkomstig uit Hamburg-Altona. Glückel zelf en velen van haar familieleden
waren uiterst succesvol in de goud- en juwelenhandel, waarover zij uitgebreid vertelt in haar Zikhroines of Mémoires.
Zeven opeenvolgende dagboeken schreef zij in fraai Jiddisch met verhalen over haar dertien kinderen en haar zorg
om hen persoonlijk en zakelijk van een zekere toekomst te voorzien op grond van goed gearrangeerde huwelijken met
partners uit andere geslaagde Joodse families. Daarbij had zij een scherp oog voor de politieke en maatschappelijke
omstandigheden van haar tijd die zij uitgebreid beschrijft. Deze dagboeken zijn volstrekt uniek en trekken nog steeds
de aandacht van onderzoekers in sociale geschiedenis en vrouwenstudies.
Met de onthullende reconstructie van deze families om bij zijn eigen voorouders uit te komen legde Bennett onbedoeld
de grondslag voor de bredere context van de oorsprong van Joods Groningen. Jim Bennett stierf in 2015 op 73-jarige
leeftijd en heeft zijn zoon nog meegemaakt als minister van onderwijs. Zijn genealogisch onderzoek heeft hij nagelaten
voor verdere bestudering en is online te vinden. Nu zijn zoon Naftali premier van Israël is geworden, komt ook dit
Nederlands-Groningse aspect van diens afkomst voor het voetlicht, maar het is zijn vader Jim die het werk hiervoor
heeft verricht:
https://archive.org/details/jamesbennettb001f003/page/n1/mode/1up?view=theater

Ivo Schöffer

(1922-2012) was niet
alleen hoogleraar Vaderlandse geschiedenis in Leiden,
maar in zijn Amsterdamse studententijd ook een
respectabel verzetsman. Samen met anderen redde hij
Joden, onder andere door ze onder te laten duiken in
een studentenhuis. De familie is daarvoor onderscheiden
door Yad Vashem. Ten einde te komen tot een blijvend
gedenkteken is in Nederland een klein comité gevormd
bestaande uit de hoogleraren Hans Blom, Nicolette
Mout en Marjan Schwegman en de auteur van het boek
Schöffer & Co, historicus Gerben Post.
Mensen die gered zijn door de families Schöffer en/of
Meulman, of die hierover weten via anderen verzoeken
wij contact op te nemen met Benjamin Mossel bmossel@
gmail.com of de Aleh-redactie via: Alehioh@gmail.com
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של יהודי חרונינגן .אך בנט הצליח לגלול את הקשר אחורנית
עד שהגיע אל חותנו של איזק (בן) יוסף כהן .שמו היה מוזס
 Goldschmid-Stadthagenשנולד ב 1681-בהמבורג וטבע
באחת מתעלותיה של אמסטרדם בשנת  .1738כבר בגיל  17או
 18הגיע לאמסטרדם לרגל עסקיו .למרבה המזל נשמרה צוואתו
של גולדסמיט זה (בהולנדית .)Goldsmit :בקובץ 'מחקרים על
תולדות יהודי הולנד' ,שיצא לאור במרכז לחקר יהדות הולנד
בעריכת ד"ר יוסף מכמן ,מס'  )1988( 5מופיע מאמר מפרי עטו
של ג'ים בנט על משה גולדסמיט וכינה אותו כ'מייסד הקהילה
היהודית בחרונינגן' .פרופ' חוה טורניאנסקי ,בעלת פרס ישראל,
מומחית לספרות יידיש הוסיפה למאמר של בנט את פיענוח
()1
הצוואה ,שנכתבה בתערובת של יידיש ועברית.
באותם ימים נערכו רוב הנישואים על ידי השדכן ,כך קרה שגם
למשה גולדסמיט זה שודכה יהודית-גוטלה קסל .עסקיו של
משה צלחו מאד וידוע כי תרם באופן קבוע סכומי כסף בגולדנים
וברייכסטלרים לקהילה הגרמנית-יהודית באמסטרדם וכן לשם
פרסום ספרים .בשנת  1713נודע לו כי בעיר חרונינגן יונפק רישיון
לייסוד בנק מקומי להלוואות ,אך הנהלת העיר גילתה התנגדות
רבה להתיישבות יהודים בתוכה .לבסוף רק בשנת  1731קיבל
הוא רשות לפתוח את הבנק בתנאי מגביל של השגחה על ידי
אפוטרופוס נוצרי-פרוטסטנטי .עם זאת הורשה להתיישב בעיר
עם משפחתו .בחרונינגן נישאה בתו ביילה-בטיה לאיזק (בן) יוסף
כהן הנ"ל ,ועליו הוטל לנהל את הבנק ,וכעבור שנתיים משה
גולדסמיט עצמו חזר לאמסטרדם.

בזאת לא תם מסע החיפושים של ג'ים בנט .הוא נתקל בשמה של
האישה הידועה גליקל מהמלן ( ,)1645-1724השם המפורסם
ביותר בקשרי שמות המשפחות ( Stadeאביה)Stadthagen ,
(הגיס שלה) והמלן (בעלה) ,מוצא כולם מן העיר המבורג-
אלטונה .גליקל עצמה ורבים מבני משפחתה הצטיינו בסחר
זהב ויהלומים ,עליו היא מספרת בהרחבה בספר זיכרונותיה.
היא כתבה שבעה יומנים עוקבים ביידיש נאה ובהם היא מספרת
על שלושה-עשר ילדיה ועל דאגתה להבטיח להם עתיד טוב
מבחינה אישית וכלכלית על ידי שידוכים עם בני זוג ממשפחות
יהודיות מוצלחות .בנוסף לכך עינה הייתה פקוחה על המצב
החברתי והפוליטי של זמנה והיא מתארת אותו בהרחבה .יומנים
אלה הם ייחודיים בהחלט ועדיין מהווים מקור מהימן לחוקרים
בהיסטוריה החברתית ולימודי המגדר.
ג'יימס בנט שיחזר בהצלחה את אילן היוחסין שלו וחשף את
תולדות אבותיו שלו עצמו אך בלי משים הניח את היסוד לחקר
מקורות הקהילה היהודית של חרונינגן בהקשרם הרחב .ג'ים
בנט נפטר בשנת  2015בגיל  73וזכה לראות את בנו מכהן כשר
החינוך .הוא הותיר אחריו את מחקרו הגנאלוגי לפיתוח נוסף –
תוצאות המחקר מצויות אונליין .עתה ,כאשר בנו מכהן כראש
ממשלת ישראל – נחשף לעינינו אספקט זה של מוצא משפחתו
מחרונינגן אשר בהולנד ,אך מי שביצע את העבודה בפועל הוא
אביו ג'ים בנט.
https://archive.org/details/jamesbennettb001f003/
page/n1/mode/1up?view=theater

*	ואוט ון בקום (וינסכוטן  )1954הוא פרופסור בדימוס ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת חרונינגן ומתעניין מאד בהיסטוריה יהודית אזורית ,במיוחד בתולדות
יהדות חרונינגן ,העיר והמחוז[ .תרגום מהולנדית ע"י חווה דינר].

Een detail uit de genealogie van de familie Bennett. Onderaan is 'America' aangeduid,
om de Amerikaanse en inmiddels ook Israëlische afstammelingen aan te geven
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אבותיו של ראש הממשלה נפתלי בנט
היהודים הראשונים של קהילת חרונינגן בהולנד
מ א ת

ו א ו ט

ו ן

ב ק ו ם

ג'ים בנט

היה זה בשנות השמונים הראשונות של המאה הקודמת כאשר
מישהו מחיפה בשם ג'יימס בנט ,ישראלי ממוצא אמריקאי,
התייצב בארכיון הממלכתי של חרונינגן שבבניין המהודר ברחוב
סנט ין (המוסד נקרא עכשיו ארכיון חרונינגן Groninger
 .)Archievenבמקרה שוחח עם הארכיבר הראשי' ,ארכיבר
המדינה' דאז  ,Mestdagh Vey de Janאשר כבר בראשית
שנות השבעים של המאה העשרים התעניין מאוד בתולדות
יהודי מחוז חרונינגן .מר מסטדך קישר אותי עם מר בנט ,שביקש
שאקרא לו ג'ים.
ג'ים סיפר שביקר בארכיונים שונים בגרמניה כדי לשחזר את
אילן היוחסין של אבות-אבותיו .ראשיתו של מסע החיפושים
שלו החל בהולנד באמסטרדם ועכשיו הגיעה תורה של העיר
חרונינגן .הוא גילה כבר דברים מדהימים ,שהאירו את דרכן של
משפחות יהודיות נכבדות מגרמניה ומהולנד ,שמילאו תפקיד
מכריע בייסוד הקהילה היהודית של העיר חרונינגן .ג'ים היה
כנראה אדם רגוע וסבלני שעמל ללא לאות כדי להביא את
משימת חייו לידי גמר מוצלח .הוא שקד על מילוי כל החסרים
באילן היוחסין שלו .הוא נסע בחפץ לב לבד אל עמים וערים כדי
להשלים את כל הלא ידוע באילן היוחסין שלו ,אך חקר גם ענפי
משפחה צדדיים ,אולי גם בהם יגלה שמות מעניינים וחשובים.
ג'ים סיפר על חייו :הוא ואשתו עלו לישראל אחרי מלחמת ששת
הימים (יוני  .)1967שלושת בניהם נולדו בישראל .נפתלי ,הצעיר
שבהם נולד ב  .1972הרקע שלו לא נראה דתי באופן מובהק,
אבל מהערותיו לגבי זכות הקיום של מדינת ישראל אפשר היה
להסיק שהוא ציוני נלהב .פעם אחת ביקרתי בדירתם החיפאית
ברחוב ויתקין  ,48שם הסתובב לו ילד ,שעכשיו מכהן כראש
ממשלת ישראל.
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מפיו של ג'ים נודע לי ,מי הם האישים המופיעים באילן היוחסין
שלו ואשר משמעותם ההיסטורית רבה – הרבה מעבר
למשמעותם המשפחתית .הסיבה לביקורו בחרונינגן הייתה
בעיקר זו :הוא גילה כי הוא צאצא של משפחת ון רונקל .משפחה
זו מילאה תפקיד חשוב בתולדות הקהילה היהודית של חרונינגן
במאה התשע-עשרה .הדמות הבולטת הייתה יוסף (בן) שמואל
ון רונקל ( .)1902-1823בשנות החמישים והשישים של המאה
ההיא היה אחראי לפילוג בקהילה ,כאשר נתמנה לחזן ולמזכיר
של הקהילה הנבדלת שנקראה 'תשועת ישראל' ולה בית כנסת
משלה ברחוב  .Zuiderdiepקהילה זו הייתה יותר מקפידה
במצוות מקהילת האם ,שניסתה במשך שנים לשנות את סדרי
התפילה בכיוון האסתטי.
סבו של יוסף (בן) שמואל ון רונקל היה יוסף פיליפ לוי ון רונקל
( )1845–1749אשר נרשם באילן היוחסין של בנט כיהודי ,שמוצאו
מן העיר רונקל שבמדינת הסן (גרמניה) .אדם זה התיישב
בחרונינגן ונשא לאישה את ברוינטיה לוי ()Levie Bruintje
מן העיר אפינגדם ( .)Appingedamבשנת  1826הוא אימץ
את שם המשפחה ון רונקל ,לעצמו לשמונה מתשעת ילדיו ,כי
התשיעי ביקש להחזיק בשם לוי.
בין הסב לנכדו מצוי שמואל (בן) יוסף ון רונקל (,)1877 -1794
מורה ראשי של 'בית הספר ללימודי הדת היהודית' בחרונינגן,
אשר נשא לאישה את אווה (בת) יוסף כהן .היא הייתה נכדתו
של איזק (בן) יוסף כהן מן העיר המבורג (בערך ,)1788 -1711
שקשור לייסוד בית הכנסת הראשון בעיר חרונינגן בשנת
 ,1756ברחוב שנקרא אז  .Folkingestraat Kleineהוא כיהן
ארבעים שנה בקירוב כרב הקהילה המקומית .מתברר כי הקשר
בין שתי המשפחות ,ון רונקל וכהן הוא-הוא ראשית ההיסטוריה

door Channa Kistemaker

Mediastormen zijn van alle tijden. Meestal razen zij in
het spreekwoordelijke glas water, maar ook dan woelen
zij niet zelden een bodem bloot, waarop fundamentele
spanningen van minder tijdelijke aard zichtbaar worden.
Ruim een eeuw geleden, in november 1921, ontving het
NIW een opmerkelijk bericht:

"Op verzoekschrift van den procureur mr. Izak Prins
is j.l. Maandag de heer J.S.Auerbach alhier door de
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Tolk tussen "Oost" en
"West" - J.S.Auerbach z''l
(1886-1970)

Amsterdamsche Rechtbank beëedigd als vertaler in het
Duitsch, in het Poolsch en in het Joodsch-Duitsch. Ten
bewijze zijner bekwaamheid in deze laatste taal (? Red.
N.I.W.) vorderde de Rechtbank een getuigschrift van de
Opperrabbijn.
Het is hoogstwaarschijnlijk wel honderd jaar geleden, dat
in Nederland, het land dat het langst systematisch deze taal
onder de Joden heeft bestreden, zulk een tolk aangesteld
werd."

U ziet het: de redactie kan het nauwelijks opbrengen om
de berichtgever zich te laten uitspreken. Zodra dat het
geval is, volgt een commentaar waaruit duidelijk wordt dat
de strijd tegen "het jargon" beslist nog niet uitgestreden is.
De toon is fel, Joden heten "Israelietische onderdanen" en
men probeert zich uit alle macht van het eigen verleden
en de "Oost-Joodsche geloofsbroeders" - voor wie de
tolk natuurlijk bedoeld was - te distantiëren. Alles om
misverstanden te voorkomen.
Voor historici is het bijzonder moeilijk om een tijdstip aan
te wijzen waarop het West-Jiddisch ten grave gedragen
werd. Het begin van de strijd tegen "ce jargon dégoutant"
(= dit afschuwelijke dialect) laat zich iets makkelijker

aanwijzen: die woorden gebruikte Jonas Daniel Meijer
in een memorandum aan koning Lodewijk Napoleon
in 1808. In 1809 volgde een Koninklijk Besluit, waarin
werd verordend dat de "zoogenaamde Joodsche Taal"
diende te worden afgeschaft. Dat wordt in 1817 nog eens
bekrachtigd door een nieuw Koninklijk Besluit, dit keer
van Koning Willem I, waarin onderwijs in de landstaal
definitief tot norm werd verheven. Ter ondersteuning van
dat onderwijs worden vanaf 1822 ook de gebeden en de
Tora met Nederlandsche vertaling uitgegeven.
In de eerste helft van de negentiende eeuw liggen de
bewijzen nog voor het oprapen, dat deze taalpolitiek
lang niet altijd en overal succesvol was. Pas rond 1856
zijn er tekenen van een omslag.
Ik noem dit jaartal omdat het pas
toen commercieel interessant
werd om de aanwijzingen voor het
gebruik in de populairste sidoer,
de Aresjet Sefatajiem, in "het
Nederduitsch" af te drukken. Tot
dan toe waren ze in een Hoogduits
gesteld, dat echter in Rashi-letters
werd gedrukt. Het krantenknipsel
hierboven, uit 1921, geeft openlijk
toe, dat ook Opperrabbijn Dünner
(overleden in 1911) nog strijd
voerde tegen het Jiddisch. Henri
Polak (1868-1943) herinnert
zich rond die tijd nog dat hij als
jongen met zijn vader naar een
lokaaltje in de Rapenburgerstraat
ging, waar "Rebbe Jynkew Roos"
in het Jiddisch "leerde". In het
laatste decennium voor WO II, als
de Jodenhoek gesaneerd wordt,
doet de nostalgie haar intrede,
doorgaans het duidelijkste teken
dat een verschijnsel definitief tot
het verleden behoort. Tekenden
Voorzanger en Polak in 1915 nog
"Het Joodsch in Nederland" op, na
de oorlog kan Hartog Beem slechts
spreken van "resten van een taal".
Let wel: een taal, geen dialect.
Nog even terug naar het berichtje
in NIW van 1921. Een week later
plaatst het blad een ingezonden
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brief van Mr. Izak Prins (18871968), waarin deze het Jiddisch
als taal verdedigt tegenover
haar "twee groote, echte
vijanden: de assimilanten en
de Hebraïsten". De redactie
reageert vrij machteloos en
dus nogal vals: "Overigens
zouden wij het wel interessant
vinden, den geachten inzender,
die blijkbaar niet gaarne voor
assimimilant nòch voor Hebraïst
wil doorgaan, eens een oratie
in de door hem zoo beminde
Joodsch-Duitsche "taal" te
hooren houden. Dan zou de
heer Auerbach ook nog eens
iets te doen krijgen!"
Wi e w a s e i g e n l i j k d e z e
J.S.Auerbach? Volgens de
Amsterdamse Burgerlijke
Stand werd Jacob Samuel
Auerbach geboren op 13 mei
1886 in het Poolse Buresteyn
(toen nog Oostenrijk) als zoon
van Abraham Auerbach en
Debora Klüger. Hij kwam in
1915 naar Amsterdam trouwde
daar op 20 oktober 1915 met
Jochwad Resen, die uit dezelfde
geboorteplaats afkomstig was.
In dezelfde bron wordt hij "translateur" genoemd, maar
volgens andere bronnen was hij ook diamantair. Of de heer
Auerbach aan de rechtbank een drukke taak heeft gehad,
is onbekend; in ieder geval zijn daarvan in de kranten geen
sporen te vinden. Wel heeft hij een rol als tolk gespeeld
in de dreigende afsplitsing van een Oost-Joodse kehilla
(Machazikei Hadas) in Amsterdam in 1934.
Wanneer op 13 mei 1956 in het Carlton Hotel een receptie
wordt gehouden ter ere van zijn zeventigste verjaardag,
wordt J.S.Auerbach "een van de meest bekende personen
uit het Nederlands Joodse leven" genoemd. Hij vervulde
ook na de oorlog diverse bestuursfuncties, waarvan die
van voorzitter van Kehillas Jaäkow wellicht de bekendste is.
Zijn grote betekenis voor de Joodse gemeenschap wordt
daarbij als volgt getypeerd: "In het maatschappelijk leven
o.m. beëedigd vertaler is hij in het Amsterdams Joodse
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leven vooral de tolk, de brug tussen "Oost" en "West". Zijn
persoonlijkheid en karakter moge blijken uit de volgende
woorden: "Velen hebben nog een bijzonder zwak plekje
voor de heer Auerbach in hun hart wegens zijn waardige
houding in de nazi-kampen. Niets – ook niet het grootste
leed – heeft hem ooit een moment doen afwijken van zijn
levensweg als orthodoxe Jood en vurig zionist.
Leed is hem geenszins bespaard gebleven: hij verloor in
de Sjoa zijn beide dochters, Ciwie en Amalia. Zijn zoon
Jekuthiël overleefde weliswaar de oorlog, maar sneuvelde
in 1948 nabij Jeruzalem in de onafhankelijkheidsstrijd van
Israël. In 1959 overleed zijn echtgenote. Zes jaar later zien
we hem nog op een groepsfoto van Nederlands Joodse
kerkbestuurders, maar op 13 maart 1970 overlijdt hij in
Petach Tikwa. Hij werd begraven op de begraafplaats aan
de Rechov Ha-Komemiyut te Bat Yam.

TAAL

Op reis *לנסוע
Chawa Dinner

P I N AT
IVRIET
Ter wijl het moder ne
Hebreeuws voor reizen
bijna uitsluitend een
bepaald werkwoord
gebruikt, linsoa van de
stam N.S.Ajin, prefereert
het bijbelse Hebreeuws
de stam H.L.Chaf: lalechet
is de meest frequent gebruikte
stam met de volgende betekenissen:
reizen, lopen, gaan en zich verplaatsen in een
bepaalde richting met een bepaald doel. Het werkwoord
dat in het modern Ivriet veel gebruikelijker is,  לנסועlinsoa,
N.S.Ajin heeft in Tanach meer de betekenis van 'opbreken,
vertrekken vanuit een bepaalde locatie' dan 'op weg zijn',
zoals dit vandaag het geval is. Maar de moderne mens is
immers ook veel vaker op reis.
Van de stam H.L.Ch bestaan zowel in Tanach als in het
moderne Ivriet zelfstandige naamwoorden: hij die gaat,
reist; haholeech (Beresjiet 13:5), Lot die op reis is samen
met Abraham.
Een gast, een voetganger, reiziger (helech )הלך.
 מהלך שלושה ימים- Het lopen van, of: een weg van drie
dagen (een bepaalde afstand in een bepaalde tijd) (Jona
3, 3).
 מהלך, מהלכים- Dit Bijbelse woord betekent tegenwoordig:
een zet (schaken), een stap (figuurlijk) en gang van zaken,
procedure, kortom een zeer gebruikelijke term.
 מהלך הדברים, מהלך העניינים,מהלך
 (צופיה הליכות ביתה) הליכות- Gewoontes, alledaagse
gebruiken, alledaagse gang (Spreuken 31, 26).
 תהלוכה- Dit eenmalige woord in Tanach (Nechemja 12:31)
is in het moderne Hebreeuws ingeburgerd: optocht, met
precies de zelfde betekenis als in de tijd van de Tweede
Tempel.
רוח- הלך,נפש- הלךis gedachtegang, mentaliteit,

twee gecombineerde
uitdrukkingen. De eerste
stamt uit het boek
Kohelet, de andere is een
vernieuwing!
Meer nieuwe woorden zijn:
Gang, versnelling (in rijtuig,
auto of fiets) הילוך.
Het lopen, te voet .הליכה
Transmissie van hitte en electriciteit

הולכה.
Rechtzaak, rechtzaken  הליכים,הליך.
Proces הליך משפטי.
Een sociaal, een natuurlijk en een wetenschappelijk
proces: Tahaliech תהליך.
De stam H.L.Ch in de andere binjaniem (werkwoord
patronen)
התפעל:
 להתהלךheen en weer reizen, heen en weer trekken, in
verschillende richtingen gaan.
)71 ,31  (בראשית,""קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה
הפעיל:
הוליך, brengen, leiden, voeren  יוליך,  אוליך, מוליך, הוליך,להוליך.
נסע
Deze stam is het meest gebruikelijk in het moderne
Hebreeuws: N.S.Ajin. Deze stam bestaat in de Kal (Pa'al)
en in de Hifiel (plus Hoefal als passief ).
Het woord 'masa' is in Tanach meestal een 'station', 'halte',
een plaats om een kamp op te slaan of tent neer te zetten
met het doel na een korte tijd weer te vertrekken.
 ״אלה מסעי בני ישראל״- De plaatsen die de kinderen van Israël
aandeden op de weg naar Kana'an.
 נוסעים, נוסע- Reizigers, passagiers.
Tegenwoordig is 'masa' een reis, een tocht, soms lopend
maar niet noodzakelijk. Masa' le-Polin is een reis van
leerlingen naar Polen (om een ons zo bekende reden).
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מסע
 הסיע, יסיע, מסיע, להסיע הסיע:הפעיל
De Bijbelse betekenis van 'iets verplaatsen' is niet meer in gebruik;
lehasi'a is nu: iemand een rit geven , iemand vervoeren.
De nieuwe afleidingen van N.S.Ajin: nesi'a = reis; hassa'a = vervoer
hesse'a = transport היסע,נסיעה, .הסעה
Gewenst aan ieder die van plan is op reis te gaan: !נסיעה טובה
*Dit is een door de auteur ingekorte versie van een artikel uit Alef Bet,
tijdschrift van de Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws,
december 2020.

Te huur in de Achterhoek: ons vakantiehuis Di Naye Datshe  די נַײע דַאטשעin
de buurtschap Joppe, gelegen tussen Deventer, Zutphen en Lochem.
Prachtig wandel- en fietsgebied. Veel Joods erfgoed in de omgeving. Het
huis omvat woonkamer, badkamer met toilet, 3 dubbele slaapkamers
waarvan 1 op de drempelloze begane grond; extra toilet boven. De
keuken is koosjer. Tel: +31 6 2388 3335. E-mail: d.dewolff@xs4all.nl
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Pesach

Wie waren de twee
‘tafeldames’ in de
Haggada?
door Chaya Brasz

In de serie zoom-lezingen van de Irgoen Olei Holland hield
Avraham Roos vorig jaar in maart een uitstekend betoog
met mooie afbeeldingen over ‘Bijzondere Haggadot en
interessante verhalen over Pesach’. Hij is al jarenlang
een groot verzamelaar van Haggadot en zal begin juli
dit jaar zijn proefschrift over dit onderwerp verdedigen
in Amsterdam. Het leuke van zoom-lezingen is vooral
de interactie met het publiek, dat zich zowel in Israël
als Nederland bevindt. Roos liet veel zien en bij dat vele
was ook een pagina met een in handschrift nagelaten
herinnering, waarbij hij de vraag stelde of we de op die
pagina genoemde twee vrouwen konden identificeren.
“Deze hagada voor het eerst gebruikt Seider in Hotel
Paulez Den Haag op 17 april 1935 – 14 Nissan 5695. als
tafeldames M. Levisson-Simons en J. Gerzon-Hedema.
Ter herinnering aan onze Haagschen Seider” [en dan hun
handtekeningen].
Daaronder volgt het stempeltje van een voormalige
eigenaar van deze Haggada: Hartog de Vries Mzn. uit
Amsterdam, die was gehuwd met Sophie de Boer,
dochter van de bekende Nederlands-Joodse toneelactrice,
Esther de Boer-van Rijk en ook zelf toneelspeelster. Over
de ene ‘tafeldame’, Helena Sara Gerzon-Hedema, wist
Avraham Roos al het een en ander via het internet www.
joodsmonument.nl, waar hij door het Joods Historisch
Museum naar was verwezen. Er bestond enige twijfel over
de J. als voornaamsaanduiding maar die leende Helena
Gerzon waarschijnlijk van haar echtgenoot Juda Gerzon,
koopman uit Groningen, zoals vrouwen dat in die tijd wel
vaker deden. Zelf kwam ze uit Almelo en was een telg uit
vooraanstaande Twentse textielfamilies; haar moeder was
een Menko en ook haar vader was textielfabrikant. Het
echtpaar Gerzon-Hedema was dus ‘import’ in Den Haag. Ze
woonden aan de Benoordenhoutscheweg, maar hebben
de oorlog niet overleefd.

De andere ‘tafeldame’ was tot op dat moment nog niet
geïndentificeerd, haar handgeschreven naam kon men
slecht lezen. Maar toen ik hem op het scherm zag kon die
voor mij niet missen; dit was onmiskenbaar M. LevissonSimons, eigenlijk Amalia, maar ze tekende met de eerste
letter van haar ‘roepnaam’ Milly. Dit gaf een bijzondere
wending aan het verhaal, want de Seider moest dan wel
een van de eerste Seiders zijn geweest van de toenmalige
Reform gemeente in Den Haag, eind 1930 opgericht als
Genootschap voor de Joodsche Reformbeweging. Dat
klopte ook met Hotel Paulez, want zij hadden lange tijd
geen eigen gebouw en hielden hun Seiders doorgaans in
hotels. Hotel Paulez was een sjiek hotel op de hoek van
de Lange en Korte Voorhout. De geallieerden hebben het
in maart 1945 per ongeluk plat gebombardeerd, waarna
op die plek na de oorlog jarenlang de Amerikaanse
ambassade was gevestigd.
Milly Levisson-Simons (1880-1964) was gehuwd met
Levie Levisson, de centrale figuur bij de oprichting van
de Joodse Reform gemeente. Vrouwen speelden bij die
oprichting een grote, zelfs leidende rol en Milly Levisson
presenteerde zichzelf al in februari 1928 als “bewust
liberale Joodse vrouw” tijdens een discussie binnen de
Joodsche Vrouwenraad over hervorming van het Joodse
onderwijs in Den Haag. Ze stemde tegen de oprichting
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van een Neutrale Joodse Jeugd club, die verlicht Joods
onderwijs zou aanbieden samen met sociale activiteiten.
Niet omdat ze tegen de aard van dat initiatief was maar
omdat er nog geen passende leraren voor bestonden.
Die moesten volgens haar eerst worden opgeleid. Ze was
namelijk tegen het gebruik maken van de wel voorradige
orthodoxe leerkrachten. Kort hierna was ze echter actief
deelnemer aan de activiteiten van de Neutrale Joodse
Jeugdclub. Kennelijk had ze besloten dat het een het
ander niet uitsloot.
Milly Levisson-Simons kwam uit een kinderrijk
geassimileerd gezin, behorend tot de typisch Haagse
burgerlijk-Joodse geassimileerd elite, waar ook Jacobus
Kann bij hoorde. Net als Kann was de niet vrome familie
Simons wel aangetrokken tot het zionisme. Milly’s broer,
Abraham Simons, was bestuurslid van de Haagse afdeling
van de NZB, tevens de niet-orthodox levende voorzitter
van de orthodoxe Joodse gemeente, directeur van een
papiergroothandel en wethouder van Den Haag. Een
andere broer was prof. David Simons. Milly’s echtgenoot,
Levie Levisson, kwam uit een orthodox gezin en was met
al zijn vezels verbonden met de orthodoxe gemeente in
Den Haag waarvan zijn hele familie lid was, in besturen zat
en zelfs een opperrabbijn (van Leeuwarden) voortbracht,
maar hij paste zich aan het milieu van Milly aan en dat
was ook meteen het einde van de koosjere huishouding.
Met deze informatie zette Avraham Roos zijn speurtocht
voort. Vooral de Haggada intrigeerde hem, want het
was een Haggada met Engelse vertaling van Cecil Roth
met tekeningen van Donia Nachshen, uitgegeven
door Soncino Press in London in 1934 en in die tijd dus

gloednieuw. Interessant is, dat de vroege Nederlandse
aanhangers van de Reform-beweging deze traditionele
Haggada gebruikten terwijl er al Reform Haggadot met
Engelse vertaling waren uitgegeven. De eerste officiële
was de ‘Union Haggadah’, gepubliceerd voor de Central
Conference of American Rabbis (Bloch Publishing
Company, NY 1907).
Avraham Roos heeft mij met nog heel wat interessante
details verrast. Zo bleek deze Haggada wel in Londen te
zijn uitgegeven, maar hij was ‘Printed in Holland’. Had dat
iets te maken met het feit dat Levie Levisson een drukkerij
had? En was dat dan ook de reden dat juist deze Haggada
werd gebruikt?
Er zijn met potlood aantekeningen in gemaakt. Wie die
maakte is niet meer vast te stellen. Misschien waren
het de Levissons zelf. Interessant zijn ze zeker, want ze
weerspiegelen de Reform-invloed. Zo zijn sommige
passages tussen haakjes geplaatst, vooral gedeelten van de
lange behandeling van de Midrasj. De Reform verwijderde
of verkortte die meestal. Ook zijn er opmerkingen bij
gescheven in het Hebreeuws, bijvoorbeeld bij wie iets
moest zeggen stond dan: ""כלם, allemaal dus. Een lange
toevoeging in potlood werd overgenomen uit de ‘Union
Haggadah’.
De tien plagen zijn tussen haakjes gezet, typisch voor de
Reform uit die tijd want ze zagen het als inhumaan om
blij te zijn over de plagen waar Egyptenaren slachtoffer
van waren. Na de Tweede Wereldoorlog had de Reformbeweging het daar minder moeilijk mee en zijn de tien
plagen weer in de Haggada gezet. De Haggada is, volgens
Roos, in ieder geval veelvuldig gebruikt, te zien aan de
vele vlekken van wijn en voedsel in het bijzonder op de
pagina’s van de שולחן ערוך, maar wat de wijnvlekken bij
de plagen betreft kan dat natuurlijk ook best van na de
oorlog zijn.
* Zie voor verder lezen: De website van Avraham Roos: https://
sites.google.com/site/jewishdigitalhumanities; Chaya Brasz,
In de tenten van Jaäkov, Impressies van 75 jaar Progressief
Jodendom in Nederland 1931-2006. Met bijdragen van Menno
ten Brink, Chris Kooyman, David Lilienthal en Awraham
Soetendorp (Amsterdam/Jerusalem, 2006); Ibid: ‘Dutch
Jews and German Immigrants; Backgrounds of an Uneasy
Partnership in Progressive Judaism’, in: Judith Frishman, David
J. Wertheim, Ido de Haan en Joel Cahen (eds.), Borders and
Bounderies in and around Dutch Jewish History (Amsterdam
2011), pp. 125-142.

Milly en Levie Levisson
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RESTITUTIE

GRONINGSE BURGEMEESTER BETROK
VAN JODEN GEROOFDE WONING
door Chaya Brasz

Hubert van Blankenstein, die wij beter kennen als Chaim
Even Zohar, schreef in december jl. een lange brief aan de
gemeente Groningen onder de titel ‘Het huis waar mijn
wieg niet mocht staan’.
Hij reageerde daarin op een rapport van enkele
wetenschappers van de Rijksuniversiteit van Groningen
die, in opdracht van de gemeente, onderzoek deden naar
de manier waarop de stad was omgegaan met tijdens de
bezetting ‘40-45 van Joden geroofd vastgoed: gebouwen,
woonhuizen, landerijen. Wie zich in Nederland namens het
Centraal Joods Overleg met dit onderwerp bezighoudt,
is Ronny Naftaniel: “Een negentigtal gemeenten doet
onroerend goed onderzoek of zij hebben dit al onderzocht.
Alleen Den Haag heeft individuele claims gehonoreerd.
Slechts enkele gemeenten weigeren een onderzoek te
doen. In het totaal hebben de gemeenten tot nu toe zo’n
vijftien miljoen euro aan collectieve plaatselijke Joodse
doelen uitgekeerd.” Het gaat dus om restitutie en veel geld.

Hubert van Blankenstein stoorde zich er aan, dat in het
Groningse rapport slechts in één zin werd gerefereerd aan
het drama dat zich na de oorlog heeft afgespeeld rond de
woning aan de Kamplaan 8, die sinds 1934 eigendom was
van zijn grootouders Hugo Serphos en Henriette SerphosMenko. Alleen hun dochter, Jeanette Serphos overleefde
de oorlog en was – inmiddels gehuwd met Tobias van
Blankenstein – de enige erfgenaam. Ze was in de woning
opgegroeid maar na de oorlog voorkwam de gemeente
Groningen, dat het gezin Van Blankenstein er ooit mocht
gaan wonen. In het rapport stond lakoniek dat ze opliepen
tegen de regels van huisvesting van de gemeente. Zonder
verdere toelichting. Vandaag de dag zijn het de drie
kleinkinderen van de oorspronkelijke eigenaars, die zich

Onder het dak van dit gebouw bevonden zich twee villa’s. De rechterhelft
was Kamplaan 8, de woning van de familie Serphos vanaf 1934
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hier mee bezig houden en het is een kolfje naar de hand
van Hubert van Blankenstein, onderzoeksjournalist van
beroep.
Heel in het kort: De woning werd in 1941 gevorderd door
de gemeente Groningen, in opdracht van de bezetter ten
behoeve van de Wehrmacht. Jeanette Serphos en haar
moeder, die inmiddels weduwe was, moesten naar elders
verhuizen. De moeder en broer van Jeanette bleken na de
oorlog te zijn vermoord. De woning was in 1944 door de
bezetter doorverkocht aan een NSB-er, die de Wehrmacht
er in als gebruiker handhaafde. Deze Duitsers vluchtten
pas vlak voor de bevrijding, waarna en er enkele maanden
lang Canadese soldaten in zaten. Niets was logischer dan
dat het gezin Van Blankenstein met een groeiend kindertal
(uiteindelijk vier) toestemming zou krijgen de woning
te betrekken, maar de gemeente Groningen zette de
vordering van de woning voort en plaatste er, terwijl het
huis werd beheerd door het Nederlands Beheersinstituut,
een Rijksambtenaar in. Dat had vanwege de beschermde
voorrangspositie van Rijksambtenaren grote gevolgen.

Hubert van Blankenstein bij de woning in maart
2022: “Het staat er nog zoals het was, alleen het
huisnummer
is in 10 veranderd.”
Door
het langzaam
draaien van de molens van de Door

het langzaam draaien van de molens van de restitutie,
April 2022

38 · RESTITUTIE

Door het langzaam draaien van de molens van de
restitutie, werd de familie Van Blankenstein-Serphos pas
in 1951 officieel erkend als eigenaars van de woning. Ze
kregen die dus terug met een Rijksambtenaar er in die
huurbescherming genoot en konden er daardoor nog
altijd niet zelf gaan wonen.
De nieuwe burgemeester Jan Tuin, die in 1951 aantrad,
had een ambtswoning nodig. Hij slaagde er in 1952 in om
de Rijksambtenaar te bewegen naar een andere woning
te verhuizen. Dat deed hij echter niet voor de familie van
Blankenstein, maar voor zichzelf. Hij schreef zichzelf al in
als bewoner van de woning voordat de Rijksambtenaar er
uit was. Ook de krant kondigde zijn verhuizing al ruim van
te voren aan. Van een huurcontract is geen spoor.
Tobias van Blankenstein verklaarde over dit alles, dat de
gemeente Groningen beslag had gelegd op deze mooie
woning, die heel geschikt was voor hoge ambtenaren. De
woning was gevorderd voor dat doel en de gemeente zette
die vordering na de oorlog voort. Toen de burgemeester
er uiteindelijk in was getrokken en ervoor zorgde dat de
gemeente de woning als ambstwoning wilde kopen, zodat
hij daar kon blijven wonen, hadden de Van Blankensteins
geen keus meer. Toob en Jeanette van Blankenstein
begrepen, dat hun gezin er wel eigenaar van was, maar
nooit toestemming zou krijgen daar te gaan wonen.
Een half jaar nadat de burgemeester in de woning trok
besloten zij het dan maar aan de gemeente Groningen te
verkopen. Dat gebeurde begin 1953 voor een prijs die –
volgens recent onderzoek – ongeveer driekwart was van
de werkelijke marktwaarde. Het was de burgemeester zelf
die het koopcontract voor de gemeente kwam tekenen.
Het gaat nu om een hoog bedrag van – omgerekend naar
de waarde van nu – ruim drie ton in euro’s, waarvoor Hubert
van Blankenstein mede in het belang van zijn twee zusters
en in gezelschap van Ronny Naftaniel half maart een
gesprek had met vertegenwoordigers van de gemeente
Groningen en van het wetenschappelijk onderzoeksteam.
Chaim Even-Zohar (Hubert): “Ik weet niet wat er uit komt.
Mij gaat het vooral om de eer van mijn vader, die steeds
heeft gezegd, dat door de gemeente beslag was gelegd
op de woning en dat is nu gedegradeerd tot een “aanlopen
tegen regels van huisvesting”, terwijl men ontkent dat de
woning gewoon gevorderd was en bleef. Daar zijn ze nu
verder naar aan het zoeken. Maar volgens de regels van
huisvesting van toen hadden wij het volste recht daar
te mogen wonen: mijn wieg had daar dus echt moeten
staan!”

FEUILLETON
Geluk en zegen
door oud-veehandelaar Herman Braaf

Veehandelaar Joël
‘de rijke’ Van de
Rhoer uit Meppel was
een van de grootste
veehandelaren in
het noorden van
Nederland. Hij kende
alle boeren in de
omgeving en ook
praktisch alle koeien.

Als hij ergens een nieuwe koe op stal zag staan, wist hij meteen de naam van de
vroegere eigenaar. Soms zat men al met smart op hem te wachten en werd er
gezegd: “Is Joël er al ewest, wat is ie late”. Want Joël trad behalve als veehandelaar
ook op als nieuwsbron en als politiek commentator. Hij genoot zozeer het
vertrouwen van de Drentse boeren, dat ze hem vaak een blanco mandaat gaven,
als hij voor hen koeien mee naar de markt nam. “Neem ze maor mit – plachten
ze te zeggen – je weet beter de weerde dan wiej.”

De deftige
veehandelaars
Van de Rhoer met
auto, Meppel
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Sallo van Gelder
(Aalten) was
waarschijnlijk de
laatste Joodse
veehandelaar van
Nederland

Hoofdstuk II (deel c): Vermogende zakenlieden
Op achttienjarige leeftijd nam Joël van de Rhoer het levensonderhoud van het ouderlijk gezin,
met acht kinderen, grotendeels op zich. Reeds op zeer jeudige leeftijd deed hij zaken op de
veemarkt. Boeren vroegen als grapje of ze hem even moesten optillen, zodat hij de rug van de
koe kon zien! Hij werd voorzitter van de Nederlandse Bond van Veehandelaren, afdeling Drenthe,
was bestuurslid van het Drents Landbouwgenootschap en lange tijd penningmeester van het
Joodse kerkbestuur van Meppel, een uitzonderlijke persoonlijkheid met een ‘uitstraling’, die slechts
weinigen hadden.
In deze periode tussen de twee wereldoorlogen waren ook in Hoogeveen een drietal jonge broers,
te weten Alexander, Abraham en Simon Cohen actief om de kost te verdienen voor het ouderlijk
gezin, waarvan de vader op jonge leeftijd was overleden. Aanvankelijk begonnen met de verkoop
van vetten in de agrarische sector, waren ze op advies van een geslaagde Joodse zakenman
overgestapt op de veehandel, iets dat snel succesvol werd. Het drietal – een compagnonschap
– nam ieder voor zich een streek voor zijn rekening, waarna ze aangekocht vee op de wekelijkse
veemarkt verkochten.
De drie broers hadden een nogal verschillend karakter, waarbij Alexander Cohen overeenkomst
vertoonde met Joël van de Rhoer. Zijn innemende wijze van handelen wekte snel vertrouwen
van de boeren, wat ook van de twee andere broers gezegd kon worden, doch de ‘uitstraling’ was
uitsluitend aan hem toebedeeld.
Persoonlijk kan ik hiervan getuigen, omdat ik als zestienjarige bij hem, na de oorlog, het
veehandelaarsberoep heb leren kennen. Zijn verschijning boezemde bij aankomst op een
boerderij, vertrouwen in. Hij deed geen moeite om met de ‘onderwaarde’ te voorschijn te komen.
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Gezien zijn enorme kennis van de fluctuerende actuele
marktwaarde kon de verkoper er zeker van zijn, dat zijn
bod door niemand anders zou worden overtroffen. De
winsten die hij maakte, waren per koe vrij laag, doch door
de grote omzet waren de drie broers reeds voor de oorlog
respectabele vermogende zakenmensen.
Alexander (Sander) had ook het meest zakelijke inzicht
ten opzichte van investeringen in ‘vaste goederen’
zoals boerderij of weiden. Samen met zijn eveneens
vermogende zwager, Joseph de Levie, liet hij een fraai
dubbel woonhuis bouwen aan de Van Echtenstraat,
vanwaar ze lopend de er tegenover gelegen veemarkt
konden bereiken. Abraham kocht een bestaand huis
aan de toenmalige Stationsstraat, terwijl Simon met zijn
trotse natuur, een magnifiek woonhuis liet bouwen met
uitzicht op de riante burgemeesterswoning. Anders dan
zijn broers, die met hun gezinnen onderdoken, sloeg hij
een aangeboden onderduikadres af wat hem, zijn vrouw
en twee kinderen noodlottig werd.
Over deze Simon is nog een waar gebeurde anecdote
bewaard gebleven. Reizend vanuit Amsterdam – waar hij
op familiebezoek was geweest – stapte hij over in Zwolle,
plaats nemend in een coupé waar reeds enkele passagiers
aanwezig waren. Daarbij was een boer, die hem herkende
maar hem niet aansprak. Simon, die de boer niet had
herkend, raakte in gesprek met andere passagiers, waarbij
beroepen en woonplaatsen werden uitgewisseld. Tot
verbazing van de boer vertelde Simon dat hij arts was met
een praktijk in Hoogeveen. De boer deed er het zwijgen
toe, tot ze beiden in Hoogeveen uitstapten en hij Simon
op zijn Drents vroeg: “Hej dokter Cohen, stao ie ook met
vee op de donderdagse markt in ’t Hoogeveine?”; waarop
Simon hem zei dat het een grapje was geweest. Die uitleg
hielp hem niet: in boerenkringen is hij tot aan het eind van
zijn leven de geschiedenis ingegaan als ‘de dokter’.

Simon Meijer
Bijzonder is het verhaal van mijn oom Simon Meijer; hij
was de zwager van de Zuidlaarder textielwinkelier Mozes
Cohen en een van de grotere veehandelaren. Achter zijn
huis had hij een moderne stal, die ’s winters dienst deed
als showroom van koeien. Veel veehandelaren van naam
hadden een dergelijke stal – aan huis of elders – waarin
veelal courant gebruiksvee stond.

bezoeken, zelfs nadat dit per 15 september van dat jaar
voor Joodse veehandelaren werd verboden. Pas toen er
mensen werden opgepakt, stopte hij op verzoek van zijn
vrouw…
Meijer had wel vaker lak had aan Duitse bevelen. Familie in
Leiden overtuigde hem dat het niet goed zou aflopen met
de Joden in Nederland. Toen Simon Meijer zijn zaak in 1942
moest overdragen aan de Omnia-Treuhandgesellschaft
verbrandde hij zijn boekhouding, trok oude marktkleren
aan en stak een paar honderd gulden bij zich. Inspelend
op de vooroordelen tegen Oost-Groningse veehandelaren
hield hij zich van den domme. Hij beweerde nooit een
boekhouding te hebben gehad en dat dit al het geld
was dat hij bezat. In werkelijkheid beheerde iemand uit
Exloërmond zijn geld, waarmee hij de onderduik voor
zijn familie regelde. De beheerder bracht regelmatig een
bedrag op het onderduikadres. Meijer liet zelfs tien koeien
‘onderduiken’ bij vertrouwde boeren. Na de bevrijding
haalde hij ze weer op en zette zijn handel voort. Een enkele
koe was doodgegaan, maar daarvoor kreeg hij een andere
in de plaats.
Anders dan in Friesland zijn relatief veel Joodse
veehandelaren uit Hoogeveen en de Kanaalstreek
(omgeving Stadskanaal) ondergedoken. Mogelijk omdat
ze door de handel veel contact hadden met niet-Joden
en tevens een flinke dosis mensenkennis, zodat ze wisten
waar ze onderdak konden vragen. Ook speelde geld een
rol. In het begin was er immers nog geen ondergrondse
organisatie die zorgde voor geld en bonkaarten.
Sallo van Gelder (geb. 1939) uit Aalten in de Achterhoek,
vertelt lang na de oorlog: “Ik denk dat ik een van de
laatste Joodse veehandelaren ben. Het is een vak dat je
heel jong moet beginnen, het beste met twaalf jaar. Mijn
vader was ook veehandelaar en van mijn moeders kant
ook allemaal. Ik kwam met een jaar of zestien in het vak
terecht. Vroeger moest je een veehandelaarserkenning
hebben. Dat was niet zo gemakkelijk te halen. Een half jaar
ben ik naar Zutphen geweest voor de cursus Anatomie van
runderen.” Lang handelde Van Gelder nog op de veemarkt,
maar na de sluiting van de markten door het uitbreken
van de gekke-koeienziekte, kocht hij in voor slachterijen.
“Vroeger kwam het op de markten aan op je kwaliteit als
handelaar; nu wordt de handel je gegund”, verzuchtte Van
Gelder onlangs.

Simon Meijer had goede contacten met vele
boerenklanten aan en bleef tot in 1941 de veemarkten
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ONZE MOED, DE BESLISSENDE
JAREN 1945-1948
door Hans Schippers

In de nieuwe vleugel van het Joods Museum in Frankfurt was tot 18 januari
2022 een tentoonstelling te bezichtigen over een cruciale periode van
de Joodse geschiedenis in Europa: de jaren 1945-1948 toen Joden van
Bialystok tot Amsterdam en van Berlijn tot Bari een tijdperk van verdrijving
en vlucht, maar ook van herwonnen zelfbewustzijn en wederopbouw
doormaakten. Het zionisme was bij die laatste twee de grote kracht.

Onleefbaar Oost-Europa

In 1933 leefden er ongeveer tien miljoen Joden in Europa, van wie zo’n 3,5 miljoen de
naziterreur overleefden. Vanwege het wijdverbreide antisemitisme in Oost-Europa besloten
Joodse verzetsleiders, onder wie de dichter Abba Kovner, al tijdens de oorlog dat een
wederopbouw van Joods leven daar onmogelijk was. Dat zou elders, liefst in Palestina,
moeten gebeuren.
Soms nog tijdens de oorlog waren er in door het Rode Leger bevrijde gebieden in Polen,
Oekraïne, Hongarije en Slowakije pogroms tegen Joodse overlevenden. Met als dieptepunt
de moordpartij in het Poolse Kielce in juli 1946, met ruim veertig slachtoffers.

DP-kamp Landsberg,
1945-50, (Foto: United
States Holocaust
Memorial Museum,
Washington DC)
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Bialystok in Oost-Polen is een stad waar het eens bloeiende
Joodse leven niet meer bestaat. Ongeveer de helft van
de circa 100.000 inwoners was voor de oorlog Joods. Bij
de bevrijding van de stad in juli 1944 waren er nog ruim
duizend over. Ernstige antisemitische incidenten, zoals de
moord op drie leden van een hachshara en de pogrom
in Kielce, leidden tot massale vlucht. De doodsteek voor
de gemeenschap was de ‘antizionistische campagne’ van
de communistische partij in 1968, die veel Joden dwong
Polen te verlaten. Szymon Bartnowski, die zich ‘de laatste
Jood van Bialystok’ noemde, overleed in 2000.

Wederopbouw in drie steden

In Boedapest, Frankfurt en Amsterdam lukte het in
wisselende mate de Joodse gemeenschap te herstellen.
In Hongarije deporteerden de nazi’s in 1944 zo’n
250.000 Joden van buiten Boedapest naar Auschwitz.
De 200.000 Joden van Boedapest zelf werden in getto’s
geconcentreerd. Het snel oprukkende Rode Leger en
hulpacties van onder meer de Zweedse diplomaat
Wallenberg voorkwamen massale deportatie. Hierdoor
overleefde ruim de helft van de Joden in de stad. Erbuiten
slechts 20%.
Demonstratie in DP-kamp Poppendorf
1947, nadat Britse autoriteiten de inreis
naar Palestina verboden, (foto: Mémorial
de la Shoah, Paris)

Oorzaak van het geweld waren soms conflicten over huizen
of ander bezit. Joden werden ook gezien als handlangers
van het communisme. Tientallen malen ging het echter
om ‘bloedsprookjes’; kinderen zouden zijn ontvoerd om
hun bloed te gebruiken bij het maken van matzes. Dit was
ook het geval in Kielce. Na het nieuws over de pogrom
daar vluchtten duizenden Joden naar Duitsland, waar zij
werden opgevangen in Displaced Persons (DP)-kampen.

Sobere vorm, rijke inhoud

De opzet van de expositie was gebaseerd op een eind
2017 gehouden conferentie over de naoorlogse positie
van de Europese Joden. De naam Un(d)ser Mut is ontleend
aan de titel van een Jiddisch partizanenlied. De sober
vormgegeven tentoonstelling bestond uit clusters met
informatie over het naoorlogse Joodse leven in zeven
steden: Bialystok, Boedapest, Frankfurt, Amsterdam,
Berlijn, Dzierzoniow en Bari. De catalogus is een prachtig
boek geworden van enkele honderden pagina’s tekst en
illustraties.

Van wederopbouw van de gemeenschap kwam weinig
terecht. Duizenden vertrokken na 1945 naar Palestina/
Israël. Interne tegenstellingen, massale emigratie na de
mislukte opstand van 1956, tegenwerking van de overheid
en sterke assimilatie stonden daarna verdere opbouw in
de weg. Pas na de val van het communisme in 1989 is er
sprake van herstel van het Joodse leven in de Hongaarse
hoofdstad.

Frankfurt en Amsterdam

De vooroorlogse Joodse gemeenschap in Frankfurt
was 29.000 personen groot waarvan iets meer dan de
helft tijdig wist te emigreren. Van de resterende 14.000
keerden na mei 1945 slechts enkele honderden terug.
Daartegenover stond een instroom van duizenden Poolse
Joden, die werden opgevangen in kamp Zeilsheim in
het westen van Frankfurt. Daar ontstond een levendige
gemeenschap met veel nieuwgeboren kinderen: niet
minder dan tachtig en nog eens honderdvijftig ‘op komst’
in de eerste helft van 1946. Zeilsheim is na de stichting van
Israël in 1948 opgeheven, toen de meeste bewoners naar
de nieuwe staat vertrokken. Anderen bleven in Frankfurt
en versterkten de Joodse gemeenschap, die tegenwoordig
zo’n 6000 leden telt.
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Het wederopbouwproces in Amsterdam werd gekenmerkt
door conflicten. De zwaar door de vervolging getroffen
Joodse gemeenschap in die stad was gereduceerd van
77.000 tot 15.000 personen en kreeg te horen dat zij
dankbaar moest zijn voor hun overleving. Hulp voor
teruggekeerden was er nauwelijks. Over een groot
aantal overlevende kinderen besliste een commissie
(OPK), dat ze in niet-Joods milieu bleven waardoor ze
vervreemdden van hun Joodse achtergrond. Zowel
de Joodse gemeenten als het zionisme speelden een
belangrijke rol bij de wederopbouw. De Zionistenbond
organiseerde trainingskampen en voor 1950 vertrokken
reeds honderden naar Israël.

Vrijstaat Rychbach, Berlijn en Bari

De Joodse vrijstaat Reichenbach bestond enkele jaren
in het Poolse Neder-Silezië. De voordien daar wonende
Duitsers vluchtten daar weg en Polen waren er nog
nauwelijks, maar wel zo’n 10.000 meest Pools-Joodse
dwangarbeiders uit het nabijgelegen concentratiekamp
Gross-Rosen. Met toestemming van de regering vestigden
zich enkele duizenden in het plaatsje Reichenbach,

(Rychbach in het Jiddisch, in het Pools Dzierzoniow).
Zij hadden daar politieke, culturele en religieuze
autonomie, beveiligd door een Joodse militie. De
gemeenschap kreeg versterking van uit de kampen en uit
de Sovjetunie teruggekeerde Joden, in totaal tot zo’n 7000
personen. Vrijwel allen hadden familie en bezit verloren
en wilden in Reichenbach een nieuw leven opbouwen.
‘Vrijstaat Rychbach’ bestond onder toenemende
communistische druk tot ongeveer 1949. Toen werden
alle Joodse organisaties ontbonden. Zionisten vluchtteb
naar Israël, anders wachtte de gevangenis. Een circa 2500
personen sterke Joodse gemeenschap bleef nog enkele
jaren bestaan.
Meestal vanuit het buitenland teruggekeerde Joodse
communisten in Oost-Berlijn wilden een sociaalrechtvaardig Duitsland opbouwen en waren aanvankelijk
ook vaak actief in de Joodse gemeenschap. Dit was
tot 1949 te combineren, daarna verboden door de
communistische partij met veelal ernstige gevolgen. Julius
Meyer was een leerbewerker uit Pruisen, sinds 1930 lid

Rob Heiden Heimer stuurde ons deze bijzondere foto van vier uit Nederland afkomstige
opvarenden van de Exodus. De Exodus is vol met Joodse vluchtelingen uit Europa in 1947 door
de Britten teruggestuurd naar Duitsland, waar zij opnieuw in kampen werden ondergebracht.
Later zijn deze mensen langs andere weg wel met succes in de haven van Haifa aangekomen:
v.l.n.r. Jaap Pruym (Micha Kenane),Samuel Rüdelsheim, Marty van Collem en Jaques Kaas.
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van de communistische partij. Tijdens de oorlog zat hij
ondergedoken in Berlijn. Gearresteerd in 1943, overleefde
hij Auschwitz en Ravensbrück. Tientallen familieleden,
onder wie zijn vrouw en kinderen werden vermoord. Meyer
had vooraanstaande functies in Joodse organisaties, maar
was ook lid van het Oost-Duitse parlement. Toen hij in
1953 een oproep kreeg voor een verhoor vluchtte hij naar
West-Berlijn, later naar Brazilië.

Hardcover: ISBN 9783110649208. € 31,95.https://www.degruyter.com/document/
doi/10.1515/9783110653076/html
Hans Schippers publiceerde deze bespreking eerder in Joods
Nu 3/21. De redactie van Aleh heeft de tekst ingekort en aan
ons lezerspubliek aangepast.

De Amerikanen die in 1943 het
Zuid-Italiaanse Bari veroverden
richtten er een DP-kamp op voor
een klein aantal door Italiaanse
fascisten geïnterneerde Joden.
Na 1945 arriveerden er meer
vluchtelingen tot een totaal van
7000. Zij zagen Bari als springplank
naar Palestina. De meesten, die
met hulp van de Joodse Brigade
de overtocht waagden, kwamen
in Britse interneringskampen op
Cyprus terecht. DP-kamp Bari
werd in 1948 opgeheven.
In de mooi uitgevoerde catalogus
wordt uitgebreid aandacht
besteed aan de cultuur in de eerste
naoorlogse jaren, die sterk was
gekleurd door oorlogservaringen.
In Duitsland nam de uitgave van
Jiddische boeken en kranten en
toneeluitvoeringen een hoge,
maar tijdelijke vlucht. Ereraden
beoordeelden het gedrag van
Joodse kapo’s.
In een DP-kamp bestond er
echter ook een KZ-Kabaret
en een in gestreepte kleding
gestoken orkest. Zaken die ons
nu vreemd aandoen, maar die te
begrijpen zijn als pogingen om
het onvoorstelbare bevattelijk te
maken.
Het boek: Our courage – Jews in
Europe 1945-48, ed. Kata Bohus,
Atina Grossmann, Werner Hanak
and Mirjam Wenzel, De Gruyter
2020, Ebook: ISBN 9783110653076;
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DANIËL OTTEN – ANNIE & JACQUES
Walburg Pers, Zutphen 2021, www.walburgpers.nl ISBN 978 94 6249 766 5
Een voorafgaande ‘prelude’ handelt hoofdzakelijk over de
veelzijdige loopbaan van Jacques Presser tot aan 1942,
wanneer beiden elkaar ontmoeten als collega-leraren
aan het Joods Lyceum in de hoofdstad. In januari van
het volgende jaar is het echter alweer afgelopen met
haar werkzaamheden. Vanuit Rotterdam beantwoordt
ze Pressers deelnemende briefje bij het overlijden van
haar moeder. Dat antwoord was nog in de u-vorm; de
erop volgende correspondentie niet meer (bij het woord
‘correspondentie’ moeten we bedenken, dat zijn brieven
aan Annie niet bewaard zijn gebleven en dat slechts
veronderstellingen uitkomst bieden). Een tweede brief
valt samen met de deportatie naar Sobibor van Debora
‘Deetje’, Pressers echtgenote. In zijn ontreddering begint
Jacques gedichten te schrijven, later uitgegeven onder
het pseudoniem J. van Wageningen (de stad waar hij
zou onderduiken). Annie is ten zeerste met hem begaan,
geeft commentaar op de gedichten en fantaseert
hardop over een mogelijkheid, elkaar te ontmoeten.
Op dat moment is ze in huis bij een medewerker van de
Maasstedelijke Joodse Raad, die haar als – voormalig –
gemengd gehuwde helpt om tweemaal naar Jacques toe
te reizen; met als officiële reden om het kind weer eens
aan haar schoonouders in Doorn te laten zien. Intussen
schrijft Annie een groot aantal uitvoerige brieven, vaak
via Pressers pleegdochter Isa Baschwitz.
De ondertitel van dit boek luidt ‘Hartstochtelijke brieven
van Annie Otten-Wolff aan Jacques Presser’: na zijn debuut
‘Annie’, Walburg Pers 2012, heeft de violist Daniël Otten
opnieuw de figuur van zijn moeder belicht aan de hand
van briefwisselingen. Anders dan bij zijn voorganger legt
een ‘prelude’ tot het boek meer de nadruk op Annie’s
ouderlijk huis te Rotterdam; de Wolffs waren in 1914 uit
België naar Nederland gevlucht met de dan zevenjarige
Annie en haar broer. Hierop volgt het lyceum en een
studie Middelbaar B Frans. In 1938 weduwe geworden
door een verkeersongeluk van haar man Daniël, krijgt ze
in dat jaar een zoontje en geeft hem dezelfde naam met
als toevoeging René (herboren).
April 2022
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Medio 1944 voltrekt het drama zich: voorzien van een vals
persoonsbewijs gaat Annie met Daantje naar een kennis
in het Veluwse dorpje Hulshorst, maar wordt gearresteerd
door een NSB-wachtmeester, wantrouwend geworden
door haar ‘Joodse uiterlijk’. Het gevolg is Westerbork,
Auschwitz en tenslotte Bergen-Belsen, waar Annie OttenWolff overlijdt. Daan belandt, via familie, bij vrienden in
Eindhoven. Hoewel Jacques Presser hem zijn moeders
brieven op zijn achttiende jaar had willen overhandigen,
duurt het toch nog tot 2006 dat hij deze ontvangt van
Pressers stiefzoon…
Bart Berman

SJOA

De tweede generatie
door Robert Barzelay
(Curaçao, 28 October 1996)

Gedachten, herinneringen.
Je groeit op, wordt ouder, het verleden vervaagt,
je was nauwelijks echt betrokken bij familie
die je toch nooit hebt gekend.
Verre tantes, ooms, neven, neven en nichten,
Hoeveel? Tweehonderdveertien,
een statistiek in die perfecte, goed bijgehouden
overheidsarchieven:
baby’s, kinderen, een overgrootvader, studenten,
ongehuwde meisjes, huisvrouwen, drie
postkantoorbedienden, een paardenhandelaar,
twee diamantairs, een eigenaar van een viswinkel,
drie kleermakers, een mijnwerker, een leraar en elf
muzikanten: Barzelay, Beck (Becher), Brill, Bouwhuis
(Boaz), Bueno de Mesquita, Cohen, Fano, Groenteman,
Mendel, Pinedo, Plotske, Rodrigues de Pereira,
Spanjaard, Tailleur.

Slechts eenentwintig overleefden.......
terugkomen van onderduiken, of ronduit openlijke
trotsering en verzet,
dan die uit concentratiekampen, gevangenkampen en
werkkampen.
Getatoeëerde nummers, gehavende gezichten,
gehavende lichamen,
doof, emfyseem, tyfus.
“Waar is mijn familie?”
“Waar is mijn huis?”
“Wat is er met mijn winkel gebeurd?”
“Hoe komt het dat mijn bankrekening leeg is?”
“Wie heeft mijn naaimachines meegenomen?”
“Waar zijn mijn diamanten die ik in bewaring heb
gegeven?”
De buren, die in je huis wonen, vragen: “Waarom ben je
teruggekomen?”
Begin een nieuw leven, kom rond, overleef.

Ik ben geboren op de dag dat
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
werd aangenomen,
op de verjaardag van Alfred Nobel.
De tweede generatie.
Opgegroeid met al die oorlogs- en kampverhalen,
verteld door overlevenden van wreedheden.
Oom Max gaf door welke ‘leuke’ rollen zijn buren hadden
gespeeld,
oom Willie, de violist, en Theresienstadt,
oom Izaak vertelde hoe hij de CO2 overleefde dat in een
Opel-busje was gepompt,
mijn andere oom Max kon alleen grappen vertellen.
Dan mijn eigen ouders, met hun eigen ervaringen,
ruzie over wie er slechter af was,
Jappenkamp in Surabaya, of werkkamp in
Braunschweig,
zowel gemarteld als tot slaaf gemaakt.
Kijkend naar de Carnegie Award die je opa was
overhandigd:
winter in Amsterdam, midden in de oorlog, avondklok
voor joden,
hij sprong in een gracht om een verdrinkend kind te
redden,
zoon van een Nederlandse nazi-collaborateur,
zijn kostbare winterjas gestolen (met zijn gele ster,
haha),
maar hij werd genoemd op de voorpagina van De
Telegraaf, destijds een fascistische krant.
Hij stierf toen ik negen was, maar de verhalen kwamen
van zijn zoon, mijn vader:
de aanval op Duitse officieren in het Tuschinski-theater,
verminkte collaborateurs.
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Strelend over de gele Davidster van je andere opa,
interviews lezen, jaren later,
over zijn verleden, krantenartikelen over zijn virtuositeit,
jazz, opera, musicals,
recensies van vooroorlogse films waarin hij speelde,
optredens in Batavia, Nederlands-Indië,
en Amsterdam, hoe hij onder een valse naam piano
bleef spelen,
in de meest beruchte nazibar van Amsterdam.
Tot hij hoorde: “Hé, Japie, ben jij dat?”“Ik? Waar heb je
het over?”
Denkend aan je tante, die het kamp Westerbork uit wist
te rijden,
met haar verloofde, mijn oom Sal, achterop haar fiets,
recht onder de neus van de SS.
De boom die ter ere van haar in de Yad Vashem in
Jeruzalem is geplaatst,
heeft een heel speciale betekenis.
Onze kleine, grote familiehelden.
Vandaag vraag je je af,
wat heeft het lijden van je familie je gebracht,
naast dat enorme pakket gruwelijke, tweedehands
herinneringen.
Wat vertel ik mijn kinderen, hoe vertel ik ze?
Je denkt aan hun verre verwanten die ik noch zij ooit
hebben gekend,
die het nooit hebben gehaald: Zyklon B, ziekte, honger,
medische experimenten, een kogel.
Ineens word je teruggebracht naar het heden: Anne
Frank.
Acht jaar na mijn moeder geboren, vijf jaar na mijn
vader.
Haar verhaal. Haar gevoelens.
Geschiedenis toen, feiten nog steeds.
“Wil je gids zijn?”
Een enorme last. Hoe kan ik?
Met je herinneringen, opgroeien, een verleden
ontgroeien,
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je eigen wereldwijde ervaringen, goede en slechte.
Kan ik afstand nemen van dat verleden? Zullen mijn
emoties het overnemen?
Praten over de vervolgden, leven en dood, gruwelijke
details,
onverschillige toeschouwers en afschuwelijke
medewerkers.
Ik deed het, slaagde erin mezelf emotioneel te
verwijderen,
allemaal dankzij mijn mede-gidsen,
meer dan 20 vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking,
met verschillende sociale en culturele achtergronden,
zovelen van hen, werken met zoveel ijver, stuk voor stuk,
allemaal met een andere insteek,
een eigen verhaal over Anne Frank,
die zes miljoen die zinloos met haar zijn vermoord.
De bezoekers, de schoolkinderen, toeristen, allerlei
groepen
en individuen, hele gezinnen.
Discriminatie, rassenhaat, haat, onwetendheid,
onverdraagzaamheid,
antisemitisme,
het is allemaal springlevend.
De opmerkelijke prestatie van Anne Franks dagboek,
die in de loop der jaren zovelen heeft bewogen, zovelen
op Curaçao,
en het overweldigende aantal bezoekers van de Anne
Frank-tentoonstelling,
zijn pure tekenen dat de meerderheid van de mensheid
een einde wil zien
aan die ongegronde, hatelijke behandeling van zijn
medemens.
Anne Frank legde niet voor niets haar intieme gevoelens
en gedachten vast.
Het is die weerzinwekkende, koppige minderheid van
racisten
die we moeten opvoeden of neutraliseren,
of in ieder geval ervoor zorgen dat
zo’n afschuwelijke minderheid nooit meer een
meerderheid wordt.

COLUMNS

Bai Bai Dubai

“Je vlucht naar Dubai is geannuleerd,” whatsappte (ja, dat is nu ook een werkwoord!) mijn agent me
midden vorige maand. Ik zou op zondag 20 februari comfortabel om 17.30 op een El Al vlucht naar Dubai
stappen, in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), en had die hele dag daarom al secuur uitgestippeld.

YA’AKOVS COLUMN

Vroeg, maar niet al te vroeg uit Mitzpe Ramon wegrijden. Dan – na een stop op Ben Gurion voor een
PCR sneltest – door naar Herzlia, mijn vorige woonplaats. Bank, accountant, kapper en lunch met één
van mijn dochters. Nog even een korte werkafspraak in Yehud waar ik ook mijn auto zou laten staan
en dan tot slot in een kwartier met een taxi naar BGA. Dat was het plan...
De whatsapp ging verder: “Vanwege de ruzie tussen de veiligheidsdiensten in Israël en Dubai zijn de
meeste vluchten afgelast. Ik heb je op sjabbat op een vlucht met Fly Dubai geboekt, maar ook op een
vlucht naar Abu Dhabi, voor het geval dat. Heb alles opnieuw moeten boeken. Heen met Fly Dubai, terug
met El Al. Het wordt een duur grapje,” verzuchtte mijn reisagent, overigens een geweldige vakvrouw.
Al mijn plannen in het water. Vloeken in onvervalst Nederlands lukt me nog altijd prima.
Dit soort geintjes hebben voor mensen, die zoals ik in de periferie wonen, nogal wat voeten in de aarde.
Op de vrijdag voor mijn vlucht reed ik ’s ochtends ‘even’ 160 kilometer heen en weer naar Be’er Sheva
voor een PCR test.
Diezelfde vrijdagavond had ik na de dienst en kiddush in Beit Elisheva (onze piepkleine masorti sjoel)
gasten aan tafel. Ik deelde mijn sores.
“Word je niet helemaal wars van dit soort dingen?” vroeg een van de tafelgenoten.
“Reizen in coronatijd is sowieso een crime – vertelde ik – de laatste twee jaar heb ik meer dan dertig
coronatesten gedaan. Op een reis naar Afrika, in oktober 2020, deed ik er alleen al zes: één voor vertrek
van hier, één bij aankomst in Parijs, één bij aankomst in het land van bestemming, één voor de terugreis
uit dat land, één voor vertrek uit Nederland waar ik een stop maakte en de laatste na aankomst op Ben

Werelds drukste luchthaven, Dubai
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Gurion. En dat voor een totaalbedrag van 340 euro. Van alle reizen die ik in de laatste twee jaar gemaakt
heb, waren 40 procent van de coronatesten duurder dan het vliegticket!”
Met te lang haar stapte ik die zaterdag op een bomvolle vlucht naar Dubai. Gelukkig had ik mijn
hotelreservering kunnen aanpassen. Fly Dubai ontscheept zijn passagiers in de allernieuwste terminal
van het enorme vliegveld van Dubai. Na het uitstappen werden we door vele lange gangen en walkways
in de ‘coronafuik’ geloodst.
“Mag ik uw paspoort even zien – vroeg een vriendelijk glimlachende Nigeriaanse, gehuld in een
donkerblauw folie – “Ah, u komt uit een rood land. Even een testje, meneer!”
“Een rood land?”, vroeg ik verbaasd: “Ik dacht dat Dubai een coronahaard was. Kan ik dit met een
creditkaart betalen?”“Nee, meneer, dat is niet nodig, de test is gratis, u krijgt binnen twee uur een sms
met het resultaat.” Wow.
Gelukkig was mijn oude vertrouwde hemelsblauwe Delseykoffer – ooit gekocht in een Carrefour in
een van de vele shopping malls van Dubai – een van de eerste die door de zwarte flappen naar buiten
kwam. Op naar de uitgang en op zoek naar een lokale SIM-kaart. DU is daarvoor de beste dienstverlener,
was mij gezegd. Ik koop allang geen ‘buitenlandpakketten’ meer van Cellcom. Veel te duur. Ik heb een
telefoon met een dubbele SIM waardoor ik ook altijd toegang heb tot mijn vaste Europese nummer.
Dat kaartje eruit en het VAE-kaartje erin; wat is mijn nummer hier? Werkt mijn Whatsapp? Mooi! Jammer
genoeg kun je in VAE geen gesprekken op
Whatsapp voeren...
Met een taxi kwam ik een half uurtje later bij mijn
hotel. De chauffeur weigerde mijn creditcard.
Geen nood. Ik zorg dat ik altijd genoeg plaatselijk
geld bij me heb (en bij vertrek overhoud) om dit
soort eerste uitgaven te kunnen bekostigen. Er
was de volgende morgen ook nog genoeg over
voor de kapper.
Na een uitstekend werkbezoek van een week en
twee dagen uitrusten, reed een taxi mij terug
naar het vliegveld. “Met welke maatschappij
vliegt u, meneer?” had de receptionist mij eerder
gevraagd: “Ah, El Al, dat is terminal 1.”
Wat zal ik zeggen? ‘Omwille van de veiligheid’ zit
de check-in van ElAl aan het verre uiteinde van Terminal 1. Het deed me nog het meest denken aan het
vliegveld in New York dat in de jaren ‘90 ook wel schamper “Vluchtelingenkamp JFK” werd genoemd.
Die veiligheid zou geen excuus mogen zijn om pasagiers ook ronduit slechte service te verlenen. Er was
veel te weinig personeel, de security checks werden door niet-Israëlische agenten uitgevoerd en die
passagiers – lees voornamelijk Arabische Israëli’s – die eruit werden gepikt, zagen tot hun ontzetting
hoe hun koffers zonder gêne werden leeggegooid door personeel dat duidelijk niet voor dit werk was
opgeleid. Toen ik hierover de enige Israëlische veiligheidspersoon aansprak, werd ik afgeblaft.
Bai bai Dubai. Ik kom vast weer eens terug – werk, weder en corona dienende.
Maar misschien niet meer met El Al...

Ya’akov Almor
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Druzen, Mijn Buren

RUTHS COLUMN

Ik woon op een berghelling. Zoals de dorpelingen zeggen: “Daarboven, bij de karob-bomen, waar het
water van de dorpsbron ontspringt.” Het is op mijn hoogte kouder dan beneden in het dorp. Ik woon
tussen de chamoela’s (uitgebreide families) Ali Mizrach en Ali Ma’arav. En boven mij steekt de berg met
oerbegroeiing uit. Daar is het nog wild. Klipdassen, stekelvarkens, wolven en jakhalzen, maar ook heel
veel prachtige ‘gewone’ dassen komen regelmatig buurten. Op de top hebben de Druzen een Druzenvlag
geplaatst, met de vijf kleuren die de vijf principes van hun geloof symboliseren.
De berg heet bij de dorpsbewoners nog steeds ‘Zame-zame’, wat kruin betekent. Na de oprichting van
de staat werd de berg anoniem. Het is gewoon een van de talrijke uitlopers van Mount Meron (Djebl
Djarmak). Ongeveer duizend jaar geleden splitste zich in Egypte een sekte af van de islam. Door het
sterk afwijkend karakter van het nieuwe geloof, werden de aanhangers - die zichzelf naar een van hun
oprichters, ad-Darazi in Egypte, Druzen noemden - vrijwel meteen vervolgd. Ze waaierden uit over
de verschillende provincies van het oude Syrië, waaronder Palestina. Ze vestigden zich met name op
bergen, vanwaar zij hun vijand konden zien aankomen. Desalniettemin werden door de eeuwen heen
verschillende Druzendorpen uitgemoord, ook hier in Galilea.
Mazen, een vriendelijke uitbater aan de dorpsbron, zegt: “We lijken op jullie Joden.” Vrijwel alle Joodse
profeten zijn belangrijk in het geloof der Druzen. Jethro – Nabi Soueb – is hun aartsvader, dan wel een

Het graf van Jethro bij Hittim

April 2022

51 · COLUMNS

COLUMNS

soort Moshe Rabbenoe. Jaarlijks komen zij – alleen de mannen – bij elkaar in het heiligdom waar
zijn graf is, nabij de gedoofde vulkaan van Hittim bij Tiberias. Hoogtepunt vormt het bezoek van
de president van Israël. In zijn toespraken benadrukt deze uiteraard de band tussen Joden en
Druzen via de belangrijke rol, die Jethro speelde in het leven van Moshe Rabbenoe. Natuurlijk is
dat bezoek ook van politieke aard om de banden met de Druzen te bestendigen.
Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog hadden de Druzen zich aangesloten bij de Arabische
alliantie, die maar een enkel oogmerk had: de Joden in zee te drijven. Tijdens de strijd bij Ramat
Jochanan zag het er voor de Joden slecht uit. Maar zij beschikten over vliegtuigen. Er werd contact
gezocht met de commandant van de Druzensoldaten. Ze eisten overgave; zo niet, dan zouden
Isfiya en Daliat al-Carmel (hun grootste plaatsen) gebombardeerd worden. Heel veel moeite was
het voor de Druzen niet om zich over te geven omdat hun geloof vereist, in alle omstandigheden
zich te scharen bij de sterkste. Om gezichtsverlies te voorkomen – een heel gevoelig punt –
vroegen ze wel de Israëlische legerleiding, een schijnvertoning uit te voeren. Het moest lijken of
ze tijdens de strijd krijgsgevangen waren gemaakt. Sindsdien hebben ze belangrijke functies in
Tsahal (het leger) en het moet gezegd worden dat ze zich onmisbaar hebben gemaakt, zowel in
het leger – met name de Mishmar Hagvul, de grenspolitie – als bij de gewone politie. Ze hebben
vooral de naam niet bang te zijn voor de dood. Allereerst omdat de dood een beslissing van Allah
is, een overtuiging die ze destijds hebben meegenomen uit de islam. Hoe vaak hoor ik hier de
opmerking niet: “Ieder zijn eigen noodlot” of: “Als er op de raket of op de kogel niet mijn naam is
geschreven, hoef ik niet bang te zijn; ik sterf als het mijn tijd is”.
Daarnaast is reïncarnatie van de ziel vanzelfsprekend, dus dat de dood niet het einde betekent.
Nadat de ziel bij de dood het lichaam heeft verlaten, installeert ze zich meteen in een foetus
ergens in Syrië of Libanon, of waar dan ook Druzen wonen.
Farid en zijn vrouw wonen beneden mij op de berghelling. Hij heeft na zijn legercarrière een
opleiding tot toeristengids gevolgd; zijn Ivriet is accentloos. Hij verloor recentelijk zijn geliefde
zus. Een onopvallende vrouw, zeer vroom, altijd gehuld in de klederdracht van lange zwarte
jurk en sneeuwitte sluier die strak om het hoofd is gebonden en ook een deel van het gezicht
bedekt. ‘Pinguins’ worden ze hier door de niet-vrome Druzen genoemd. Niet alleen hier in het
dorp werd haar dood omgeroepen maar ook in andere Druzendorpen. Dorpen waar dat niet
gebeurde, kregen telefoontjes. Dat resulteerde in een opkomst van duizenden mensen bij de
begrafenis. Het kwam net goed uit omdat onlangs het Beit Ha’Am aanzienlijk is uitgebreid, zelfs
met een imposante entreehal voor de mensen die binnen geen plaats meer kunnen vinden.
Op de benedenverdieping is de samenkomst van de vrouwen. In dit geval een zee van witte
hoofden. Fel neonlicht, geen enkele versiering. Een aantal vrouwen lopen met kannen water en
plastic bekertjes rond.
De dode is opgebaard in een gewoon bed met hoofdkussen en lakens. Zichtbaar is die niet of
nauwelijks door de vele vrouwen die opstuwen naar het bed, er snikkend overheen hangen en
over de dode heen de familieleden condoleren. Af en toe stijgt er uit de menigte een jammerklacht
omhoog van een van de vrouwen. Het is een soort beurtzang, telkens spontaan overgenomen
door een andere vrouw. Regelmatig staat de menigte op van hun witte plastic stoelen om de
rouwbetuigingen van de mannen , die zich presenteren op de drempel van de vrouwenruimte,
in ontvangst te nemen. Ze staan een tijdje tegenover elkaar te knikken: de mannen hebben het
woord. Altijd weer een indrukwekkend moment. Met name de sjeiks die zich in hun traditionele
kleding hebben uitgedost, ofwel met een lange kaftan met leren riem, ofwel in hun plissé broek;
het rode kalotje op hun besnorde en bebaarde hoofden (tien jaar geleden droegen ze nog een
dolk in hun gordel).

April 2022

52 · COLUMNS

COLUMNS

Dan komen een paar jonge mannen binnen, iedereen staat weer op. Dit is het moment.
De dode wordt van de baar getild en in een kist gelegd. Meestal weten de nabestaanden niet waar
het lichaam wordt begraven. Geen steen, geen bloemen, geen herdenking. Het lichaam is alleen een
omhulsel; niet de moeite waard. Het leven van deze vrouw is immers al verder gegaan.
Als ‘Ruth el Hollandiye’, gast in hun El Bukei’a/Peki’in, word ik verondersteld mijn medeleven te betuigen,
zeker als buur. Farid trof ik in zijn uiterst nette huis toen ik hem kwam condoleren. Al bij de deur zei ik:
“Salamat rasek, vrede in je hoofd.” .Ik moest van Farid plaats nemen in de zeer moderne spic-and-span
huiskamer en me laten verwennen met koffie en zelfgebakken koekjes.
Farid was compleet onder controle, zo leek het althans. Druzen praten niet over hun verdriet, dat is een
belediging van Allahs alomwetend besluit. Maar Farid is ook modern. Plotseling nam het ‘veilige’ gesprek
een wending. Hij huilde. Een man. Hij vertelde hoe gehecht hij altijd aan haar was geweest. Even brak
een lach door. “Natuurlijk ben ik blij te weten, dat ze nu een nieuw leven is begonnen en straks bij haar
geboorte met grote vreugde begroet wordt, omringd door een liefdevolle familie, ergens hier in de
buurt wellicht. Misschien kan ik haar weer ontmoeten.” Ik vroeg hem of hij tijdens haar leven het idee
had gehad dat ze elkaar kenden uit een vorig leven. Dat ik de indruk kreeg dat zijn verdriet iets weg
had van het verlies van een geliefde. Ik zag hem worstelen met het antwoord. Hij wordt verondersteld
als Druze hier niet over te praten. Ik zag echter aan zijn ogen dat ik er niet ver naast zat.
Toen ik weer afscheid van hem nam, zei hij: “Wacht even.” Hij liep naar de keuken en kwam terug met
een plastic zakje. De resterende koekjes op de schaal werden in het zakje gedaan. Weer buiten zag ik
dat zijn houtvooraad voor de kachel al net zo aan het slinken is als de mijne. We hebben dit jaar een
koude winter hierboven.

Ruth de Jong

Pesach

Wat wij allen zo graag zouden horen:
Dat Corona ons niet meer gaat storen
En we ongemaskeerd
Binnenkort ongedeerd
Matses breken als immer tevoren

Nu de regen gevuld heeft het Meer
Is de beurt aan het zomerse weer
Dat blijft zes maanden fraai
En al lijkt het wat saai
Goede kanten heeft zoiets toch zeer!

Jom Ha’atsmaoet is weer gauw daar
En we hopen dat er in dit jaar
Voorspoed, vrede zal zijn
In ons hart zonneschijn
Waarachter mezelf ik ook schaar

Tsvi Bar-Rav
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Moderne tijden

De technologische ontwikkelingen van het moderne leven, die onze kleinkinderen met de paplepel
ingegoten krijgen, gaan soms te snel voor mij. Ik moet dan altijd denken aan mijn schoonmoeder, die
trouw bleef aan de oude telefoon met een draaiende nummerschijf en woedend werd als een code
gevraagd werd, want dat kon alleen op een moderne telefoon met toetsen.

ELDADS COLUMN

Wat zou ze al gezegd hebben van het tegenwoordige bankieren, wat niet mogelijk is zonder een
bijbehorende mobiele telefoon, om niet te spreken van het 3D-wachtwoord, dat nu in Nederland in
de mode is. De eerste keer dat mij dat overkwam, dacht ik dat ze mijn geheime code aan het opvragen
waren, en ik stapte snel af van mijn plan om zaken te doen op het internet. Ik schreef zelfs een boze brief
aan de bewuste bank, waar ze helemaal niet begrepen waar ik me over opwond – totale kortsluiting. En
dan heb je natuurlijk het zwarte vierkantje met onbegrijpelijke bedoelingen dat je moet aflezen met een
speciaal apparaatje, de ‘Card reader’, en op de juiste knoppen moet drukken om dat beeld verder op te
sturen. En om het nog erger te maken, moeten we tot dat doel, op onze gevorderde leeftijd, met een heel
andere geheime code werken dan die je gebruikt om wat geld uit de muur te trekken. En ondanks deze
voorzorgen werden de credit-card gegevens van mijn dochter kort geleden misbruikt om wat inkoopjes
te doen. Tot eer van haar bank moet ik zeggen dat deze transacties de bank ietwat vreemd voorkwamen,
en dat ze de kaart blokkeerden tot ze contact hadden gemaakt met mijn dochter. Mooi werk.
Sommige elementen van het OV, openbaar vervoer, gaan mij boven de pet: De verschillende
busmaatschappijen in Israël hebben allemaal andere systemen om je reis te betalen – van een kaartje
is natuurlijk helemaal geen sprake. Druk je OV-kaart (in Israël is dat Rav-Kav) op het raampje, op de zijkant
van het kastje, of onder het raampje. Ik vind dat nogal verwarrend. Vooral dat ze niet laten weten of je
tegoed niet meer toereikend is voor een volgende reis. Nog nieuwer is dat mensen hun mobiele telefoon
voor een vierkante plakker op het raam van de bus houden, en menen zo betaald te hebben. Ik houd het
voor een schijnbeweging om gratis te reizen, en ga dat de volgende keer proberen. Lekker goedkoop.
Ook de mobiele telefoon, die ik beschouw als een eenvoudige telefoon die je buitenshuis kunt
gebruiken, kan meer dan ik echt weet toe te passen: fotograferen, internet, de krant lezen, de weg
vinden, en waarschijnlijk nog veel meer, dat alles gaat aan mij voorbij. Voor mijn zielerust staat hij meestal
uitgeschakeld, behalve als ik ‘s avonds nog met de auto op stap moet.
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Papieren afrekeningen, maandoverzichten, jaaroverzichten. Vergeet het maar – alles op het internet.
Tenminste goed voor de bomen in het bos.
Onze wereld, vooral het rijke Westen, is kampioen in vervuiling. En het zo handige plastic een van de
ergste. Wel wil ik hier aan toevoegen dat wij zelf thuis zó ijverig actief zijn in kringloop en compost,
dat de vuilnisman ons tegenwoordig gewoon overslaat, want aan een klein zakje per week heeft hij
niets. Dit in tegenstelling tot onze buren die drie maal in de week uitpuilende ‘vullisbakken’ opleveren.
Toch is er troost waar we zeker aan mee kunnen doen: de computer is listiger dan de schrijfmachine.
Herinneren jullie je nog dat witte papiertje waar je je fouten mee kon corrigeren? Wat een gedoe
was dat.
Overigens, klinken al deze klachten bekend in de oren?

Eldad Kisch

Vivaldi ‘De vier jaargetijden’
De bladeren aan de bomen
Die laten los
De wind waait hevig
Nog even
En al de bladeren zijn verdwenen
De bomen zelf staan stevig
Maar kleumerig in de mist te beven
Hun takken druipend van de regen
Dat is de herfst
Dan komt de winter
Donker koud en zwaar bewolkt
Met hagel, sneeuw en ijs
In de barre stilte
Staan de bomen als dood gevroren
Alléén het hese krassen van de kraaien
echoot in mijn oren
ook ik loop somber rond
Ik mis mijn warme das
Maar hij is weg
Ik ben vergeten
Waar ik hem heb neergelegd

Dan komt de lente
Met groen versierde bomen
De knoppen barsten hun naden uit
De vogels rumoeren tussen de takken
‘t Is alles zang en geflierefluit
Ze ruziën onder mekaar
Wie het eerste mag vermelden
Dat de lente is gekomen
Hij die het hardst zijn bek kan weren
Die mag de eerste zijn
Dan komt de zomer
Ik ben nog niet helemaal ontdooid
Maar nu vliegt de barometer in de hoogte
De bomen staan te pronken in feestkledij
Ik wil de zomer in mijn kamer
En laat de ramen open
Ik zet mijn zonnebril op mijn neus
En ga een zwempak kopen
Alweer een jaar voorbij
Maar persoonlijk voel ik mij
Net als de bomen
Totaal opnieuw herboren
Helen Laub
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joods nederland
Door Harry Polak

De berichten in deze rubriek zijn vooral gebaseerd op actualiteiten
gepubliceerd op jonet.nl en andere Nederlandse media. Deze aflevering
bestrijkt de periode half november 2021 tot ongeveer eind februari 2022.
Cold case-onderzoek

Veel opzien baarde de uitkomst van een jarenlang
onderzoek naar het verraad van de familie Frank en andere
onderduikers in het Achterhuis aan de Prinsengracht.
Alom was er grote scepsis over het verraad dat de Joodse
notaris Arnold van den Bergh zou hebben gepleegd.
De bewijsvoering via een anoniem briefje en diverse
wankele veronderstellingen werd door vooraanstaande
Nederlandse historici onderuitgehaald. Menigeen hield
een wrange smaak over aan het idee van de onderzoekers
– onder leiding van een voormalige FBI-agent - dat Otto
Frank bang was voor antisemitisme (als het om een Joodse
dader zou zijn gegaan) en daarom niets zou hebben
gedaan met het anonieme briefje. Het onderzoek leek
ook wel erg uit op commercieel succes, misbruik makend
van de naam van Anne Frank. Om die reden hield het
Anne Frank Fonds in Bazel direct de boot af. Columnist
Frits Barend had het over het ‘gold chase-onderzoek’.
De Nederlandse uitgever bood excuses aan en er komt
voorlopig geen herdruk. In de VS is het boek echter een
groot succes.

Ed van Thijn en Joop den Uyl
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Spinoza

Veel rumoer was er rond de weigering van rabbijn Serfaty
van de Portugees Israëlitische Gemeente om de uit Israël
afkomstige in Amerika wonende onderzoeker Jitschak
Melamed toe te laten tot de Portugese synagoge. De
orthodox levende Melamed maakt een documentaire
over de beroemde Amsterdamse filosoof Spinoza over
wie een ban (cherem) is uitgesproken door de toenmalige
Portugese gemeente. Het bestuur berispte de rabbijn,
zijn contract werd niet verlengd (wat door de rabbijn
vervolgens werd aangevochten) en Melamed is alsnog
welkom in de Snoge. Niet alleen om diensten bij te wonen,
maar ook voor het maken van filmopnamen.

WOB-verzoek The Rights Forum

The Rights Forum (TRF) is een door de vroegere
Justitieminister alsmede ex-premier Dries van Agt
opgerichte stichting, die zich sterk maakt voor de
Palestijnse zaak ten koste van Israël. TRF veroorzaakte
opschudding door een WOB-verzoek te richten aan
Nederlandse universiteiten. In het kader van de WOB

Jacques Grishaver bij het Namenmonument

(Wet openbaarheid van bestuur) wil de stichting weten
welke contacten worden onderhouden met Israëlische en
Joodse instellingen. Daarbij gaat het ook om instanties
die zich richten op het bestrijden van Jodenhaat, zoals de
enige tijd geleden door de landelijke overheid benoemde
algemeen coördinator bestrijding antisemitisme.
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad sloeg alarm. De
universiteiten hebben inmiddels laten weten dat zij slechts
op een deel van het WOB-verzoek willen ingaan.

Beveiliging Joods Amsterdam

Veel onduidelijkheid was er rond berichten dat de
gemeente Amsterdam de beveiliging van sjoels en
Joodse scholen zou willen afschalen. En dat in een tijd
van toenemend antisemitisme in de samenleving. Later
bleek dat de gemeente een andere opzet wilde, namelijk
de zichtbare beveiliging door de voor de deur aanwezige
marechaussee vervangen door rondrijdende teams. Er
zijn gesprekken geweest met BLEW (Bij Leven en Welzijn),
de eigen beveiliging van de Joodse gemeenschap en
daarna met Joodse vertegenwoordigers om de gerezen
ongerustheid weg te nemen. Handhaven van zichtbare
beveiliging voor de deur door de marechaussee wordt
van groot belang geacht. Omdat het over veiligheidszaken
gaat, is niet veel meer bekend dan dat de aangekondigde
verandering met mobiele teams toch doorgaat en na
enige tijd zal worden geëvalueerd.

Antisemitisme

Het kort geding uit Joodse hoek tegen Baudet, voorman
van Forum voor Democratie (FvD), werd gewonnen. De
zaak was aangespannen door het CJO en CIDI alsmede
vier overlevenden van de Sjoa, omdat Baudet op Twitter
het Nederlandse coronabeleid voortdurend vergeleek met
de Jodenvervolging. De rechter oordeelde dat vrijheid
van meningsuiting grenzen kent en de vergelijking leidt
tot groepsbelediging en kwetsend is. De gewraakte
uitspraken zijn daarna door Baudet van Twitter verwijderd.
Hij gaat nog wel in hoger beroep.
De politie in het Twentse Haaksbergen verwijderde diverse
antisemitische spandoeken van een woning. De bewoner
protesteerde op deze manier tegen het coronabeleid.
Aanvankelijk zei de burgemeester de spandoeken
smakeloos te vinden, maar dat niet duidelijk was of de
wet werd overtreden. Het CIDI protesteerde, waarna het
Openbaar Ministerie de politie verzocht om tot actie
over te gaan. Ook in de Amsterdamse gemeenteraad
rees verzet tegen pogingen vanuit FvD-hoek om het
coronabeleid met de Sjoa te vergelijken. Het voorstel
van FvD tot een raadsdebat daarover werd, uitzonderlijk
genoeg, geschrapt.
De politieke partij BIJ1 verbijsterde door in het
conceptverkiezingsprogramma te pleiten voor het
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schrappen van de Dodenherdenking op de Dam omdat
deze ‘racistisch’ zou zijn. BIJ1 vindt de herdenking niet
‘inclusief’ genoeg, want er is te weinig aandacht is voor
andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Er
deden zich nog diverse antisemitische incidenten voor,
waarvan de mishandeling van een Joodse man bij een
Amsterdams metrostation één van de ernstigste is. Hij
werd met een stok geslagen en bespuugd, nadat een
41-jarige Amsterdamse vrouw vroeg of hij Joods was en
hij dat bevestigd had. Zij is voor verhoor door de politie
meegenomen. De man heeft aangifte gedaan.

Roof en herstel

Ruim zeventig gemeenten doen onderzoek naar roof
van Joods vastgoed in de oorlogsjaren. Vijftien daarvan
hebben het afgerond. Echter, vijfendertig gemeenten
doen niet zo’n onderzoek. En twintig overwegen het nog.
Volgens bronnen van de Duitse bezetter hebben in 224
gemeenten roofpraktijken plaatsgevonden. Daarbij ging
het om circa 7.000 rooftransacties. De uitkomsten van
dergelijk onderzoek zijn vaak schokkend, omdat er veel
meer is geroofd dan werd gedacht. Dat bleek o.a. in Oss,
waarna zelfs geen excuses volgden.
In tegenstelling tot eerdere afspraken wil het Van
Abbemuseum toch eerst een formeel onderzoek laten
doen naar de herkomst van een schilderij van Jan Sluijters.
Een nabestaande had om teruggaaf verzocht omdat het
om roofkunst gaat en voelt zich nu geschoffeerd.

Diverse berichten

In Amsterdam is in december de duizendste Stolperstein
gelegd. Ook in andere gemeenten gaat men door met het
leggen van Stolpersteine. In Den Haag wordt plaatsing
door de gemeente betaald. In de Groningse plaats Leek is
een Anne Frank-boom geplaatst, waarmee tweeënzestig
tijdens de Sjoa vermoorde Joden worden herdacht. In
Alkmaar komt op het stationsplein een Joods Monument
ter herdenking van de hondertachtig vermoorde
Alkmaarse Joden.

JMW

De huidige Raad van Toezicht van Joods Maatschappelijk
Werk laat het eigen handelen ten aanzien van
oorlogswezen opnieuw onderzoeken en heeft excuses
gemaakt voor wat zij zelf noemt een afstandelijke
juridische opstelling. Onlangs heeft ook 'mediation' tussen
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JMW en een vasthoudende klager plaatsgevonden, maar
zonder resultaat. In de afgelopen jaren was veelvuldig
sprake van allerlei (ook wetenschappelijk) onderzoek en
zelfs een gang naar de rechter die JMW niet in het ongelijk
stelde.

Grishaver, Grunberg, Schrijver
en Eran Zahavi

De gemeente Amsterdam kende de hoogste Amsterdamse
onderscheiding, de Gouden Medaille van de stad
Amsterdam, toe aan Jacques Grishaver, motor achter
het Namenmonument. Arnon Grunberg ontving de
PC Hooftprijs 2022 voor zijn immense bijdrage aan de
Nederlandse literatuur. Emile Schrijver, directeur van het
Joods Kwartier waartoe o.a. het Joods (Historisch) Museum
behoort, schreef een bestseller met de titel 'De Hillel
Codex', een soort literaire thriller. Eran Zahavi, de befaamde
Israëlische voetballer bij PSV, kwam op heel andere wijze
in het nieuws: zijn luxueuze huis in Amsterdam werd voor
de tweede keer beroofd. Voor hem en zijn gezin is de maat
vol, zij willen vertrekken uit Nederland.

Podcasts (radio via internet)

Het CIDI is begonnen met zogenaamde podcasts onder de
titel Mizrach. Meestal gaat het over Israël en het MiddenOosten vanuit Nederlands perspectief met Nederlandse
commentatoren. Eerder is hier al gewezen op podcasts
genaamd Zoomzitz die allerlei Joodse onderwerpen bij de
kop pakken in een driegesprek tussen Ruben Vis (NIK) en
de broers Jaïr en Ronnie Eisenmann. Ook de moeite waard
zijn de podcasts van Joep Soesan uit Netanya (Ier Jamiem)
die Israëlisch nieuws brengt voor Nederlandse luisteraars.
Periodiek doet hij dat samen met Esther Voet (NIW), die
dan het Nederlandse nieuws belicht.

Overleden

In de afgelopen periode zijn enkele bekende Nederlandse
Joden overleden. De Limburgse Max Moskowitz,
Sjoa-overlevende en befaamd strafrechtadvocaat was
95. In Amsterdam stierf Ed van Thijn, geliefd voormalig
burgemeester van die stad, op de leeftijd van 87 jaar.
Naarmate Van Thijn ouder werd, raakte hij steeds openlijker
op zijn Joodse identiteit betrokken en schreef onder
andere over zijn onderduiktijd als kind. Ook overleed Ernst
Verduin (94), een van de laatste Nederlandse overlevenden
van Auschwitz.

nederland
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door Ratna Pelle

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart werden overschaduwd door de oorlog
in Oekraïne. Van een normale campagne was daardoor geen sprake en de opkomst
was met ruim 50% historisch laag. Grote winnaar waren de lokale partijen; zij kregen
samen 36% van de stemmen en werden in veel gemeenten de grootste partij. Vaak zijn
ze niet zozeer links of rechts maar zetten zich in voor typisch lokale thema’s. Hun winst
ging ten koste van vooral het CDA en de SP, maar ook de VVD verloor stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De SP deed dit jaar in minder gemeentes mee vanwege een
intern conflict: de SP royeerde vorig jaar meerdere leden
die betrokken waren bij het Communistisch Platform en
verbrak de banden met haar jongerenorganisatie ROOD
die partij koos voor de geroyeerden. Hierdoor raakte de
SP hele afdelingen kwijt.
De populariteit van het CDA kelderde kort na de landelijke
verkiezingen toen het populaire maar kritische Kamerlid
Omtzigt uit de partij stapte. Daarnaast zag het CDA zich
vanwege de stikstof- en klimaatcrisissen genoodzaakt een
ander landbouwbeleid te steunen dat slecht valt bij haar
traditionele achterban op het platteland. Die loopt weg
naar onder meer de nieuwe BoerBurgerBeweging (BBB),
die bij de verkiezingen in 2021 één Kamerzetel won maar
nu in de peilingen rond de zeven zetels scoort.
De belangrijkste reden voor de lage opkomst was een
groot gebrek aan vertrouwen in de landelijke én de
gemeentelijke politiek. Volgens de Volkskrant zijn vooral
veel ‘boze’ stemmen verloren gegaan. Links georiënteerden

en hoogopgeleiden stemden meer dan laag opgeleiden,
die wantrouwiger staan tegenover de politiek en op
PVV, FvD, JA21 of BBB zouden stemmen, partijen die in
minder gemeenten meededen. Door de toeslagenaffaire
en de lange kabinetsformatie vol gestuntel en onderling
wantrouwen heeft het vertrouwen van de burger in de
politiek veel schade opgelopen. Ook de coronacrisis en
de vraag hoe die te bestrijden speelde mogelijk een rol;
de polarisatie nam toe, complottheorieën maakten furore
als nooit tevoren en een deel van de bevolking haakte
volledig af en was tegen alle maatregelen.
Het politieke landschap in Nederland versplintert verder;
er zijn nu gemeenteraden met wel vijftien fracties,
waaronder landelijk bijna zeshonderd eenmansfracties.
Het is voor deze raadsleden moeilijk hun werk te doen
en ook lastiger om stabiele colleges te vormen. Het
aandeel vrouwen in de gemeenteraden is echter wel
gestegen van 31% naar 37% (ruim 3000 van in totaal
circa 8500 raadsleden). Liefst 459 vrouwen werden met
voorkeursstemmen verkozen. Toch zitten pas in 24 van
de 344 gemeenteraden evenveel vrouwen als mannen.
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regering uiteindelijk dit voorbeeld te volgen. Vanaf 25
februari, daags voor carnaval, golden weer de reguliere
sluitingstijden voor de horeca en werd de anderhalve
meter losgelaten, evenals het verplichte mondkapje in
winkels en andere binnenruimtes. Eind februari liepen
de besmettingen wel weer stevig op, maar omdat de
IC’s niet volgden maakte men zich daar weinig zorgen
meer over. De laatste coronamaatregelen zijn in de loop
van maart afgeschaft. Ook het testen bij de GGD gaat
nu vervallen. Inmiddels (eind maart) lijkt een langzame
daling van het aantal besmettingen ingezet, en ondanks
waarschuwingen van deskundigen heerst over het
algemeen een ‘corona is over’ gevoel. Veel mensen kunnen
thuis uitzieken als van een stevige griep, die meestal in
een week over is. Daardoor kampen werkgevers wel met
een enorm ziekteverzuim, soms sluit men zelfs de deuren
vanwege personeelsgebrek. Maar we maken ons er niet
meer druk over. Het normale leven voelt voor veel mensen
bijna zo normaal als voor de pandemie. Alleen mensen die
extra risico lopen voelen zich ongemakkelijk bij dit nieuwe
oude normaal.

Oorlog in Oekraïne
Foto: Ratna Pelle

Een meer representatieve samenstelling van de raad zal
hopelijk het aantal vrouwen dat gaat stemmen verhogen.
Bij de afgelopen verkiezingen ging slechts 44% van de
vrouwen stemmen, tegenover 57% van de mannen.

Corona voorbij?

Halverwege december werd de avondlockdown
uitgebreid naar een volledige lockdown, waarbij na veel
discussie ook de kerstvakantie een week eerder begon.
De IC’s lagen vol met coronapatiënten en daardoor
moesten zware operaties worden uitgesteld, met soms
fatale gevolgen. De werking van de vaccins nam vooral bij
ouderen af en de boostercampagne begon traag. Daarbij
kwam de dreiging van de nieuwe, nog besmettelijkere
Omikronvariant. Na een maand lockdown bleek die, in
combinatie met vers gezette boosters, juist tot minder
ziekenhuisopnames te leiden. Mensen werden minder
ernstig ziek en de IC’s en ziekenhuizen liepen langzaam
leeg. Tegelijkertijd stroomden de Dam en het Malieveld
vol met boze demonstranten en verklaarden steeds
meer deskundigen dat de maatregelen ‘niet meer uit te
leggen waren’. Nadat Engeland, Denemarken en België
vergaande versoepelingen doorvoerden, besloot onze
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D e aandacht voor corona verdween vr ijwel
overnacht door de Russische invasie van Oekraïne.
Onze media worden sindsdien gedomineerd door
verslagen uit platgebombardeerde steden, eindeloze
vluchtelingenstromen waarvoor ook in Nederland
opvang wordt geregeld, analyses door defensie-experts
en beschouwingen over Poetins denkwijze. En natuurlijk
de indringende woorden van president Zelenski, die
dagelijks een ander parlement toespreekt met steeds
dezelfde boodschap: we vechten ook voor jullie vrijheid
en hebben jullie hulp nodig. Het liefst een no-fly zone,
en anders wapens, heel veel wapens, en sancties, heel
veel sancties. Voor het eerst zijn links en rechts het erover
eens dat er meer geld naar defensie moet en we aan de
NAVO-afspraak van 2% van het BBP moeten gaan voldoen.
Er is binnen de EU ook opvallend veel eensgezindheid
over de aan Rusland opgelegde sancties. Het ene pakket
buitelde over het andere heen en wat tot voor kort
onmogelijk leek is nu realiteit.
Het grootste knelpunt is de Europese afhankelijkheid van
Russisch aardgas. Hoewel compleet van het Russische
gas afgaan er nog niet inzit, gaven Groningers in een
enquête aan dat zij voor (beperkt) meer gaswinning in
Groningen waren om Poetins oorlogskas niet te spekken.

De EU presenteerd een plan om van het Russische gas
af te komen (nu importeert men 40% van het gas, voor
een bedrag van zeker 600 miljoen dollar per dag). Dit jaar
nog wil de EU bijna tweederde van al dat Russische gas
vervangen door gas uit andere landen en duurzamere
alternatieven. Het resterende derde aan Russisch gas zou
de komende jaren kunnen worden vervangen. Nederland
haalt jaarlijks 6,5 miljard kuub aardgas uit Rusland. Met
slimmer gebruik van energie zou 4,7 miljard kuub te
besparen zijn door beter te isoleren, de verwarming
slimmer af te stellen en lager te zetten. Terwijl op 1 april
een groot deel van Nederland wit was gekleurd door de
eerste sneeuw van dit jaar, begon onze regering onder
het motto ‘zet de verwarming twee graden lager’ een
campagne om ons energieverbruik te verminderen.
Na de verdeeldheid over de coronamaatregelen zorgt
de solidariteit met Oekraïne voor meer eensgezindheid
onder de bevolking. Via Giro 555 is veel geld opgehaald,
overal zamelt men hulpgoederen in, duizenden mensen
willen Oekraïense vluchtelingen huisvesten, en een grote
meerderheid staat achter de grootschalige opvang van
Oekraïners. Een schril contrast overigens met de houding
tegenover Syrische vluchtelingen. Ter Apel zit nog steeds
overvol omdat er te weinig opvangplekken worden
gerealiseerd voor statushouders. Onder de vorige minister
zijn bepaalde gemeentes onder dwang aangewezen

om opvangplekken te creëren, wat tot veel onvrede en
protesten leidde. Nu wordt in recordtempo een veelvoud
aan plaatsen gecreëerd.
De oorlog voelen we ook aan de benzinepomp en in de
supermarkt. De prijs van gas en benzine liep zo snel op
dat de regering besloot tot compenseren. De armste
huishoudens krijgen 800 euro en de accijns op brandstof
is per 1 april verlaagd, wat de regering bijna 3 miljard euro
gaat kosten. Dat laatste komt juist de hogere inkomens
relatief meer ten goede, wat tot kritiek leidde van van
linkse partijen en economen. Volgens de regering is dit
de makkelijkste manier om snel te kunnen ingrijpen. De
afgelopen maand zijn de kosten van veel boodschappen
gestegen en is de inflatie verder opgelopen. Door de
oorlog zullen sommige producten niet meer verkrijgbaar
zijn of fors in prijs stijgen. Er wordt zelfs gesproken van
een verdubbeling van de broodprijs, aangezien veel graan
en bijvoorbeeld zonnebloemolie, maar ook kunstmest, uit
Oekraïne komt.

Poetin-fans

Ondanks de brede solidariteit met Oekraïne hoor je hier
en daar ook een ander geluid. Opvallend vaak zijn het
dezelfde mensen die het coronabeleid in twijfel trokken
of ronduit in de complothoek zaten, die zich nu ‘kritisch’
opstellen wat betreft steun voor Oekraïne en sancties

In Nederland
wapperen Oekraiense
vlaggen uit solidariteit.
Foto: Wouter Brasse
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Sneeuw op 1 april. Foto: Ratna Pelle

tegen Rusland. De nieuwe publieke omroep ‘Ongehoord
Nederland’ bijvoorbeeld, en natuurlijk Forum voor
Democratie, die vermoedelijk geld uit Rusland krijgen.
Een Kamermotie om hier onderzoek naar te laten doen
werd door een grote meerderheid gesteund. Willem
Engel van Viruswaarheid – onlangs aangehouden wegens
opruiing – heeft na twee jaar procederen tegen de
coronamaatregelen inmiddels aangifte gedaan vanwege
volgens hem illegale wapenleveranties aan Oekraïne.
FvD-leider Baudet uit regelmatig bewondering voor
Poetin, die hij een ‘prachtige man’ noemde waarbij onze
zwakke Westerse leiders schril zouden afsteken. Net als
Poetin zelf laat Baudet zich in steeds openlijker fascistoïde
taal uit. De FvD-fractie was de enige die de invasie van
Oekraïne niet veroordeelde, en was demonstratief afwezig
bij de video-toespraak van Zelenski aan de Tweede Kamer.
De Eerste Kamerleden Theo Hiddema en Paul Frentrop
hebben naar aanleiding hiervan hun lidmaatschap van
het FvD opgezegd, waarmee het Forum nog maar één van
haar aanvankelijke twaalf Eerste Kamerzetels over heeft.
Ook sommige ‘alternatieve media’ en activisten die
antivaccinatie standpunten steunden scharen zich nu
achter Poetin. Dit komt deels voort uit afkeer van de
gevestigde orde: als mainstream politiek en media tegen
Poetin zijn, wordt die voor hen juist interessant. “Wij
zijn altijd kritisch op media en politiek. Dus als Rusland
als dader wordt beschreven en Oekraïne als slachtoffer,
wéét je gewoon dat daar nuance mist”, aldus Max von
Kreyfelt van ‘Café Weltschmerz’, een internetplatform dat
April 2022
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een podium biedt aan allerhande complotgekkies, Baudet
inbegrepen.

#MeToo

In januari werd Nederland opgeschrikt door een nieuwe
golf van #MeToo onthullingen: bij ‘The Voice of Holland’,
al elf jaar een populaire tv-show van RTL 4, bleken
verschillende prominente medewerkers zich schuldig
te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend
gedrag en mogelijk zelfs verkrachting. Nederland
reageerde geschokt, het programma werd direct
stopgezet en de reputatie van de beschuldigden liep grote
schade op; naast aangifte tegen enkelen van hen, werden
tv-programma’s van Marco Borsato en Ali B geschrapt,
muziek geboycot en boeken uit de handel genomen.
In de nasleep van dit schandaal kwam een discussie
op gang over de cultuur waarin dit makkelijk gebeurt,
de omstandigheden waarin het kan plaatsvinden, en
de machtsverhoudingen waardoor de meestal jonge
slachtoffers zich niet durven melden en vaak niet geloofd
worden.
Opvallend waren de beschuldigingen aan het adres van
een vrouwelijk Kamerlid, Nilüfer Gündogan, die bij de
laatste verkiezingen met de nieuwe partij Volt (drie zetels)
in de Tweede Kamer was gekomen. Zij werd vanwege
aantijgingen van liefst dertien partijleden wegens
«handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances
tot intimidatie en misbruik van positie» uit de fractie en
uit de partij gezet.

Uitde

gemeenschap

Straat op naam van
Nederlandse Oleh
door Jack Schpektor

Met een speciale ceremonie is een nieuwe straatnaam ingewijd in Beth
Shemesh ter herinnering aan Harav David Awraham Spektor (Schpektor) z.l.
Harav David Awraham Spektor was Rav Ashkenazi van Beth Shemesh en de
Ohel Yona Sjoel tot aan zijn overlijden in 2013.
Hij was in 1955 geboren in Amsterdam en groeide op in Bussum.
Op de foto Jack Schpektor (tweede van rechts) met naast hem de
burgemeester van Beth Shemesh Aliza Bloch.
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