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wordt bij de “Muur” en het Joods Kindermonument 
op de Eva Cohen-Hartogkade aan de Stieltjesstraat te 

Rotterdam herdacht dat vanuit Loods 24 op 30 juli 1942 
de deportaties begonnen van Joodse Rotterdammers en 

joden van de Zuid-Hollandse eilanden.

Aanvang van deze jaarlijkse herdenking om 20.00 uur.

stichting
loods 24
 en joods

kinder-
monument         Zondag 30 juli 2017

Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument

Bereik Joods Nederland
Adverteer in het NIW!

Neem contact op met Samuel Goldfinger
email: samuel@niw.nl  of bel: 06 - 511 81 777

Vergeet niet uw 
advertentie voor het 

grote Rosj Hasjana 
nummer in te sturen!

Zie onze bon op
de achterpagina van 

dit nummer!
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Opinie 12

Altijd mot, altijd bonje
Het beheer van de Tempelberg had nooit aan de Jordaniërs 
uitbesteed mogen worden, vindt Paul Damen. “Alsof je het 
monument op de Dam laat beheren door Oostfrontveteranen.”

Verslag uit het buitenland 16

Bratislava blues
De Shoa maakte abrupt een einde aan het bloeiende Joodse 
leven in Slowakije tussen de wereldoorlogen. Wordt dat rijke 
verleden nu gereanimeerd of zal het voorgoed verdijnen?

Joods leven in beeld 22

Verf en doek als brug
Leerlingen van basisschool Rosj Pina schilderden bewoners 
van bejaardenhuis Beth Shalom. Het leidde tot verrassende 
ontmoetingen en een bijzondere vorm van ‘hidoer pne zaken’.

Benima 30

Miljarden wonderen
Van Tamara Benima hoeft de Messias niet te komen. Zij ziet 
geen eindtijd-tekenen en laat zich niet gek maken: “Moderne 
hel-en-verdoemenisdenkers hebben veel te veel macht.”

Cover: Ab Rodrigues Garcia, 
geschilderd door Amitai Kater

‘En de brand-
stapel stond 

voor deze heks 
ook klaar’

Esther Voet, pagina 7

‘In het Midden-
Oosten gaat het 
niet om wat er 
wordt gedaan, 
maar door wie’

Bart Schut, pagina 11

‘Het leven 
is kort. Het 

leven is saai. 
Het leven zit 

vol pijn’
Woody Allen, pagina 21
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Giga watertank
Archeologen hebben bij Rosj Ha’ajin in Centraal-Israël een waterreservoir 
ontdekt uit het Assyrische rijk (eind 8e eeuw voor de jaartelling). De onder-
grondse ruimte is bijna 20 meter lang en ruim 4 meter diep. Volgens opgra-
vingsleider Gilad Itach van de Israel Antiquities Authority was het opslaan 
van water ook 2700 jaar geleden van levensbelang in een notoir droge regio: 
“De winterregens vulden dit reservoir.” In de muren zijn afbeeldingen gekerfd 
van mensen, kruisen en planten – waarschijnlijk kunstuitingen van latere 
passanten. Boven op het reservoir stond een fors bouwwerk met 50 meter 
lange muren, vermoedelijk een regionaal bestuurscentrum. Het gebouw 
werd in de Perzische tijd verlaten, maar het reservoir bleef nog vele eeuwen 
in gebruik.
Op de foto het opgravingscomplex met op de achtergrond een woonwijk in 
aanbouw. Hieronder: het reservoir.

FOTO: YITZHAK MERMELSTEIN/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY
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Varia
PIG

Stra!ankje voor 
actief PIG-lid

Jaap Sondervan, al jaren trouw 
en zeer actief lid van de Portugees 
Israëlietische Gemeente, is voor een 
jaar de toegang tot de Teba (bima) 
ontzegd. De bima is het gedeelte in 
de synagoge van waaraf onder meer 
de Tora wordt voorgelezen. Sonder-
van is met zijn kennis al jarenlang 
zeer regelmatig tijdens diensten op 
de bima te vinden.  
 Er waren al strubbelingen tussen 
het College van Parnasiem en Son-
dervan, maar directe aanleiding 
voor deze sanctie lijkt nu een e-mail 
door Sondervan op 16 juli verstuurd, 
waarin hij voorzitter Louis Lobatto 
herinnert aan het feit dat hij vorig 
jaar voor slechts één jaar is gekozen 
als voorzitter van het College. Son-
dervan stelt in zijn mail ervan uit te 
gaan dat Lobatto zijn functie, nu het 

jaar bijna om is, ter beschikking 
stelt. Op 18 juli ontving Sondervan, 
met in de cc vele andere belangheb-
benden, een e-mail waarin Lobatto 
namens het College van Parnasiem 
stelt dat Sondervan met zijn protes-
ten tegen de huidige gang van zaken 
en problemen bij de PIG, het kerkge-
nootschap op onredelijke wijze 
heeft benadeeld:  
 “Ditmaal door (wederom) een 
dreigement te richten aan mijn 
adres (lees: aan het adres van de 
voorzitter van het CvP). Voorts heb 
jij onjuiste informatie verspreid over 
onze Chacham. Om een lang ver-
haal kort te maken, jouw bereidheid 
om je op diverse punten voor de 
Eredienst en in het recente verleden 
voor de financiën van onze Gemeen-
te in te zetten, wordt helaas over-
schaduwd door de tweespalt en het 
wantrouwen die jij voortdurend 
bevordert en verspreidt. […] Per he-
den word jij voor de periode van  
1 jaar (lees: 18 juli 2017 tot en met  

18 juli 2018) de toegang tot de Teba 
ontzegd. Deze sanctie wordt door 
het CvP op grond van de voornoem-
de argumenten als redelijk en billijk 
beschouwd ex artikel 24 van de 
statuten,” aldus Lobatto in de mail. 
Het besluit is, zo stelt Lobatto, in 
overleg met chacham Toledano en 
rabbijn Rosenberg genomen.

In een mail – waarin hij aan de 
geadresseerden vraagt die verder te 
verspreiden – stelt Sondervan dat 
hij deze sanctie opvat als een ont-
zegging van toegang tot de Snoge. 
“Ik heb vaak gezegd ‘ik kap ermee’, 
maar heb het telkens niet gedaan 
omdat het gaat om de diensten en 
de Snogairos, niet om de bestuur-
ders. Helaas hebben de bestuurders 
er nu actief voor gezorgd dat ik ‘er-
mee kap’, zij het tegen mijn zin. […] 
Het staat jullie vrij om bezwaar aan 
te tekenen, ik wil met dit college 
geen woord meer wisselen.”

Een sanctie als deze is sinds de 
Tweede Wereldoorlog niet uitge-

‘Bij een 
vergeldingsactie 

kwamen drie 
Israëli’s om’ 

RTL Nieuws over 
de moordaanslag 

door een Palestijnse 
terrorist op een 
Joods gezin in 

de nederzetting 
Halamish

Stad verdeeld
Burgemeester Nir Barkat van 

Jeruzalem heeft de stad opge-
deeld in ultraorthodoxe en niet-ul-
traorthodoxe wijken. Samen met 
een rabbijnencomité keek hij waar 
welke bevolkingsgroepen wonen 
en bepaalde op basis daarvan 
waar welke voorzieningen moeten 
komen. Zo zijn nieuwe woningen 
voor ultraorthodoxen in Ramot 
gedacht, met uitzondering van het 
meer seculiere Ramot Bet. Ramat 
Eshkol krijgt een grote charedi- 
campus, maar op het nabijge-
legen French Hill komen geen 
ultraorthodoxe instellingen. De 
gemeente zal ultraorthodoxen 
aanmoedigen om in al ‘gechare-
diseerde’ wijken te gaan wonen.

Locoburgemeester Ofer Berko-
vitch noemde de deal ‘onethisch 
en illegaal’. Volgens hem wil 
Barkat hiermee ultraortho-
doxe stemmen winnen voor de 
burgemeestersverkiezingen van 
volgend jaar.
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commentaar

Haat

Afgelopen week vertoonden de straten van 
Jeruzalem en die van Rotterdam een opval-
lende gelijkenis. In de straten van de oude 
stad scandeerde een hysterische meute 

‘Khaybar, khaybar ya Yahud’, omdat de Israëli’s het 
in hun hoofd hadden gehaald metaaldetectoren te 
plaatsen bij de toegang tot de Tempelberg. En als er 
tegen Israëli’s valt te schoppen, dan doen bepaalde 
groeperingen in Nederland daar gewoon lekker aan 
mee. Zo bleek in Rotterdam tijdens een demon-
stratie, toegejuicht door het Palestina Komitee en 
politici van de extremistische moslimpartijen NIDA 
uit Rotterdam en de Partij van de Eenheid uit Den 
Haag. Ook in Rotterdam weerklonk het ‘Khaybar’, 
wat in vrije vertaling zoiets als ‘Dood aan de Joden’ 
betekent. Zie voor een precieze uitleg het varium op 
pagina 8.

Daarmee blijkt eens te meer dat al het gebrul 
over ‘we zijn geen antisemieten, we zijn anti-zio-
nisten’ slechts een doorzichtig excuus is voor dat 
waar het werkelijk over gaat: Jodenhaat. Ik ben dus 
ook heel benieuwd wat burgemeester Aboutaleb 
gaat doen met de vragen van Lee! aar Rotter-
dam-Raadslid Tanya Hoogwerf, die heeft verzocht 
deze demonstranten aan te pakken. Met het tolere-
ren van dit soort uitingen, begeeft Nederland zich 
steeds meer op een hellend vlak. Wat wordt er níét 
meer getolereerd? Hoe ver moeten bedreigingen 
en het aanzetten tot haat gaan voordat er wordt 
ingegrepen?

Ik ben nogal actief op Twitter en van een wille-
keurige scheldpartij of antisemitische verwensing 
sta ik allang niet meer te kijken. Dat was anders 
in oktober 2015, toen er op Twitter 50.000 euro 
op mijn hoofd en dat van andere ‘bekenden’ werd 
gezet. En de brandstapel stond voor deze heks ook 
klaar. Voor één keer heb ik aangifte gedaan. Daarna 
bleef het lang, heel lang stil. Slachto" erhulp wilde 
weten hoezeer ik onder die bedreiging had geleden. 
Nou, niet dus. Maar wel hoort dit soort haatzaai-
erij simpelweg te worden gestraft. Om een lang 
verhaal kort te maken: 1 augustus 2017 moet D. el 
F. voor zijn uitlatingen voorkomen. Ik ben uitgeno-
digd om bij de zitting aanwezig te zijn. En ik zal van 
die uitnodiging gebruikmaken. Ik wil zien hoe deze 
haatdragende zielepiet eruitziet. Kortom, het heeft 
even geduurd en je moet er wat voor doen, maar 
uiteindelijk loont aangifte doen dus toch. We leven 
godzijdank nog steeds in een rechtsstaat.

Esther Voet, hoofdredacteur
Twitter: @Esther_Voet

vaardigd. Bronnen melden het NIW 
dat er inmiddels in deze zaak wordt 
bemiddeld en dat er gekeken wordt 
of partijen nader tot elkaar kunnen 
komen.

BEVEILIGING

Niet afschalen
De Stichting Bij Leven en Welzijn 

(BLEW) heeft haar Dreigingsrapport 
2017, de BLEW Index, gepubliceerd. 
BLEW is het adviesorgaan ter be-
scherming van de Joodse gemeen-
schap in Nederland en beveiligt 
sinds 1983 synagogen en Joodse 
scholen, evenementen en instellin-
gen. De stichting concludeert dat het 
algehele dreigingsniveau in Europa 
in 2016 signifi cant is gedaald – van 
ruim 70 punten op de index naar 
60,5 ofwel van kritiek naar substan-
tieel – maar dat de Joodse gemeen-
schap onverminderd een prominent 
doelwit blijft voor terreur.

Jihadistische organisaties roe-
pen stelselmatig op tot aanslagen op 
Joden en Joodse doelwitten en de 
AIVD en de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
stellen dat de kans op een aanslag in 
Nederland ‘nog nooit zo groot is ge-
weest als nu’. BLEW roept daarom op 
tot een intensievere samenwerking 
met de overheid en waarschuwt te-
gen het afscha! en van preventieve 
maatregelen, waardoor Nederland 
een fl ink aantal door veel mensen 
bezochte en lastig te beveiligen soft 
targets rijker zal worden. “Als de 
overheid afschaalt zullen wij op-
schalen,” voegt BLEW daaraan toe.

POLITIEK

Rel tussen 
Raadsleden D66

Twee prominente Amsterdamse 
D66’ers wisselden afgelopen week 
op Twitter stevig van gedachten. 
Aanleiding waren berichten van het 
Amsterdams raadslid Meltem Kaya 
tijdens haar verblijf in Israël en de 
Palestijnse gebieden. Kaya betitelde 

de Israëlische afscheidingsmuur bij 
Betlehem op Twitter als ‘bizar en 
verdrietig’. Daarop reageerde colle-
ga-raadslid Bart Vink met de vraag 
of zij ook in Halamish was geweest 
(de nederzetting waar een week ge-
leden een gezin werd vermoord door 
een Palestijnse terrorist).

“Het een praat het ander niet 
goed,” antwoordde Kaya, waarop 
Vink uitlegde: “Het één is terreur, 
het ander bescherming daartegen.” 
Politiek adviseur, bestuurslid van de 
interreligieuze overlegorganen 
OJEC en OJCM en D66-coryfee Bri-
gitte Wielheesen voegde hieraan 
toe: “Het hek (met stuk muur) heeft 
ertoe bijgedragen dat er geen bussen 
en restaurants worden opgeblazen, 
waardoor jij nu veilig in Israël loopt.” 
Personen in D66-kring melden het 
NIW Kaya dat bekendstaat om haar 
‘eigenzinnige’ standpunten.

BUITENLAND

Nepnieuws uit 
Tsjetsjenië

Russische en lokale Tsjetsjeense 
media publiceerden afgelopen week 
het bericht dat de Joodse gemeen-
schap in Tsjetsjenië de provocaties 
van Israël tegen de moslims in Jeru-
zalem veroordeelt. Zij baseerden 
zich op een videoboodschap van ene 
Mosei Yunayev, die zei te spreken 
namens zijn geloofsgenoten in de 
Zuid-Russische republiek. Yunayev 
viel de Tsjetsjeense president Ram-
zan Kadyrov bij, die de Israëlische 
veiligheidsmaatregelen rondom de 
Tempelberg ’een provocatie’ noem-
de ‘die verzet van moslims uitlokt’.

Mosei Yunayev
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expositie in de Rotterdamse Laurens-
kerk geopend, door onder anderen 
Simon Cohen, ‘bruggenbouwer’ bij 
Interreligieuze Dialoog Rotterdam.
Te zien t/m 25 augustus, dinsdag 
t/m zaterdag van 11-17u, Grotekerk-
plein 27, Rotterdam. Meer info: 
www.givat-haviva.nl

 

BEDREIGINGEN

Boek handel 
dicht

De uit Israël afkomstige eige-
naars van boekwinkel Topics in de 
hippe wijk Neuköln in Berlijn heb-
ben hun zaak gesloten. Aanleiding 
was een tegen Topics gevoerde 
campagne door ‘antifascisten’. Die 
protesteerden tegen een in het win-
kelcafé geplande bespreking van 
het gedachtegoed van de Italiaanse 
filosoof Julius Evola. Evola’s werk 
was van invloed op fascisten en 
neofascisten (al oefende Evola zelf 
kritiek uit op deze stromingen). De 
eigenaars, Doron Hamburger en 
Amir Naaman, kinderen van 
Shoa-overlevenden, werden prompt 
beschuldigd van nazisme en fascis-
me. Hun plan was echter juist om de 
wortels van extreme wereldbeelden 
te onderzoeken, en te discussiëren 
over de grenzen van de vrijheid van 
meningsuiting. Die bleken eerder 
bereikt dan gedacht.

Na het ‘Evola-incident’ nam de 
verkoop ‘toevallig’ dramatisch af. 
De eigenaars van Topics lieten op 
Facebook weten dat de zaak al geen 
vetpot was, maar dit was volgens 
hen de spreekwoordelijke druppel.

HAAT 3

Oproep tot  
moord

Imam Ammar Sahim van het 
Islamic Center of Davis in Noord- 
Californië heeft openlijk opgeroe-
pen tot het vermoorden van Joden. 
Sahim, geboren in Egypte, haalde 
een voor moslims heilige tekst aan 

Aanleiding voor de demonstratie 
waren de (inmiddels verwijderde) 
Israëlische detectiepoortjes rondom 
de Tempelberg. Onder de deelne-
mende organisaties waren volgens 
onderzoeksjournalist Carel Brendel 
de stichting Palestijnse Gemeen-
schap.nl in Holland en Het Palestijn-
se Huis van Hamas-kopstuk Amin 
Abou Rashed, DocP, BDS Rotterdam, 
moslimpartijen NIDA en Partij van 
de Eenheid, het Palestina Komitee 
Rotterdam, Movement X Nederland 
van terreurverheerlijker Abou 
Jahjah, Studenten voor de Recht-
vaardigheid in Palestina en de Euro-
pean Dawah Foundation. NI-
DA-voorman Nourdin el Ouali 
reageerde: “Als er antisemitische 
leuzen zijn gescandeerd, keur ik dat 
af. Alleen vraag ik me af of echt is 
gescandeerd wat Lee!aar beweert.” 
Brendel verwijst naar de video-op-
name van de demonstratie, te zien 
op de Facebookpagina van Shebab 
News Agency, waarop het scanderen 
te horen is.

DIALOOG

Joods-Arabische 
tentoonstelling

Through Others’ Eyes is de weer-
slag van een fotografiecursus waarbij 
Joodse en Arabische vrouwen en 
jongeren elkaars levens fotografeer-
den. De cursus en tentoonstelling 
worden georganiseerd door Givat 
Haviva, het oudste vredesinstituut in 
Israël. Bezoekers konden de foto’s al 
bekijken in Israël, Amerika, Canada, 
Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en 
op verschillende plekken in Neder-
land. Vorige week zondag werd de 

Er wonen echter vrijwel geen 
Joden meer in Tsjetsjenië, lieten 
diverse daar geboren Joden de  
Jewish Telegraphic Agency weten, 
en een georganiseerde Joodse ge-
meenschap is er al helemaal niet. 
“Die verklaring is dus verzonnen,” 
aldus rabbijn Boruch Gorin van de 
Federatie van Joodse Gemeen-
schappen in Rusland. De o"ciële 
vertegenwoordigers van de Joden in 
Rusland lieten al weten, achter Isra-
el te staan. Yunayev verdedigde zijn 
uitlatingen door te verklaren: “Wie 
zegt dat er geen Joden zijn in Tsjets-
jenië, is zelf allesbehalve Joods. Ik 
ben naar de Tsjetsjeense Republiek 
gestuurd door de Raad van Wijzen 
van het Joodse Volk.” Bij navraag 
bleek dat ook niemand ooit had ge-
hoord van deze organisatie.

HAAT 2

Antisemitische 
leuzen in 010

Het Lee!aar Rotterdam-Raadslid 
Tanya Hoogwerf heeft vragen gesteld 
aan burgemeester Aboutaleb over het 
roepen van antisemitische leuzen 
door pro-Palestijnse demonstraten 
tijdens een bijeenkomst afgelopen 
zaterdag. Zij scandeerden onder an-
dere Khaybar, Khaybar ya yahud, 
Jaish Muhammad, sa ya’ud (‘Joden, 
herinner je Khaybar, het leger van 
Mohammed keert terug’). Deze leus 
verwijst naar de slag bij Khaybar rond 
het jaar 628, waarbij een Joodse stam 
door het leger van Mohammed werd 
overwonnen. “Eerder dit jaar,” zo 
schrijft Hoogwerf in haar brief aan 
Aboutaleb, “werd in België een Pales-
tijnse man veroordeeld tot een voor-
waardelijke celstraf van zes maanden 
voor het aanhe#en van deze slogan 
op een demonstratie in Antwerpen. 
Volgens het vonnis van de rechter 
zette de slogan aan tot haat en geweld 
tegen het Joodse volk, een oordeel 
dat aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat.” Hoogwerf wil weten of de 
burgemeester het met deze uitspraak 
eens is en of herhaling in de toekomst 
kan worden voorkomen.

Varia

Foto uit de Givat Haviva-expo

‘None of your 
business’

Microbioloog 
Rosanne Hertzberger 

in Zomergasten op 
de vraag hoe zij 

haar Joodse geloof 
belijdt, nadat ze een 

filmpje met dansende 
chasidiem toonde
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waarmee 6790 Joodse Rotterdam-
mers en Joden van de Zuid-Holland-
se eilanden zijn weggevoerd. De 
meesten kwamen in de kampen So-
bibór en Auschwitz-Birkenau terecht 
en keerden nooit meer terug. In de 
jaren 50 werd de loods afgebroken, op 
één stukje muur na. Slechts 144 Rot-
terdamse Joden konden het verhaal 
van de Loods na de oorlog navertel-
len. De anderen overleefden de kam-
pen niet. Elk jaar herdenkt Rotter-
dam op de dag dat in 1942 het eerste 
transport met Joodse Rotterdam-
mers vertrok, alle slachtoffers die via 
Loods 24 zijn gedeporteerd.
De herdenking aanstaande zondag 
begint om 20.00 uur.

LHBTQ

Pride- 
sjabbatdienst

Beit Ha’Chidush, de progressieve 
Joodse gemeente voor iedereen met 
een Joodse achtergrond, organi-

uit de Hadith, waarin wordt gespro-
ken van een voor ‘de laatste dag’ 
noodzakelijke oorlog tegen de Joden 
‘die dan zullen wegrennen en zich 
verbergen’. “Oh Allah, bevrijd de 
Al-Aqsamoskee van het vuil van de 
Joden,” aldus de imam. “Roei ze uit, 
tot op de laatste man, en laat dit 
door onze handen gebeuren.”

De preek werd op 22 juli gepost 
op het YouTube-kanaal van het 
centrum in Davis en vertaald door 
MEMRI, het Middle East Media  
Research Institute.

LOODS 24

Herdenking  
slachto!ers

Bij de muur van wat eens Loods 24 
was, herdenkt Rotterdam op 30 juli 
de slachtoffers van deportaties van 
Joodse Rotterdammers en Joden van 
de Zuid-Hollandse eilanden. Tussen 
30 juli 1942 en 26 februari 1943 zijn in 
totaal acht transporten vertrokken, 

Aluhoedjes-alert
Illusionist Uri Geller heeft aange-

kondigd opgravingen te gaan doen 
op het door hem in 2009 gekochte, 
onbewoonde eiland Lamb voor de 
zuidoostkust van Schotland. Hij zegt 
namelijk te ‘voelen’ dat op die plek 
wel 3500 jaar geleden diamanten, 
sa!eren en goud zijn achtergela-
ten. Dat zou nog wel gebeurd zijn 
door Scota, de verbannen halfzus 
van farao Toetanchamon. Geller 
zegt gebruik te gaan maken van een 
wichelroede die hem de plaats zal 
aanwijzen. En dat is nog niet alles. 
Geller denkt ook documenten uit 
het oude Alexandrië aan te zullen 
tre"en. “Dan kan ik bewijzen dat 
de Egyptenaren in Schotland zijn 
geweest.”

Een woordvoerder van de Schot-
se regering zegt dat Geller wel van 
tevoren zal moeten zorgen voor toe-
stemming. Hij mag namelijk de op 
het eiland broedende zeevogels met 
zijn speurtocht niet lastigvallen.
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seert een Pride Shabbat (voorheen 
Pink Shabbat)-viering, ‘de avond 
waarop we de sjabbat verwelkomen 
onder de regenboogvlag’. De dienst, 
tijdens de Amsterdam Pride van  
29 juli tot en met 6 augustus, wordt 
geleid door rabbijn Mark Solomon 
uit Groot-Brittannië. Hij neemt sa-
men met Jelle Zijlstra ook het cha-
zanoet, de liederen, voor zijn reke-
ning. Eerst is er een potluck-maaltijd 
en tot besluit een oneg op sjabbat-
middag met roze bubbels. 
Aanmelden via het formulier  
op de agendapagina van  
www.beithachidush.nl of per mail:  
secretariaat@beithachidush.nl 
Een financiële bijdrage is welkom.

DUITSLAND

Foute  
vergelijking

In een interview met de (Engels-
talige) online-editie van het Saoedi-
sche blad Al Arabiya heeft een gids 

van het Anne Frank Zentrum in 
Berlijn het lijden van Joden onder de 
nazi’s met dat van de Palestijnen 
onder de Israëlische bezetting ver-
geleken. De 24-jarige Nesreen Hajjaj, 
heeft zelf een Palestijnse achter-
grond. Zij verklaarde: “Veel dingen 
die met de Joden gebeurden tijdens 
het nazibewind gebeuren nu met de 
Palestijnen. Joden werden uit hun 
huizen verdreven en mochten geen 
opleiding volgen. Nu worden Pales-
tijnse gebieden en huizen veroverd.”

Directeur Patrick Siegele van het 
Duitse Anne Frank Zentrum noem-
de de uitlating van Hajjaj ‘onjuist en 
pijnlijk’. “Het Anne Frank Zentrum 
neemt afstand van dit standpunt.” 
Hij zei de zaak te zullen bespreken 
Hajjaj en andere gidsen. Het Anne 
Frankhuis in Amsterdam laat des-
gevraagd weten: “Wij betreuren het 
incident in Berlijn zeer en staan 
achter de verklaring van het Anne 
Frank Zentrum.”  Q
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Palestijnse extremisten grepen het plaatsen van veiligheidspoortjes op de  
Tempelberg aan om te rellen en te moorden. Met succes lijkt het, nu de Israëli-
sche regering de poortjes weghaalt. Of is er een deal gesloten?
BART SCHUT
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Netanyahu door de knieën
Palestijnse moslims bidden voor de ingang met veiligheidspoortjes van de Tempelberg

I
n één klap twee ernstige conflicten oplossen, 
het is de droom van elke politicus. Toen 
maandagavond Israëlische veiligheidsagen-
ten begonnen de metaaldetectoren bij de 
Tempelberg weg te halen, leek dit het begin 
van de terugkeer naar een gespannen nor-

maliteit in Jeruzalem. Praktisch op hetzelfde 
moment reed een konvooi van de Israëlische 
ambassade in Amman, over de Allenbybrug het 
door Israël gecontroleerde deel van de Westelijke 
Jordaanoever binnen. De belangrijkste persoon 
in het konvooi was niet ambassadeur Einat  
Schlein, die samen met het voltallige, twintig-
koppige diplomatieke personeel Jordanië verliet. 
Nee, het was een beveiliger van die ambassade.

Zijn naam is nog niet vrijgegeven door de au-
toriteiten, premier Netanyahu sprak om veilig-

heidsredenen slechts van ‘Ziv’, maar de ambassa-
debewaker was 24 uur eerder het object geworden 
van een ernstige diplomatieke rel tussen de twee 
buurlanden. Zondagmiddag was een 17-jarige 
Palestijn, Mohammed al-Juwaida, naar het ap-
partement van de bewaker gegaan om deze te 
helpen bij zijn verhuizing. In plaats van de toege-
zegde hulp, trok Al-Juwaida een mes en stak in op 
de Israëli. Deze trok zijn pistool en schoot de 
aanvaller dood. Helaas raakte hij hierbij ook de 
Jordaanse eigenaar van het appartement, deze 
overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. 
De beveiliger, lichtgewond, spoedde zich naar de 
ambassade, de enige plaats in Amman waarvan 
hij wist dat hij er relatief veilig zou zijn.

Dat viel tegen. Jordaanse veiligheidstroepen 
omsingelden de ambassade. Om te voorkomen 

dat een woedende menigte haar zou bestormen 
(dit zou niet de eerste keer zijn: in september 2011 
braken relschoppers in Caïro de Israëlische am-
bassade binnen, waarna zes medewerkers door 
Egyptische commando’s uit een safe room moes-
ten worden bevrijd), maar ook om de staf te ver-
hinderen het gebouw te verlaten. De Jordaanse 
politie wilde de veiligheidsagent ondervragen, 
maar Israël weigerde dit pertinent met een be-
roep op de diplomatieke onschendbaarheid van 
de bewaker.

Bondgenoot
Premier Netanyahu probeerde wanhopig de 
Jordaanse koning Abdullah te bereiken om de 
angel uit het conflict te halen, maar het lukte hem 
zondagavond niet de koning aan de lijn te krijgen. 

gesprek van de dag
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Waren de veilig-
heidsmaatregelen 
van de Israëli’s  
echt zo vreemd,  
zo provocerend?

‘ Als het je  
bedoeling is  
[onlusten] uit  
te lokken, is elk  
excuus geldig’

Abdullah bevond zich ook in een lastig parket, 
ondanks de Palestijnse meerderheid in zijn 
land en soms tenenkrommend antisemitische 
retoriek van parlementariërs en opiniemakers 
in Amman, is Jordanië Israëls betrouwbaarste 
partner (om niet te zeggen trouwste bondgenoot) 
in de regio. De druk op Abdullah was de dagen 
voor het incident met de ambassadebeveiliger 
al fors opgelopen vanwege het conflict rond de 
Tempelberg.

In het hele Midden-Oosten kwam het vorige 
week tot massaprotesten tegen het plaatsen van 
metaaldetectoren bij de toegang tot Haram 
ash-Sharif (de Arabische benaming) in Jeruza-
lem. Het is na Mekka en Medina de heiligste 
plaats binnen de islam: de profeet Mohammed 
zou er op een nacht door het gevleugelde paard 
Buraq naartoe zijn gebracht (deze reis noemen 
moslims de mi’raj) en er met de zielen van de 
profeten uit de Bijbel hebben gebeden in wat nu 
de Al-Aqsamoskee is. Daarna zou hij vanaf de 
Rotskoepel naar de hemel zijn opgestegen. Na de 
aanslag van drie Palestijnse terroristen op de 
Tempelberg, waarbij zij op 14 juli twee (Druzisch-)
Israëlische politieagenten vermoordden, had de 
regering in Jeruzalem metaaldetectoren ge-
plaatst bij de toegang tot de Dome of the Rock en 
de Al-Aqsa.

Dit leidde tot gewelddadige protesten door 
Palestijnse moslims, aangewakkerd door Mah-
moud Abbas’ aankondiging van een ‘Dag van 
Woede’ en oproepen van verschillende imams tot 
jihad om de heilige plaatsen van Al-Quds (de 
Arabische naam van Jeruzalem) ‘te bevrijden’. 
Een vreemde situatie deed zich nu voor: het werd 
gepresenteerd alsof de veiligheidspoortjes het 
probleem waren, ook in de Nederlandse pers. 
RTL-verslaggever Olaf Koens tweette bijvoor-
beeld: “Cameratoezicht, detectiepoortjes bij de 
Tempelberg in Jeruzalem zorgt voor golf van ge-
weld.” Maar waren de veiligheidsmaatregelen van 
de Israëli’s echt zo vreemd, zo provocerend, dat 
zij verantwoordelijk waren voor een geweldsgolf?

Veldslag
Islamitische pelgrims die Mekka bezoeken 
tijdens de hadj worden voor zij de stad in mo-
gen uitgebreid gecontroleerd op wapens en 

explosieven, en rond de heilige plaatsen zelf 
hangen honderden veiligheidscamera’s. Niet 
ten onrechte, in juni nog werd er een zelfmoord-
terrorist onderschept. En in 1979 woedde er in 
de Grote Moskee in diezelfde stad twee weken 
lang een ware veldslag tussen het Saoedische 
leger en honderden opstandelingen die het huis 
Saoed ten val wilden brengen. Ook de St. Pieter 
in Rome heeft metaaldetectors in gebruik en – 
dichter bij de Tempelberg is onmogelijk – om bij 
de Klaagmuur te komen, worden gelovigen ook 
onderworpen aan controles met veiligheidspoor-
tjes en -camera’s.

Nodeloos te zeggen dat geen van deze brood-
nodige veiligheidsmaatregelen ooit hebben ge-
leid tot demonstraties, laat staan gewelddadige 
onlusten. Maar zoals zo vaak in het Midden-Oos-
ten gaat het niet om wat er wordt gedaan, maar 
door wie. Vergelijk de wereldwijde stilte wanneer 
islamistische opstandelingen in Aleppo Pales-
tijnse vluchtelingen uitmoorden, met de massa-
le protestacties tegen de Gaza-oorlog in 2014. Er 
bestaat geen twijfel over dat wanneer het niet de 
Israëlische regering, maar Al-Waqf – de islamiti-
sche stichting die de Tempelberg beheert – was 
geweest die had besloten tot verscherpte veilig-
heidsmaatregelen, daar geen haan naar had ge-
kraaid.

Maar nu de Joodse ‘bezetter’ veiligheidspoor-
tjes plaatste weigerde de meerderheid van de 
gelovigen de Tempelberg te betreden, en de 
weinigen die dat toch deden werden snel tot de 
orde geroepen. Mahmoud Abbas dreigde onmid-
dellijk alle contacten met de Joodse Staat te ver-
breken. De Palestijnen beschuldigen de Israëli-
sche regering ervan de status quo rond de 
Tempelberg te willen veranderen en het gebied 
in alle opzichten – dus ook religieus – onder Isra-
elisch beheer te willen brengen. De autoriteiten 
in Jeruzalem ontkennen deze beschuldiging met 
klem. Desondanks kwam het vorige week tot 
gewelddadige onlusten waarbij ten minste drie 
Palestijnen om het leven kwamen. Bloedig diep-
tepunt was de moord vrijdag op de 70-jarige Yosef 
Salomon en zijn kinderen Chaya (46) en Elad (36) 
in hun huis in Halamish op de Westelijke Jor-
daanoever. De terrorist, de twintigjarige Omar 
al-Abed, had op zijn Facebookpagina aangekon-
digd ‘te sterven voor [de] Al-Aqsa[moskee]’.

Afschrikkende werking
Ook de aanval in Amman zou een ‘wraakactie’ 
voor het conflict rond de Tempelberg zijn ge-
weest, waarmee de cirkel rond is. Immers, Al- 
Waqf is een door het Jordaanse koningshuis in 
het leven geroepen organisatie en dus heeft ko-

ning Abdullah een stevige vinger in de religieuze 
pap van Al-Aqsa en Rotskoepel. Zoals gezegd 
kreeg Netanyahu aanvankelijk de Jordaanse 
koning niet te pakken, maar via president Do-
nald Trump, zijn schoonzoon Jared Kushner en 
Israël-adviseur Jason Greenblatt kwam het toch 
tot een quid pro quo: Netanyahu haalde de gehate 
poortjes bij de Tempelberg weg en Abdullah liet 
de staf van de Israëlische ambassade in Amman 
vertrekken, inclusief bewaker Ziv.

Eind goed al goed? Niet helemaal. Netanyahu 
kreeg direct nadat de metaaldetectoren werden 
verwijderd de wind van voren vanuit de rechter-
vleugel van zijn eigen partij en regering. Twee 
ministers uit Netanyahu’s kabinet zeiden niets 
van de beslissing te begrijpen. Minister van Cul-
tuur Miri Regev zei dat ‘je geen veiligheidsexpert 
hoeft te zijn om te begrijpen dat metaaldetecto-
ren een afschrikkende werking hebben’, en vice-
minister van Buitenlandse Zaken,Tzipi Hotovely 
sprak er haar twijfel  over uit dat het weghalen 
ervan de gemoederen tot bedaren zal brengen: 
“Het plaatsen van de detectoren was een legitie-
me actie. Als het je bedoeling is [onlusten] uit te 
lokken, is elk excuus geldig.”

Vooralsnog lijkt Hotovely een punt te hebben, 
Al-Waqf heeft de gelovigen opgeroepen de Tem-
pelberg te blijven boycotten, uit protest tegen de 
plaatsing van nieuwe, ‘intelligente’ camera’s 
(onder Arabieren in Jeruzalem deed onmiddel-
lijk het gerucht de ronde dat de Israëli’s ermee 
onder de kleren van de gelovigen kunnen kijken, 
en dat zij kanker veroorzaken). Maar te verwach-
ten valt dat na verloop van tijd de situatie naar 
normaal zal terugkeren. De ‘knieval’ van Neta-
nyahu en zijn quid pro quo met koning Abdullah 
zullen dan hun vruchten hebben afgeworpen. In 
ieder geval tot de volgende aanslag. Q

gesprek van de dag 
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B
ij de muur altijd mot, op de berg altijd bonje – dát 
is dagelijks Jeruzalem. Op de Tempelberg schieten 
Arabieren op Israëlische agenten. Beneden bij de 
met een christelijke spotnaam aangeduide ‘klaag-
muur’ steggelen we met onszelf. Netanyahu’s be-
sluit het bidden daar te blokkeren leverde een 

perfecte metafoor op: alle energie beneden gaat op aan onder-
linge vetes, en erboven is het een vrijhaven van Jodenhaat in 
het hart van Jeruzalem, die de regering van de eerste Joodse 
staat nota bene zélf ‘Jodenrein’ heeft verklaard. De waanzin 
van dat besluit die berg aan de overwonnen Jordaniërs te la-
ten, creëerde een kruitvat met zelf bijgeleverde lont. Vorige 
week smokkelden drie Arabieren machinegeweren de berg op 
en schoten daar, op dat door Jordanië beheerd grondgebied, 
twee Israëlische politiemannen in hun rug. Was u katholiek 
– ging u dan met een stiekeme kalasjnikov naar uw kerkplein 
om daar de dominee aan de overkant la! artig neer te knallen? 
Zij wel.

Het heilige der heiligen uit handen geven: alsof de gealli-
eerden na de laatste wereldoorlog de Sint Pieter in beheer 
gaven bij verstokte Mussolini-fans, alsof wij het monument 
op de Dam laten beheren door Duitse Oostfrontveteranen. 
Jeruzalem was, ondanks alle verbanning, vernieling en moord 
in meerderheid al een Joodse stad ver voor de christelijke 
jaartelling. Hoog tijd dat ook het Midden-Oosten daaraan 
went. De moslims, die nu die Tempelberg claimen voor hun 
zelfs bij het Nederlandse ANP al opduikende onzinterm ‘het 
Verheven Heiligdom’, bouwden hun Al Aqsa-moskee op een 
Byzantijnse kerk – met behoud van de binnenste pilaren. Die 
stond weer boven op een enorme synagoge. Wie zijn geschie-
denisboekje leest, kan daar niet omheen – al probeert de 
Arabische wereld dat nog zo wanhopig, daarin slaafs gevolgd 
door de coöperatieve vereniging van cultuurvernielers, de 
Unesco.

Hallucinatie annex nachtrit
De Arabieren claimden de Tempelberg pas toen te veel terug-
gekeerde Joden daar weer een keppel op hun kop zetten. In een 
pathetische poging die plek te arabiseren, zou Mohammed op 
zijn paard Al-Buraq daar geland zijn tijdens die befaamde hal-
lucinatie annex nachtrit Mekka-Jeruzalem-Hemel en retour. 
Geef mij, met de El-Al-tarieven, óók zo’n paard, hee. De profeet 
stalde zijn paard aan een moslimmuur die pas veel later zeven 
steenlagen boven op de Joodse muurresten gebouwd werd. 
Maar ja, Buraq kon vliegen. Mo’s helikopterplatform, die 

Rotskoepel, werd pas gebouwd toen de profeet, laat staan zijn 
H. Paard, al ruim een halve eeuw overleden was.

Stop die waanzin. Bewaak die berg net als andere religieu-
ze centra, van het Vaticaan tot en met Mekka, met detectie-
poortjes. Want dat er massaal machinegeweren de berg op 
werden gesmokkeld, daarvan getuigen die twee Israëlische 
agenten in hun graf.

Dan lees ik hoe Rotterdamse Palestijnen-vrienden die plek 
‘een oase van rust en vrede voor burgers van bezet Jeruzalem’ 
noemen. “Vrouwen zitten er te picknicken en kinderen kun-
nen er zonder angst voor Israëlische repressie spelen.” Die 
Rotterdammers zijn er dus nooit geweest. De hele dag door 
word je daar achtervolgd door agressieve Arabieren die je de 
ándere kant op sturen, kijvende wijven die je doorlopend in-
timideren en luidruchtig tegen de moskeemuur voetballende 
pubers. Niks ‘oase van rust en vrede’.

Wie weigert zich daar te laten fouilleren, erkent dus eigen-
lijk dat daar zo weinig heiligs te vinden is dat je er een kanon 
kunt afschieten. Of een uzi, zoals vorige week.

Daarom: hou die poortjes, hef op die haat-enclave, en maak 
het tot het Israëlisch grondgebied dat het al is. Bij die moskee 
aan het strand van Tel Aviv gaat het ook al driekwart eeuw 
goed – waarom zou dat elders anders moeten? Natuurlijk komt 
er dan stampei door moslims, maar die maken altijd mot. 
Enkel een geplande uitgang, in 1996, voor die historische 
tunnels aan de basis van die berg, kostte al tachtig doden – hún 
doden. En dat ze nu weigeren die berg op te gaan, levert het 
voordeel op dat voor het eerst iederéén daarheen mag.

Dezer dagen wordt weer op Tisja Be’av, 9 av, in de wandeling 
tisjebof, de vernietiging van de Tempel herdacht. Ooit stond 
ik beneden aan de muur ervan. Twee papiertjes in gedaan. 
Een van persoonlijke aard en een met de tekst: ‘niks te klagen 
hier’. Immers; alleen al de term ‘klaagmuur’ is, ik zei het al, 
nogal beledigend. Wás er maar niks te klagen daar. Q

De waanzin van 
dat besluit die berg 
aan de overwonnen 
Jordaniërs te laten, 
creëerde een kruitvat 
met zelf bijgeleverde 
lont

Tegen de muur

opinie
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H
et is al jarenlang onderwerp van 
heftige discussies en bittere ruzies 
tussen ‘vromen’ en ‘liberalen’, de 
psak die de orthodoxe rav Schuster 
z.l. in 1966 uitvaardigde ten opzichte 
van de Liberaal Joodse Gemeen-

schap. Een psak is een soort rabbinale ban, 
waaraan de leden van een gemeenschap zich 
dienen te houden. Hoewel slechts weinigen de ins 
en outs van de psak van Schuster kenden, zette 
die destijds de verhoudingen tussen orthodox en 
liberaal op nog scherper dan ze al waren. De psak 
werd door velen aan het NIK (Nederlands-Israë-
litisch Kerkgenootschap) verbonden kehillot 
geïnterpreteerd als een verbod om zelfs maar een 
voet op ‘liberale bodem’ te zetten. Ook als er een 
bijeenkomst werd georganiseerd die op zich niets 
met het jodendom als religie te maken had.

Lijvig rapport
Uiteraard waren er in de loop der jaren perso-
nen die aangesloten waren bij de orthodoxie, 
maar zich van de psak toch niets aantrokken, 
zoals bijvoorbeeld Bloeme Evers z.l. Enige tijd 
geleden kwamen er vragen van leden van de 
NIHS bij het kerkgenootschap binnen over de 
mogelijkheid of onmogelijkheid om aanwezig 
te zijn bij activiteiten in het gebouw van de LJG. 
De LJG, zo is bekend, organiseert immers niet 
alleen sjoeldiensten en religieuze bijeenkomsten, 

Een voorzichtige 
toenadering 

maar ook culturele en politieke evenementen. 
Naar aanleiding van deze vragen werd een lijvig 
rapport samengesteld door Michael Bloemendal 
dat begin dit jaar werd gepubliceerd. In een brief 
van NIHS-bestuursleden David Brilleslijper en 
Ruben Troostwijk, geaccordeerd door dayan 
E. Wol! van het Beth Din Amsterdam, staat te 
lezen: “Duidelijk is dat de NIHS en Reform (LJG, 
NVPJ) een verschillende religieuze achtergrond 
hebben.” En verder is onder bepaalde voorwaar-
den “samenwerking met de Reform tot op zekere 
hoogte mogelijk, bijvoorbeeld als dat gaat om 
contacten naar derden toe, mits tijdens deze 
contacten geen meningen worden uitgedragen 
die afwijken van die van het jodendom zoals ge-
interpreteerd door het rabbinaat van de NIHS. 
Van een verbod op het betreden van een gebouw 
van de Reform is geen sprake. Wel is religieuze/
liturgische samenwerking onwenselijk.”

Baanbrekend
Vooral het oordeel dat je als orthodoxe Jood nu 
dus wel het gebouw van de LJG mag betreden, 
wordt door velen als baanbrekend gezien. De LJG 
stelt in een reactie: “Het NIHS-bestuur verdient 
lof omdat het duidelijkheid heeft willen scheppen 
over de betekenis van de Psak Din van Rav Schus-
ter z.l. uit 1966. Hulde aan Michael Bloemendal 
die een overzicht van de historische feiten opstel-
de. Belangrijk is vooral de mede door dayan Wol! 

‘ Hopelijk neemt het de 
laatste barrière weg 
voor orthodoxen die 
geïnteresseerd zijn 
in ons omvangrijke 
Joods-culturele pro-
gramma, maar aarzel-
den vanwege de psak’

In diverse Joodse organisaties heerst chaos 
en verdeeldheid. Toch is er ook een positieve 
ontwikkeling te melden en wel op het gebied van  
een beroemde, of zo u wilt beruchte psak uit 1966.
ESTHER VOET

Voor degenen die geïnteresseerd 
zijn in de discussie over de 
interpretatie van de halacha en 
de hele inhoud van de bewuste 
brieven verwijst het NIW naar de 
websites van de NIHS en de LJG.

onderschreven conclusie dat ‘van een formeel 
verbod op het betreden van het gebouw van de 
LJG geen sprake is’. Hopelijk neemt het de laatste 
barrière weg voor orthodoxen die geïnteresseerd 
zijn in ons omvangrijke Joods-culturele pro-
gramma, maar aarzelden vanwege deze psak.”

Het is een stapje in de normalisering van de 
betrekkingen tussen de twee belangrijkste stro-
mingen in Joods Nederland. Maar er is nog vol-
doende om over te discussiëren, want de reactie 
gaat verder: “Maar er blíjft een verbod op het 
bijwonen van LJG-diensten. De door dayan Wol! 
geaccordeerde conclusies van de NIHS-voorzitter 
en een bestuurslid noemen de basis van dit ver-
bod het feit dat het liberale jodendom ‘het Opper-
wezen niet als onze wetgever ziet en/of ontkent 
dat G’d Zijn wil aan een heel volk van buitenaf 
heeft geopenbaard’. En: ‘Het Reformjodendom is 
een negatie van het historisch jodendom van de 
NIHS’.” De LJG is het niet eens met deze stelling, 
legt in de bewuste brief uit waarom, en vervolgt: 
“De psak heeft sinat chinam, haat om niets, op-
geroepen, heeft  broeders opgezet tegen broeders. 
Het slachto!er is de Klal Jisraël. In de conclusie 
van Dayan Wol! wordt een stap gezet om het 
gedane onrecht weg te nemen. Een klein stapje 
misschien, maar de betekenis is groot. Het maakt 
mogelijk de weg vrij voor een oprechte discussie 
lesjeem sjamajim, zónder wrok en mét respect 
voor elkaar en voor G’d.”

De reactie is ondertekend door Ron van der 
Wieken (voorzitter van het Nederlands Verbond 
voor Progressief Jodendom), rabbijn Menno ten 
Brink en de voorzitter van LJG-Amsterdam, Fred 
Salomon. Q
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Een oorlog is verschrikkelijk en er 
gebeuren verschrikkelijke dingen. Sinds 
de 20e eeuw lijkt het wel of al die 
verschrikkelijke dingen met geld 

vergoedt kunnen worden. En dat geldt niet 
alleen voor de Holocaust. Na de Eerste 
Wereldoorlog heeft Duitsland financieel zwaar 
moeten bloeden. Dat heeft eigenlijk alleen 
maar kwalijke gevolgen gehad. Schadevergoe-
dingen voor van alles en nog wat brengen niet 
alleen maar goeds, zeg maar. Het is bovendien 
ook iets wat alleen rijke landen zich kunnen 
veroorloven.

Zoveel jaar na dato is een claim neerleggen 
bij de NS een zinloze exercitie. Alsof je je leed 
kunt a!open. En hoelang moet je doorgaan 
met claimen? Moet het achter- 
achternee"e in Alaska nog geld krijgen voor 
iemand die vermoord is in de kampen? In dit 
specifieke geval kunnen de politie en de 
ambtenarij weleens de volgende groepen zijn 
waarvan schadevergoeding wordt geëist. Ze 
voerden allemaal hun opdracht uit, maar niet 
om fijn Joden te vermoorden in Auschwitz.

Uitgepraat over de NS in de Tweede 
Wereldoorlog zijn we zeker niet. De spijtbetui-
ging in 2005 betekent niet dat we klaar zijn 
met het verhaal. Historici niet, Joden niet en 
de NS ook niet.

De behandeling van de klacht, verwijzen 
naar de klantenservice, laat wel zien dat bij 
degene die de schadevergoeding in eerste 
instantie behandelde, het zicht op iets groters 
ontbreekt.

David Barnouw (1947), historicus, oorlogs-
deskundige en spreker, werkt met een aantal 
andere historici aan een boek over de spoor-
wegstaking in 1944.

Zeker is het ‘te laat’ om schadevergoe-
ding te claimen. In juridische zin dan, 
want wat de NS misdeed is verjaard. Er 
valt de NS veel te verwijten, maar geen 

misdaden tegen de menselijkheid of oorlogs-
misdrijven (die immers nooit verjaren). Dat 
laat onverlet het vele dat NS in morele zin 
blijvend te verwijten valt; niet in de laatste 
plaats dat zij nooit enig initiatief nam om geld 
van gedeporteerde Joden, in haar bezit, een 
betere bestemming te geven dan de eigen kas.

De NS factureerde de bezetter ‘keurig’ 
reiskosten voor het vervoeren van Joden, in 
verreweg de meeste gevallen op weg naar een 
wisse dood. Die facturen voldeden de Duitsers 
uit de gelden die Joden gedwongen waren 
onder te brengen bij de roo#ank Lippmann, 
Rosenthal & Co. Vervoer naar de kampen werd 
dus door de Joden zelf betaald. Naar 
hedendaagse maatstaven zo’n 2,5 miljoen 
euro.

NS bood ruim zestig jaar later excuses aan 
en bekostigde mede het herinneringscentrum 
Westerbork en een bewustmakingsposter-
campagne. Maar… als dat met Joods geld werd 
bekostigd, is het een wel erg wrange sigaar uit 
eigen doos. Bekostigde NS het uit eigen midde-
len, dan is het op z’n minst een gepast blijk 
van schuldbesef, maar wat dan met het Joodse 
geld?

NS, dat geroofde geld wil je toch niet in 
bezit hebben? Keer, waar mogelijk, individuele 
schadevergoedingen uit (zoals de Franse 
SNCF) en anders collectief, via bijvoorbeeld 
Maror.

Eric Bremer (1959), ondernemer, voorzitter 
van de (reconstructionistische) Open Joodse 
Gemeente Klal Israël in Delft en van de 
Stichting Behoud Synagoge Delft.

Te laat

NS, dat geroofde  
geld wil je toch niet 
in bezit hebben?

Eric Bremer
Zinloos

Schadevergoedingen 
voor van alles en nog 
wat brengen niet  
alleen maar goeds

David Barnouw

Stelling  
van de week

Het is te  
laat om  
nu nog  
schade-
vergoeding  
te vragen 
aan NS

REDACTIE: KAREN DE JAGER
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Steevast tegen 4 en 5 mei zie ik mijn 
vrienden en kennissen – overlevenden, 
geen slachto! ers – in een depressie 
vallen. De NS is zich daarvan 

onvoldoende bewust. Als ze moeten betalen, 
komt dat bewustzijn vanzelf. De directie 
twijfelde geen moment om de vereiste treinen 
te regelen naar Westerbork. Na de oorlog 
leverde het hun een compliment op van de 
regering en koningin Wilhelmina. De NS had 
de economie toch maar mooi draaiend 
gehouden. 102.000 Joden vervoeren tikt 
lekker aan plus een spoorverbinding naar en 
van Westerbork. De kosten 2,5 miljoen gulden 
werd keurig door de Duitsers betaald.

Als ik dan de NS aanschrijf met de 
aanmaning zich eens te verdiepen in de 
achtergronden van die 102.000 vermoorde 
Joden en ze reageren met in regel twee de 
opmerking dat er geen sprake kan zijn van 
enige fi nanciële vergoeding, waar ik toen niet 
om vroeg, dan weet ik genoeg. De geschiede-
nis en ons verdriet worden niet serieus 
genomen. Een schamele één miljoen euro voor 
de nieuwbouw van herinneringscentrum 
Westerbork als er zeven nodig zijn. Waarom 
niet ruimhartig het hele bedrag op tafel 
leggen? Geen geld? Ze geven handen vol geld 
uit aan gouden handdrukken. Nee, ik ben 
precies op tijd, 75 jaar nadat de eerste trein 
naar Westerbork ging rijden. En ik sta niet 
alleen. Ik heb honderden steunbetuigingen 
gehad, ook uit Amerika en Israël.

Salo Muller (1936), journalist en publicist, 
voormalig fysiotherapeut (onder andere bij 
Ajax).

Waarom niet ruimhartig 
het hele bedrag op tafel 
leggen? Geen geld?

De familie van mijn ouders zat ook in die 
treinen, net als die van Salo Muller. Ik 
heb veel respect voor de heer Muller, en 
hij moet die claim vooral neerleggen als 

hij dat wil. Hij heeft meer recht om dat te doen 
dan ik om te zeggen dat het voor mij niet hoeft. 
Zo’n claim en de berichtgeving erover, ik krijg 
er buikpijn van. De confrontatie met het 
verdriet en de boosheid van de generatie van 
mijn ouders went nooit. En het afzetten van 
dat verdriet tegen geld lost niets op en maakt 
dat verdriet niet goed. De NS hebben spijt 
betuigd. Ja inderdaad laat, zestig jaar na dato. 
Maar toch ook weer eerder dan andere 
organisaties. En ze geven geld aan projecten 
die de Tweede Wereldoorlog in herinnering 
houden. Dat is allemaal mooi en belangrijk. 
Misschien is het ook een goed idee om wat geld 
te besteden aan de bewustwording binnen de 
eigen organisatie. Om ervoor te zorgen dat de 
werknemers van de NS ‘hun’ geschiedenis 
leren. Dan komt een volgende keer een brief als 
die van Salo Muller niet niet meer via de 
klantenservice terug bij de afzender. Salo 
Muller is net als veel van zijn leeftijdgenoten 
actief als spreker over de oorlog. De NS kunnen 
veel van hem leren. Of organiseer een 
structureel programma bij het Joods Cultureel 
Kwartier /Holocaustmuseum.

Linda Andriesse (1958), coördinator vrijwilli-
gers van het Joods Cultureel Kwartier

Precies op tijd
Salo Muller

Buikpijn

Geld besteden aan de 
bewustwording binnen 
de eigen organisatie

Linda Andriesse

Wie en wat 
is het forum? 
Het NIW-forum bestaat uit 
personen van diverse pluimage, 
van links tot rechts, atheïstisch 
tot orthodox, man en vrouw, 
van jong tot oud. Met enige 
regelmaat wordt leden gevraagd 
te reageren op een stelling 
die samenhangt met hun 
maatschappelijke interesse 
en expertise.

Wilt u meediscussiëren?
Mail naar karendejager@planet.nl

5 AV 5777 C  38 |  15

het forum 

De stelling voor 
volgende week

Kippesoep of 
couscous op 
vrijdagavond?

7738_forum.indd   2 26-07-17   13:02



In het interbellum kwam het Joodse leven in het Slowaakse gedeelte 
van Tsjechoslowakije tot grote bloei, maar de Shoa en de communistische 
heerschappij die daarop volgde zorgde voor een bijna totale verdwijning. 
Nu Slowakije sinds 1993 ona! ankelijk is, wordt er gezocht naar nieuwe 
wegen om de Joodse cultuur te behouden en het verleden te reanimeren.
RENÉ ZWAAP

Reanimatie van 
het verleden

De synagoge van Zilina, in het noord-westen van Slowakije

Slowakije

verslag uit het buitenland
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Egon HolländerLudvik en Elsa Holländer-Bratmann

In 1942 begint Slowakije onder leiding van 
president Tiso uit eigen beweging Joden 
te deporteren naar Duitsland en Polen. Per 
afgevoerde Jood betalen de Slowaken 500 
Reichsmark aan de Duitsers als garantie dat 
ze niet meer terugkeren. Dat geld moeten de 
slachto!ers zelf betalen, zo financieren ze hun 
eigen vernietiging. Op 26 maart 1942 worden 
999 Slowaakse vrouwen en meisjes vanaf het 
Slowaakse Poprad per trein naar het nog geen 
200 kilometer verder gelegen concentratiekamp 
Auschwitz getransporteerd. Zij worden ingezet 
bij de bouw van Birkenau. Een groot deel van 
de Slowaakse Joden vlucht naar buurland 
Hongarije. Aangezien het oostelijk gedeelte van 
Slowakije voor de ondergang van het Habsburg-
se rijk in 1918 tot Hongarije behoorde kunnen 
zij hier vaak redelijk ongemerkt onderduiken. 
 
Ontsnapping 
Onder leiding van Tiso worden in 1942 meer 
dan 58.000 Slowaakse Joden uitgeleverd aan 
de nazi’s, slechts 282 van hen overleven de 
oorlog. Daarna stoppen de deportaties abrupt. 
Een verklaring daarvoor is dat Tiso kritiek heeft 
gekregen vanuit het Vaticaan, maar evengoed 
speelt een rol dat het economische en sociale 
leven van Slowakije ontwricht dreigt te raken 
door het wegvallen van de vaak goed opgeleide 
Slowaakse Joden. Ook de vader van Egon Hollän-
der krijgt een ‘Sperre’ voor zijn gezin en zo blijven 
zij aanvankelijk voor transport behoed.

In april 1944 slagen de jonge Joodse Slowaken 
Rudolph Vrba (eigenlijke naam Walter Rosen-
berg) en Alfred Wetzler erin te ontsnappen uit 
Auschwitz Birkenau. Te voet keren zij terug in 

I
k had in geen slechtere tijd en op geen slech-
tere plek geboren kunnen worden,” zegt 
Egon Holländer. Hij kwam in 1935 ter wereld 
in de Slowaakse stad Spi"ská Nová Ves. Zijn 
vader Ludovit Holländer was boekhouder bij 
een textielfirma, zijn moeder Elsa Bratmann 

was ook boekhouder en als turnster actief in de 
zionistische sportbeweging Maccabi in #ilina. 
Deze grote stad in het westen van het land had 
een bloeiende Joodse gemeenschap, hetgeen zich 
in de jaren 30 uitte in de bouw van een ultramo-
derne synagoge, ontworpen door de gevierde 
Duitse architect Peter Behrens. Deze probeerde 
later nog bij Hitler in het gevlei te komen en werd 
dan ook ongaarne aan deze creatie herinnerd.

De ouders van Egon waren moderne, niet-reli-
gieuze Joden, allebei overtuigd zionist. Slowakije, 
tot 1918 deel van Hongarije en daarna onderdeel 
van Tsjechoslowakije werd in het jaar van Egons 
geboorte ona$ankelijk. Tsjechoslowakije werd 
onder de voet gelopen door nazi-Duitsland: het 
Tsjechische gedeelte werd na het Akkoord van 
München als het Boheemse protectoraat gean-
nexeerd en onder gezag gesteld van Arthur 
Seyss-Inquart, de latere nazigouverneur van 
Nederland. Slowakije werd onder leiding van de 
katholieke priester Josef Tiso een vazalstaat van 
Hitler-Duitsland, inclusief de geïnstitutionali-
seerde Jodenhaat. De gevreesde Hlinka-gardis-
ten, vernoemd naar bisschop Andrej Hlinka, 
medeoprichter van de Slowaakse Volkspartij, 
waren een plaag voor de Joodse gemeenschap, die 
tussen de beide wereldoorlogen in het Tsjecho-
slowakije onder leiding van de verlichte president 
Tomá" Masaryk juist een ongekende bloeitijd had 
meegemaakt en rond 150.000 mensen telde.

verslag uit het buitenland
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Slowakije, waar zij aan leidende fi guren in de 
Joodse gemeenschap van !ilina een dertig pagi-
na’s tellend rapport overhandigen waarin zij 
schrijven dat er in het kamp dan al 1,7 miljoen 
mensen zijn vermoord en dat de Duitsers van 
plan zijn nog eens 800.000 Joden uit Hongarije 
(onder wie vele gevluchte Slowaken) naar het 
vernietigingskamp te transporten. Ook noemen 
zij het bestaan van de gaskamers. Vrba en Wetzler 
hopen met hun rapport de wereld wakker te 
schudden. Hun bericht bereikt inderdaad het 
Joods Wereldcongres in Zwitserland, maar in het 
geallieerde kamp wordt het rapport als ongeloof-
waardig terzijde geschoven. Voor de Joodse staat 
in oprichting in Palestina is het rapport van Vrba 
en Wetzler aanleiding om dertig agenten naar 
Hongarije te sturen met de opdracht de deporta-
ties naar Auschwitz tegen te werken, maar deze 
actie mislukt en wordt de meeste deelnemers – 
onder wie de later tot icoon van Israël uitgegroei-
de Hannah Szenes – zelf fataal.
 In augustus 1944 breekt de Slowaakse opstand 
uit. Het Rode Leger staat bijna aan de oostgrens, 
en tegenstanders van het Tiso-regime ruiken hun 
kans. Dat leidt ertoe dat de Duitsers Slowakije nu 
bezetten en prompt beginnen de deporaties weer, 
nu onder Duitse leiding. De ‘Sperre’ van de fami-
lie Holländer helpt niet meer. Egon Holländer: 
“Mijn ouders wisten precies wat hun te wachten 
stond en besloten zichzelf en mij van het leven 
te beroven. Op de dag dat we afgehaald zouden 
worden, aten we bij het ontbijt gebak met gif. We 
verloren het bewustzijn, maar ons leven moest 
kennelijk worden gered om ons later te kunnen 
vermoorden.” In november 1944 wordt het gezin 
naar Auschwitz getransporteerd, maar dat kamp 
wordt al opgebroken, zodat de Holländers worden 

gaan Tsjechië en Slowakije na een referendum 
als land uiteen. Langzaam komt er in Slowakije 
een proces op gang waarin wordt teruggekeken 
op het lot van de nagenoeg verdwenen Joodse 
bevolking.

Námestovo is een kleine stad in het noordoos-
ten van Slowakije, dicht bij de grens met Polen, 
gelegen aan een stuwmeer dat in de jaren 40 werd 
aangelegd en de helft van het stadje plus een 
groot deel van de begraafplaats van de eens zo 
talrijke Joodse gemeenschap overspoelde. Poolse 
toeristen baden in het meer en gebruiken de ge-
vallen grafzerken die half in het water liggen om 
te zonnen, kennelijk onwetend van hun oor-
spronkelijke bestemming. Hier kreeg de vader 
van Egon Holländer op 22 juni jongstleden een 
struikelsteen, net als zijn grootvader, Moritz 
Holländer, die arts was in dit stadje en de omge-
ving. Egon en zijn familie zijn aanwezig bij de 
onthulling van de gedenkstenen.

“Ik was iemand zonder verleden, maar vanaf 
vandaag kan ik zeggen: ik ben een Námestovo-
er,” zegt Egon tijdens zijn dankwoord met een 
verwijzing naar de beroemde uitspraak van John  
F. Kennedy. De struikelstenen zijn een initiatief 
van Karol Kurtulík, een lokale inwoner van Ná-
mestovo die zich voor het Joodse verleden van 
zijn stad is gaan interesseren en die ook de drij-
vende kracht was achter de restauratie van de 
Joodse begraafplaats aan de oever van het 
stuwmeer.

Langzaam komt er in Slowakije een proces op 
gang waarin wordt teruggekeken op het lot van 
de nagenoeg verdwenen Joodse bevolking

Slowakije

doorgestuurd naar Ravensbrück. Daar wordt 
Egons vader in april 1945 vermoord.

Met de Russen in aantocht worden Egon – 
dan zes jaar oud – en zijn moeder naar Bergen 
Belsen getransporteerd, waar de moeder van 
honger en ziekte bezwijkt en Egon ondanks een 
tyfusbesmetting en totale ondervoeding weet 
te overleven. In Zweedse en later Slowaakse sa-
natoria revalideert hij en uiteindelijk wordt hij 
als wees ondergebracht bij een tante, die als 
enige van de familie de Shoa heeft overleefd. 
Egon studeert chemie aan de universiteit van 
Bratislava en treedt in het huwelijk met Eva 
Viktoria (Viki) Blahá, die even oud is als hij en 
ook Slovaaks en Joods: zij overleefde de Shoa 
met haar familie ondergedoken in Boedapest. 
Het echtpaar krijgt twee dochters en drie klein-
kinderen.

Slánsk!-proces
Volgens een schatting uit 2006 komen ongeveer 
105.000 Joodse Slowaken, 77 procent van het 
vooroorlogse totaal, om tijdens de oorlogsjaren. 
Slowakije wordt na de Tweede Wereldoorlog weer 
samengevoegd met Tsjechië en komt in 1948 
onder communistische heerschappij. De meeste 
overlevende Joodse Slowaken vertrekken naar 
Israël wanneer zij kunnen. Hoewel Tsjechoslo-
wakije als een van de weinige landen wapens 
levert aan de jonge staat Israël staan de nieuwe 
machthebbers weinig sympathiek tegenover het 
jodendom. Dat uit zich in 1952 met het proces 
tegen vicepremier Rudolf Slánsk", gewezen se-
cretaris-generaal van de Communistische Partij 
van Tsjechoslowakije.

Slánsk" (geboren als Zaltsman) is Joods, en 
samen met tien andere Joodse leden van zijn 
partij wordt hij nu beschuldigd van geheime 
contacten met de Joegoslavische president Tito, 
die binnen het stalinistisch georiënteerde Tsje-
choslowakije geldt als een vijand. Andere be-
schuldigingen luiden onder meer ‘zionisme’ en 
‘nationaalcommunisme’. Slánsk" en de tien 
anderen worden net zo lang gemarteld totdat zij 
bekennen dat zij een samenzwering tegen de 
staat hadden beraamd en worden ter dood ver-
oordeeld. Voor veel van de overgebleven Joden 
in Tsjechoslowakije is dit het defi nitieve signaal 
dat zij niet gewenst zijn in hun land. Wanneer 
de landen van het Warschaupact in 1968 na de 
‘Praagse Lente’ met hun tanks het land binnen-
vallen, besluiten velen van hen te vluchten. Ook 
Egon en Viki besluiten met hun vierjarige doch-
ter en pasgeboren baby de sprong te wagen. In 
Zwitserland begint hun nieuwe leven.
 In het najaar van 1989 komt er met de ‘Fluwe-
len Revolutie’ een eind aan de communistische 
dictatuur van Tsjechoslowakije. Vier jaar later 

Peter Werner

Plaatsing van struikelstenen in Námestovo

18 |  C  38 28 JULI 2017

verslag uit het buitenland

7738_vuhb_slowakije.indd   3 26-07-17   14:38



Beroemde Joodse Slowaken
Chatam Sofer
Onder leiding van de streng or-
thodoxe opperrabbijn Chatam 
Sofer (1762-1839) gold de jesjiva 
van Pressburg – zoals Bratislava 
in die tijd werd genoemd – als 
de belangrijkste Joodse leer-
school van heel Europa. Sofer 
zelf gold als de belangrijkste 
Joodse schriftgeleerde van zijn 

tijd. Hij kwam als Moshe Schreiber ter wereld in Frankfurt am 
Main en was van 1806 tot zijn dood in 1839 opperrabbijn van 
Pressburg.

Ignác von Kolisch
Journalist, krantenbaron, meesterschaker, geldschieter, baron 
Ignác von Kolisch (1837-1889) werd geboren in kommervolle 
omstandigheden in het getto van Pressburg (Bratislava), 
maar wist zich op te werken tot de belangrijkste fi nancier in 
het Wenen van zijn tijd. Als eigenaar van de Wiener Allge-
meine Zeitung, waarin hij en ook zijn echtgenote regelmatig 
publiceerden, was hij invloedrijk in de media. Als groot-
meester in de schaakkunst was hij onverslaanbaar, tijdens 
de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1867 versloeg hij alle 
schaakgrootmeesters van zijn tijd.

Armin Vámbéry
Armin Vámbéry (1832-1913) 
maakte naam als Oriënt-reizi-
ger, etnograaf en taalkundige. 
Hij was auteur van onder meer 
het eerste Duits-Turkse woor-
denboek. De kennis daarvoor 
deed hij op tijdens een lang 
verblijf in het Ottomaanse rijk, 
waar hij leraar was van Meh-

met Fouat (1814-1869), de latere minister van Buitenlandse 
Zaken van het Ottomaanse Rijk. Vámbéry kwam als Herman 
Wamberger ter wereld in Bratislava, toen nog Pressburg. 
Ondanks zijn povere a! omst wist hij op te klimmen tot 
president van de Hongaarse Academie voor Wetenschap-
pen. Vámbéry geldt als de man die de Ierse schrijver Bram 
Stoker de inspiratie gaf voor zijn beroemde Dracula-roman, 
door hem de Transsylvaanse legende over de aristocratische 
vampier te vertellen.

Irich ‘Imi’ Lichtenfeld
De Joodse worstelaar Irich 
Lichtenfeld (1910-1998), alias 
Imri Sde-Or, leeft voort in de 
herinnering als de uitvinder 
van Krav Maga, de Israëlische 
zelfverdedigingstechniek. Hij 
groeide op in Bratislava, waar 
hij in 1928 nationaal jeugdkam-
pioen worstelen werd en een 

jaar later algemeen nationaal kampioen. In 1940 vluchtte 
hij naar Palestina, waarna hij zich voegde in de rijen van het 
Tsjechoslowaakse leger. Na de oprichting van Israël werd hij 
militair instructeur van de IDF.

Peter Lorre
Acteur Peter Lorre werd in 1904 
geboren als Ladislav Löwen-
stein in het Slowaakse Ru"om-
berok. Wereldfaam vergaarde 
hij in Hollywood met sinistere 
rollen in misdaadfi lms en thril-
lers, waarvoor hij geknipt was 
met zijn Oostenrijks accent, 
uitpuilende ogen en duivelse 

grijns. Op zijn zeventiende verliet hij het huis om acteur te 
worden. In Berlijn ontmoette hij de Duitse toneelschrijver 
Bertolt Brecht, voor wie hij veel rollen zou spelen. In 1931 
kreeg hij de hoofdrol als kindermoordenaar in M van Fritz 
Lang. De fi lm werd een wereldwijd succes en zijn naam was 
gevestigd. In 1933 verliet de Joodse Lorre Duitsland, eerst 
naar Parijs, later naar Londen. Hier speelde hij in zijn eerste 
Engelstalige fi lm, The Man Who Knew Too Much van Alfred 
Hitchcock uit 1934. In 1935 vertrok hij naar Hollywood waar 
hij in 1964 stierf.

Sir Henry Brandon
De tot de Britse adelstand verheven journalist Sir Henry 
Brandon (1916-1993) kwam als Oskar Henrich Brandeis ter 
wereld in Tsjechoslowakije en bracht zijn jeugd door in 
Bratislava. In 1939 vluchtte hij naar Engeland, waar hij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als oorlogscorrespondent nauw 
samenwerkte met de Tsjechoslowaakse regering in balling-
schap en banden onderhield met de minister van Buitenland-
se Zaken, Jan Masaryk. Van 1951 tot 1983 was Brandon corres-
pondent in Washington van The Sunday Times. Hij stond op 
goede voet met diverse Amerikaanse presidenten en werd in 
1986 door koningin Elizabeth II verheven tot Commander in 
the Order of the British Empire.

Eduard Goldstücker
Eduard Goldstücker, in 1913 
geboren in het Slowaakse 
Podbiel, was niet alleen een van 
de wegbereiders van de Praagse 
Lente, maar ook pleitbezorger 
van het werk van Franz Ka! a in 
het communistische Tsjechos-
lowakije, die toen op de lijst 
van verboden lectuur stond. 

Germanist en publicist Goldstücker trad in 1933 toe tot de 
Communistische Partij. In 1939 vluchtte hij naar Engeland, 
waar hij studeerde in Oxford. In 1951 was hij de eerste am-
bassadeur van Tsjechoslowakije in Israël. Toen keerde zijn lot, 
hij werd datzelfde jaar als ‘zionistische agent en verrader’ na 
een showproces veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf 
en tewerkgesteld in een uraniummijn. Na vier jaar werd hij 
van alle blaam gezuiverd. In 1963 organiseerde Goldstücker 
een grote conferentie over Ka! a, hetgeen in Tsjechoslowa-
kije gold als een grote culturele doorbraak. In 1968, na de 
teloorgang van de Praagse Lente, waarvan hij wegbereider 
was, moest Goldstücker weer naar Engeland vluchten. In 
1989 keerde hij terug, nog altijd overtuigd communist. En zo 
stierf hij ook, in 2000, 89 jaar oud.
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Gestolen stenen
Tijdens de plechtigheid in Námestovo is ook Peter 
Werner aanwezig, president van de B’nai B’rith 
Tolerancia Lodge van Bratislava, de hoofdstad 
van Slowakije. Werner is bezig met een campagne 
om de vaak erg verwaarloosde Joodse begraaf-
plaatsen van Slowakije van totale vernieling 
te redden met de inzet van – ook niet-Joodse – 
vrijwilligers. Zijn naspeuringen wezen uit dat er 
maar liefst negenhonderd Joodse begraafplaat-
sen zijn in het land.

Werner: “Helaas is er een levendige handel in 
Joodse grafstenen ontstaan. Die worden gesto-
len, de inscripties worden door gespecialiseerde 
bedrijven glad geslepen en de steen wordt als het 
ware blanco doorverkocht. Dat is een schandali-
ge praktijk, die alleen maar kan worden tegenge-
gaan als de begraafplaatsen beter worden be-
schermd.”

Ieder jaar juni vindt er in !ilina een bijeen-
komst plaats ter herdenking van de Slowaakse 
Shoa. In hotel Polom komen nabestaanden uit de 
hele wereld, van Amerika tot Australië, bijeen 
voor een gezamenlijke maaltijd. De volgende dag 
is er een bijeenkomst bij het herdenkingsmonu-
ment bij de Joodse begraafplaats, waarop alle 
namen van uit het Sammellager van !ilina gede-
porteerde Joden. Een van de sprekers is rabbijn 
Mikhaylo Kapustin van de Federatie van Joodse 
Gemeenschappen in Slowakije. Kapustin, zelf 
a" omstig uit Oekraïne, ziet de Joodse gemeen-
schap van Slowakije langzamerhand zo goed als 
verdwijnen. Om het Joodse leven in stand te 
houden heeft hij dan ook voor een laagdrempeli-

ge benadering gekozen, ook gericht op bekeerlin-
gen en gemengde huwelijken.

Hoewel de omstandigheden al moeilijk genoeg 
zijn, is er in Slowakije momenteel ook nog eens 
een revival van extreem-rechts gaande. Er wordt 
geroepen om eerherstel voor de antisemitische 
president Tiso, Joodse begraafplaatsen worden 
vernield en de extreem-rechtse partij Ons Slowa-
kije won in 2016 de plaatselijke verkiezingen in 
het district Banska Bystrica. Daar is partijaan-
voerder Marian Kotleba nu gouverneur. Deze 
profi leerde zich in het verleden graag als nazi, 
compleet met antisemitische agenda, maar voor-
al met alle haat gericht op de Roma-bevolking.

Nieuwe voorzitter
De grootste Joodse gemeenschap van het land 
bevindt zich in de hoofdstad Bratislava. Daar is de 
arts Tomá# Stern onlangs gekozen tot voorzitter 
van de plaatselijke Joodse Gemeente. Stern, ei-
genaar van een kliniek voor plastische chirurgie, 
weet niet of felicitaties op zijn plaats zijn. De taak 
die hij op zijn schouders heeft genomen noemt 
hij vooral loodzwaar. De kring waarover hij nu 
presideert, telt niet meer dan achthonderd zielen, 
en de meesten van hen zijn al oud. Er is weinig 
nieuwe aanwas en er zijn grote problemen ten 
aanzien van de fi nanciering van de activiteiten. 
Toch ziet Stern het als zijn taak er het beste van 
te maken. Al tijdens zijn studentenjaren vatte 
hij een passie op voor het reconstrueren van het 
rijke Joodse verleden van zijn land. Het zette hem 
aan op zoek te gaan naar Joodse Slowaken die 
in hun tijd veel hebben betekend. Inmiddels telt 
deze databank duizenden namen van beroemde 
rabbijnen, dichters, denkers, atleten, politici, 
kunstenaars, avonturiers en wat dies meer zij.

Onder die geportretteerden prijkt ook zijn ei-
gen overgrootvader Adolf Stern (1871-1934), die als 
medeoprichter van de Pan-Europese Beweging 
een pionier was van de Europese eenwording en 
daarover correspondeerde met grootheden als de 
minister van Buitenlandse Zaken van de Repu-
bliek van Weimar, Gustav Stresemann, en diens 
Franse tegenvoeter, Aristide Briand. Momenteel 
is in Bratislava een kleine expositie waarin Tomá# 
Stern zijn overgrootvader en een heel aantal an-
dere prominente Slowaakse Joden aan de verge-
telheid ontrukt heeft met foto’s en tekst.

Tomá# Stern: “Dat mijn gehele familie de Shoa 
heeft overleefd is te danken aan het feit dat de 
eerstgeboren zoon van Adolf Stern doodbloedde 
tijdens zijn besnijdenis. Daardoor besloot hij zijn 
tweede zoon, mijn grootvader, niet te laten be-
snijden. Toen mijn grootvader door de Slowaakse 
Hlinka-gardisten als Jood werd opgepakt, kon hij 
zo bewijzen dat hij dat niet was en mocht hij gaan, 
hetgeen tot de redding van zijn hele gezin heeft 
geleid.” Q

Slowakije Tijdlijn
1241   Door de Mongoolse invasie van 

Slowakije – dan onderdeel van 
het Hongaarse rijk – krijgen Joden 
toestemming om in sommige steden 
handel te drijven.

1291   Koning Andres III verleent de Joden 
van Pressburg (het latere Bratislava) 
het recht om handel en fi nanciën te 
bedrijven.

1526   Joden verdreven uit alle belangrijke 
steden.

1529   Dertig Joden op brandstapel in 
Pezinok.

1714   Graaf Palatine Nicolaus Pál! y 
verleent Joden zekere rechten.

1744   Keizerin Maria Theresia stuurt alle 
Joden uit Praag en vervolgens heel 
Bohemen. Alleen in delen van de 
Slowaakse provincie zijn zij nog 
welkom. Pressburg wordt zo een 
belangrijke Joodse stad.

1789   Met het Edict van Tolerantie worden 
bepaalde antisemitische maatregelen 
van Maria Theresia weer ingetrokken.

1820   Joden in Pressburg krijgen toestem-
ming voor de stichting van eigen 
scholen en om aan de universiteit 
te studeren.

1848   Hongaarse revolutie ook in 
Slowakije: meer vrijheden voor 
Joden maar ook agressie tegen hen.

1867  Joden krijgen gelijke rechten.
1882   Antisemitische rellen in diverse 

Slowaakse steden.
1896   Joodse godsdienst krijgt o"  ciële er-

kenning, Slowaakse Volkspartij wordt 
opgericht met antisemitische agenda.

1903   Eerste Hongaarse zionistische congres 
vindt plaats in Bratislava.

1913   Grote brand in het getto van 
Bratislava.

1918  Tsechoslowakije wordt uitgeroepen, 
Joden krijgen het recht om als natio-
naliteit ‘Joods’ op te geven.

1919   Oprichting Joodse Partij van 
Tsjechoslowakije.

1939  Slowaakse republiek uitgeroepen.
1941   Slowaakse regering voert ‘Joodse 

code’ in, analoog aan Duitse 
rassenwetten.

1942   Eerste transport Slowaakse Joden 
naar Auschwitz, bestaande 999 
vrouwen en meisjes.

1952   Slansky-processen: elf Joden in 
de leiding van de Tsjechoslowaakse 
communistische partij ter dood 
veroordeeld.

1993   Republiek Slowakije heropgericht 
na referendum.

René Zwaap in gesprek met Tomá! Stern bij zijn 
expositie in Bratislava
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“H
et leven is kort, het leven is saai, 
het leven zit vol pijn. En dit is een 
kans om iets speciaals te doen.” 
Het zou zo een zin uit het werk 
van Schopenhauer kunnen zijn. 
Maar wie een beetje tussen de 

woorden door leest, weet dat er maar één schrijver is 
die deze zin kan laten dansen: Woody Allen. Al vroeg 
in de fi lm Vicky Cristina Barcelona wordt-ie uitgespro-
ken door hoofdrolspeler Javier Bardem. Hij verleidt 
twee Amerikaanse toeristen, gespeeld door Scarlett 
Johansson en Rebecca Hall, om iets geks te doen. Om 
het vliegtuig te nemen naar een onbekende Spaanse 
stad. Nu vraagt u zich misschien af waarom ik een 
column schrijf over een fi lm die al bijna tien jaar 
geleden in de bioscoop verscheen. De reden is simpel. 
Ik was twee weken geleden in die onbekende Spaanse 
stad: Oviedo, in de provincie Asturias. Op de kaart een 
stukje links van Bilbao. Een prachtige stad, met een 
verblu! ende kathedraal waar allerlei relikwieën te 
zien zijn, waaronder de zweetdoek van Jezus. Ik moet 
eerlijk zeggen dat ik al die christelijke spulletjes toch 
wel hun charme vind hebben. 

In Vicky Cristina Barcelona speelt Oviedo een 
centrale rol. Het is de stad waar actrice Rebecca Hall 
vreemdgaat met Javier Bardem. Hall speelt een high 
class Amerikaanse studente die op het punt staat 
te trouwen met een corporate pipo. Maar in Oviedo 
valt ze voor de charmes van de Spaanse Bardem. 
Verderop in de fi lm blijkt ze spijt te hebben van de 
onenightstand; het heeft haar hele levensbeeld door 
de war gegooid. “One goddamn weekend in Oviedo,” zo 
schreeuwt ze uit. De stad staat daarmee in Allens fi lm 
symbool voor verleiding, passie, disruptie.

Gouden bezem
Toen ik door de straten van de Asturische stad liep, 
merkte ik verdomd weinig van die passie. Het was een 
plezante stad, met mooie historische gebouwen, maar 
ook een tikkeltje saai. Wat mij vooral opviel: het was 
er brandschoon. Later hoorde ik dat Oviedo ooit de 
‘Escoba de oro’ heeft gewonnen, oftewel de Gouden 

Woody in Oviedo

Bezem. De prijs voor de schoonste stad van Spanje. 
Je verzint het niet. Een groter contrast met de wereld 
van Woody Allen bestaat er niet. Geen vieze, luid-
ruchtige straten in Manhattan, maar serene rust.

Bij thuiskomst kwam ik er overigens achter dat er 
een heus standbeeld van Allen in de stad staat. En op 
een prominente plek ook nog eens. Soms zie je dingen 
totaal over het hoofd. Woody zou bij de onthulling er-
van de stad ‘een sprookje’ hebben genoemd. Het grap-
pige is dat zijn standbeeld het enige Joods in de hele 
stad is. Bijna alles wat deed denken aan la vida judía 
in Oviedo is verdwenen. Geen huizen of straten die 
meer herinneren aan de tijd voor 1492, toen de stad 
– zoals zovele Spaanse steden – bruiste van Joods 
leven. Het enige dat ik kon vinden was een klein 
informatiebordje, ergens op de muur van het Teatro 
Campoamor. Daarop wordt vermeld dat waar nu het 
theater staat, lang geleden een Joodse begraafplaats 
was. Toen de Joden uit de stad werden verbannen, is 
de begraafplaats verkocht. Dansen op dode Joden. Ik 
zag al een scène van Woody voor me. Iets met: ‘Het 
leven is kort, het leven is saai, het leven zit vol pijn. En 
dit is een kans om iets speciaals te doen.’ Maar dan de 
sarcastische variant.  Q

Woody Allen met gezin en standbeeld in Oviedo
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Ik moet eerlijk zeggen dat ik al die christelijke 
spulletjes toch wel hun charme vind hebben
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Voor een bijzonder project heeft groep 8 van basisschool Rosj Pina 
bewoners van bejaardenhuis Beth Shalom geschilderd: verf en 
doek als middel om de generaties te overbruggen. “De emotionele 
betrokkenheid is groot.”
TEKST JARON BEEKES  •  FOTO’S CLAUDIA KAMERGORODSKI

D
e persoon met wie ik had gepraat in 
Beth Shalom leek precies op mij. Ze 
hield van shoppen en kon urenlang 
kletsen. (…) Zowel zij als ik hopen 
dat er in de wereld ooit vrede zal 
komen,” schrijft Ronit Markuszo-
wer uit groep 8 van basisschool Rosj 

Pina, na de ontmoeting van haar klas met bewo-
ners van bejaardenhuis Beth Shalom. De ouderen 
waren openhartig over hun leven in het tehuis: 
“Ik ben Joods en ik hoor hier,” vertelt Lemi van 
de Bosch-Brilleman (90). “Het enige wat ik mis is 
een zwembad,” aldus Barbera Cardoso (70).

Maar de gesprekken waren niet altijd vrolijk: 
“Ik vroeg: als ze nog één ding in haar leven mocht 
doen, wat het dan zou zijn. Ik verwachtte een 
antwoord als bowlen of sporten, maar ze ant-
woordde: gezond zijn. Blijkbaar was ze ziek… Wat 
heeft deze vrouw het zwaar.” In een ander verslag 
is te lezen: “Ik vroeg of hij leuke herinneringen 
kon ophalen, maar helaas zei de man dat hij die 
eigenlijk niet heeft. Dat vind ik heel erg. Uitein-
delijk hadden we toch een leuk gesprek en heb ik 
zijn dag een stukje mooier kunnen maken. En 
daar doe ik het voor.”

De interviews zijn onderdeel van het project 
Hidoer pne zaken, letterlijk ‘ouderen verheugen’, 
maar ook wel vertaald als ‘respect voor ouderen’. 

Door het leven 
geschilderd

Expositie van foto’s 
van het maakproces  

in het atrium van  
Beth Shalom

verhaal over het experimenteerblok van dokter 
Mengele, waar ze in de oorlog had gezeten. Het 
meisje dat haar interviewde klapte helemaal 
dicht. Een andere mevrouw was erg negatief over 
Beth Shalom. Ze had drie keer geprobeerd te 
‘ontsnappen’. De jongen wist zich daar niet goed 
raad mee, tot hij vroeg: waar kunnen we u blij mee 
maken? Toen zei ze: ‘Dat ik een halfuurtje tegen 
jou mag mopperen, vind ik al heel fijn.’ Een aai 
over de bol, een beetje aandacht, maakte haar 
helemaal tevreden.”

“Langzaam stelden ze zich naar elkaar open,” 
vertelt Notoadikusumo. “De grootste deugnieten 
van de klas zag je ineens mensen in een rolstoel 
begeleiden. Die verantwoordelijkheid, dat zorg-
zame, sprak de kinderen enorm aan.”

Instinctief
Vervolgens kregen de dertig leerlingen tekenles 
van Mali Klein, om uiteindelijk de ouderen op 
een schilderij te portretteren. Het idee was dat 
iedereen zijn gesprekspartner van de eerste ses-
sie zou schilderen, zodat ze ook het persoonlijke 
verhaal in de tekening konden verwerken. Noto- 
adikusumo: “Dat is niet helemaal gelukt, want 
niet alle ouderen waren aanwezig, of ze wilden 
niet verder meewerken. Ook was het de bedoeling 
dat de bewoners tegelijkertijd de kinderen zou-

De tentoonstelling, met portretten, schetsen, 
foto’s en interviews, opende vorige week in de 
centrale hal van Beth Shalom.

Ontsnappen
Rosj Pina-docent en coördinator Leila Notoadi-
kusumo, initiator van het project:

‘Bij vriendinnen die in Beth Shalom woonden 
merkte ik hoe belangrijk het is dat je ouderen niet 
vergeet. Vaak zijn ze echt eenzaam, en dat gaat 
me aan het hart. Toen kunstenares Mali Klein 
een keer tekenles kwam geven op Rosj Pina, dacht 
ik: dat is mooi te combineren met het Joodse idee 
van ‘hidoer pne zaken’. Ik benaderde Beth Sha-
lom, en ze waren meteen enthousiast.”

Het project verliep in fasen: eerst kwamen 
twee begeleiders van Beth Shalom naar school 
om te vertellen hoe het leven in een bejaarden-
huis eruitziet. Gebaseerd daarop hebben de 
leerlingen vragen voorbereid en zijn ze een-op-
een met bewoners van Beth Shalom in gesprek 
gegaan. Notoadikusumo: “We hadden afgespro-
ken om het niet over de Tweede Wereldoorlog te 
hebben. Dat is zwaar voor de ouderen, maar ook 
voor de kinderen. Die zouden daardoor ouder-
dom of Joods zijn alleen maar met negatieve 
dingen gaan associëren. Dat pakte niet helemaal 
goed uit. Eén mevrouw kwam al meteen met een 

joods leven in beeld
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‘ Uiteindelijk hadden we toch een leuk gesprek en heb ik zijn dag een 
stukje mooier kunnen maken. En daar doe ik het voor’

Een voorbereidende schetsDaniel Aling en Selma Dorwart
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den schilderen. Uiteindelijk hebben maar twee 
bewoners dat gedaan.”

Kunstenares Mali Klein, die achttien jaar ge-
leden vanuit Israël naar Nederland verhuisde, 
vertelt in een mengelmoes van Hebreeuws,  
Nederlands en Engels: “Het was moeilijk om de 
bewoners creatief aan het werk te krijgen, veel 
mensen hier zijn erg gesloten. Dat is jammer, 
want creativiteit is zeker voor ouderen heel be-
langrijk. Er was een dementerende vrouw die 
vertelde dat ze vroeger van schilderen hield, 
maar het niet meer durfde. Uiteindelijk is ze toch 
gaan tekenen, met potlood op canvas, heel in-
stinctief. Dementie neemt de creativiteit niet 
weg. Maar mensen moeten wel gestimuleerd 
worden, en daar is meer tijd voor nodig. Er moet 
hier eigenlijk een atelier komen met wat klei, wat 
verf en kwasten, dan komt er vanzelf meer parti-
cipatie.”

Een duo waarbij de artistieke samenwerking 
wel wederzijds was, is Lior Santcroos (11) en Chris 
Wiegmans (82). Lior: “Ik zag meteen dat hij een 
interessant gezicht heeft om te schilderen. Met 
het resultaat ben ik redelijk tevreden. Ik heb zijn 
lievelingskleur, blauw, als achtergrond gebruikt, 
maar ik had wat moeite met de details, zoals zijn 
rimpels.” Chris Wiegmans: “Ik vind het enig! Ik 

kan zelf nog geen rechte lijn op papier krijgen, 
maar ik heb mijn best gedaan. Het was vooral een 
leuke ontmoeting.” Ook Lior vond het interview 
het leukste onderdeel van het project: “Chris 
vertelde dat hij op mannen valt. Dat vond ik best 
bijzonder, want ik had nooit zo iemand ontmoet. 
Hij vertelde heel open over hoe het is om oud en 
homoseksueel te zijn.”

Mevrouw Johanna Bello (89) vond het vooral 
leuk om model te zitten. “Misschien kan het re-
sultaat naar het Rijksmuseum,” lacht ze. “Hoe-
wel, met die roze trui is het net of ik niets aan 
heb!” Waarom ze zelf niet de kwast ter hand heeft 
genomen? “Dat kan ik helemaal niet. Kleuren, dat 
doe ik wel vaak. Daar ben ik ook erg goed in, al 
zeg ik het zelf. Maar verder heb ik nergens tijd 
voor, ik puzzel namelijk ook veel.”

Vakoverstijgend
Al is de artistieke kruisbestuiving niet volledig 
van de grond gekomen, organisator Leila Noto- 
adikusumo kijkt terug op een zeer geslaagd pro-
ject. “Het doel was om leerlingen in te laten zien 
dat ze met een beetje aandacht heel veel kunnen 
betekenen voor hun oudere medemens, en dat is 
zeker bereikt.” Basisschool Rosj Pina heeft dan 
ook de intentie om het project volgend jaar te her-

halen. Waarnemend directeur Aly Dullemond: 
“Het is een vakoverstijgend project. Je leert de 
kinderen niet alleen tekenen en schilderen, 
maar ook gesprekstechnieken en de zorg voor 
ouderen.”

Ook Amiad Ilsar, activiteitenbegeleider bij 
bejaardentehuis Beth Shalom, wil ‘Hidoer pne 
zaken’ zeker een vervolg geven. “Er wordt nu ook 
al regelmatig geschilderd, maar nooit in een 
doelgericht project als dit. En we willen graag de 
banden met de jeugd aanhalen. We zijn heel blij 
dat dit op ons pad kwam.”

Een van de schilderijen is overigens meteen 
aangekocht, door de zoon van de geportretteerde. 
De opbrengst gaat naar de activiteitencommissie 
van Beth Shalom. De andere kunstwerkjes blijven 
nog even hangen en kunnen ook worden gekocht. 
Uiteindelijk krijgen de bewoners hun eigen por-
tret cadeau.

Al met al is de opening een succes. De bewo-
ners genieten zichtbaar van de aandacht, deelne-
mers aan het project krijgen een advocaatje met 
slagroom en een zonnebloem als dank. Het was 
een mooie dag in Beth Shalom, en daar deed 
groep 8 het voor. Q

‘ Ik heb zijn lievelingskleur, blauw, als achtergrond gebruikt, maar ik 
had wat moeite met de details, zoals zijn rimpels’

Maya Haloni (r) en Selma Dorwart zijn tevreden over het resultaat Lior Santcroos (11) en Chris Wiegmans (82),  
‘een bijzondere ontmoeting’

joods leven in beeld
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‘ Je leert de kinderen niet alleen tekenen en schilderen,  
maar ook gesprekstechnieken en de zorg voor ouderen’

Siwan de Ruyter (l) en Frans de Vries

joods leven in beeld 
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Blijft u in het land of gaat u (ver)
over de grens? Geen zorgen, wij
geven de leukste tips voor binnen-
én buitenland.

cultuurtips

NEDERLAND

Superpopulair
Zomer of winter, in het Joods 

Cultureel Kwartier is altijd iets te 
doen. Zoals een kaarslichtconcert 
in de Portugese Synagoge in het 
kader van Jazz at the Plantage, met 
saxofonist Yehonatan Eleazar en 
pianiste Christina Diaz. Of een met 
jazzmusici Jesse van Ruller en 
Gidon Nunes Vaz, als onderdeel van 
het Grachtenfestival. Of de film 
Suited, in het weekend van de Am-
sterdam Gay Pride over een Joods 
maatpakkenbedrijf dat superpopu-
lair is bij de LHBTQ-gemeenschap 
in Brooklyn.

Kaarslichtconcert: Jazz at the 
Plantage, 3 augustus, 20.00, (deur 
open, 19.30); Kaarslichtconcert 
Grachtenfestival, 17 augustus, 
20.00, Portugese synagoge, 
Mr. Visserplein 3, Amsterdam, 
kaarten aan de kassa van de 
synagoge en het JHM en op 
jck.nl; Suited, 6 augustus, 14.30, 
Joods Historisch Museum, Nieuwe 
Amstelstraat 1, Amsterdam, 
020-5310310, www.jck.nl

Parade
Zomer = Parade. Hoewel het on-

dertussen bijna te druk wordt om je 
normaal te bewegen op het feestelij-
ke tentenkamp, is het toch dáár 
waar je de leukste voorstellingen 
ziet. Zoals Self-Accusation van Peter 
Handke door Club Guy & Roni. Een 
hapje streetfood vooraf en/of een 
cocktail na afl oop en u beleeft een 
perfecte zomeravond.

Self-Accusation, 2 t/m 8 augustus, 
Parade, Moreelsepark, Utrecht, 
11 t/m 15 augustus, Parade, Martin 
Luther Kingpark, Amsterdam, 
info op www.deparade.nl

ISRAEL

Oi! Ai Wei Wei
In het schitterende Israel Muse-

um in Jeruzalem is een tentoonstel-
ling van een van de invloedrijkste 
beeldend kunstenaars van dit mo-
ment: Ai Wei Wei. In geboorteland 
China wordt zijn activistische werk 
voor vrijheid van meningsuiting zo 
provocerend gevonden dat hij zon-
der vorm van proces werd opgeslo-
ten. In en om het museum heeft hij 
onder andere monumentale ijzeren 
bomen geplaatst. 
 Design Matters toont een verza-
meling van honderden objecten die 
het museum in de loop der jaren 
bijeengebracht heeft. Gouden tip: 
sla de beeldentuin niet over!

Ai Weiwei, Maybe, Maybe Not, 
t/m 28 oktober, dagelijkse gallery 
talks en family activities; Design 
matters, t/m 30 september, The 
Israel Museum, Derech Ruppin 11, 
Jeruzalem (tegenover de Knesset), 
+97226708811, www.imj.org.il

Hatsekidee in 
de zee

Het Bauhaus Center in Tel Aviv 
legt zijn focus helemaal op de parel 
van de Witte Stad: de vele Bauhaus-
projecten uit de jaren 30 van de vo-
rige eeuw. In het Tel Aviv Museum 
of Art is (naast een prachtige vaste 
tentoonstelling) onder meer In the 
sea for the whole family te zien. In 
schilderijen, foto’s en video’s geven 
verschillende beeldend kunste-
naars hun visie op het element wa-
ter. ’s Avonds prikt u een heerlijk 
vorkje bij kosjere bistro Liliyot, waar 

28 juli t/m 17 augustus

jongeren tussen de 16 en 19 jaar die 
maatschappelijk tussen wal en  
schip dreigen te vallen, zich kunnen 
ontwikkelen in de culinaire wereld.

Bauhaus Center Tel Aviv, Dizengo!  
77, Tel Aviv, +97235220249, 
bauhaus-center.com; In the 
sea for the whole family, t/m 7 
december, Tel Aviv Museum of 
Art, 27 Boulevard Shaul Hamelech, 
+97236077020, tamuseum.org.il; 
Liliyot, Asia House Complex, 
2 Dafna Street, Tel Aviv, 
+97236091331, liliyot.co.il

Design Matters, Israel Museum, Jeruzalem
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VERENIGD KONINKRIJK

Modieuze wijk
Net als in Nederland waren de 

eerste Joden die Engeland bereik-
ten van Sefardische achtergrond. 
Sephardi Voices in het London Je-
wish Museum laat (een deel van) 
hun geschiedenis zien. Voor of na 
uw bezoek gaat u natuurlijk vintage-
kleding shoppen in de modieuze 
wijk Camden.

Sephardi Voices, tot 7 september, 
London Jewish Museum, Raymond 
Burton House, 129-131 Albert 
Street, Londen, +442072847384, 
jewishmuseum.org.uk

BERLIJN

Spectaculair 
ontwerp

In het Berlijnse Joodse Museum, 
een spectaculair ontwerp van archi-
tect Daniel Libeskind, kunt u Cher-
chez la femme zien, over al dan niet 
religieus geïnspireerde hoofdbedek-
kingen voor vrouwen. Daarna: even 
langs de kleurrijke Turkse markt in 
de buurt.

Cherchez la femme, tot 27 
augustus, Jüdisches Museum 
Berlin, Lindenstrasse 9-14, Berlijn, 
+493025993300, jmberlin.de

VERENIGDE STATEN

Beetje gek
Een beetje gek is-ie wel, de muzi-

kant/beeldend kunstenaar Charle-
magne Palestine. Maar zijn tentoon-
stelling over een Bear Mitzvah in 
Meshugaland, waarin knu! elbees-
ten een grote rol spelen, brengt een 
glimlach om ieders mond. Kun-
stenares/kostuumontwerper/socia-
lite Florine Stettheimer (1871-1944) 
fl eurde de scene van Manhattan op 
met haar schilderijen, kostuums en 
poëzie. Bij haar salons waren Geor-
gia O’Kee! e en Marcel Duchamp 
vaste bezoeker.

Charlemagne Palestine’s Bear 
Mitzvah in Meshugaland, tot 
6 augustus, Florine Stettheimer: 
Painting Poetry, tot 24 augustus, 
The Jewish Museum, 1109 5th 
Ave & 92nd St, New York, NY, 
+12124233200, 
thejewishmuseum.org

Californication
Op het San Francisco Jewish 

Film Festival is het neusje van de 
zalm van de Joodse film te zien. 
Aanraders: The young Karl Marx, 
The boy downstairs en natuurlijk de 
Nederlandse speelfilm Moos van 
Job Gosschalk. Op kortefi lmfestival 
HollyShorts in Hollywood draait 
Goodnight Eulogy. Deze korte fi lm, 
over een politieman die de onver-
wachte dood van zijn vrouw moet 
verwerken, is een product van fi lm-
maker en initiator Roi Vissel en re-
gisseur Yonatan Weinstein.

San Francisco Jewish Film Festival, 
t/m 6 augustus, data, tijden en 
locaties op s! " .org, Goodnight 
Eulogy, 11 augustus, 18.00-20.00, 
Holly Shorts, TCL Chinese Theatre, 
6925 Hollywood Blvd, 
Hollywood, CA 90028, 
www.hollyshorts.com

Sephardi Voices

Jeruzalem, foto: Leora Laor, 2001 Detail van de installatie Bear Mitzvah in Meshugahland, Jewish Museum NY

5 AV 5777 C  38 |  27

7738_cultuurtips.indd   2 26-07-17   18:34



LEO MOCK

I
n Slecht zicht – Een hommage aan de twijfel houdt psychi-
ater Herman van Praag een pleidooi voor de twijfel. Want 
religie en twijfel gaan prima samen – sterker nog twijfel 
houdt de religieuze persoon gezond. Schijnzekerheden 
leiden juist tot stilstand, fanatisme en onverdraagzaam-
heid. Om dit te illustreren heeft van Praag een onderhou-

dende historische roman geschreven rond de figuur van Amos, 
die rond het begin van de jaartelling in Jeruzalem is geboren, 
zoon van Mordechai de zilversmid. Amos worstelt met vragen 
over zijn identiteit in een woelige periode: ‘Hoe ziet de binnen-
kant van een Jood eruit? Wat moet een Jood denken, geloven 
en doen om een authentieke Jood te zijn?’ Vragen over het 
wezen en bestaan van God en diens relatie tot de mens, het 
voortbestaan van de ziel na de dood en de opstanding, vrije 
wil of determinisme, de rol van de tempel en diero!ers, de 
spanning tussen intellect en gevoel, de masjiach en de eindtijd.

Van zijn vader krijgt Amos het advies 
om zijn vragen voor te leggen aan gees-
telijke leiders van zijn tijd. Hij gaat op 
pad, van Jaäcov de Farizeeër, naar Juda 
de priester, langs de zeloot David en Eli 
in Qumran. Ook ‘Jochanan’ de Doper en 
Jozua/Jezus van Nazareth komen uitge-
breid aan het woord – de laatste is in 
Praags visie een twijfelaar bij uitstek 
(voorzien van een post scriptum voor de 
gevoelige christelijke lezer). Als toetje 
gaat Amos langs bij de grote diaspora- 
filosoof Philo van Alexandrië, die de 
synthese tussen jodendom en Griekse cultuur probeert te 
maken. Een sympathiek persoon, maar van zijn denkbeelden 
moet hij niet veel hebben: te geassimileerd, ‘onjoods’ en Grieks. 
Ook voor Amos zijn er grenzen aan wat betwijfeld mag worden.

Zingeving
Van Praag heeft zich onmiskenbaar goed ingelezen in de door 
hem beschreven periode, maar toch heb ik wat twijfels. De 
dialogen en de beschrijvingen van de personages bevatten – 
hoewel goed geschreven – begrippen die in de 1e eeuw van de 
jaartelling niet door iemand in Israël gebruikt zouden worden. 
Zo moedigt Amos’ vader zijn zoon aan om op zoek te gaan naar 

Pleidooi 
voor  
de twijfel

zichzelf: “Waar het jou om gaat is je identiteit te vormen, in we-
zen dus ook om je leven zin te geven (…) zingeving heeft meer 
met het hart van doen, dan met het hoofd” (p. 25). Of Jezus’ 
kritiek op het jodendom van zijn tijd, dat door Amos onder 
andere als volgt wordt beschreven: “Tegenwoordig domineert 
het eigenbelang. We plaatsen de ander te vaak op afstand (…) 
terwijl onze geestelijke leiders uitdragen dat ritueel prioriteit 
heeft boven moraliteit” (p. 154). Identiteit, zingeving, ritueel 
en moraal zijn toch woorden die meer hedendaags gebezigd 
worden?

Er is meer dat niet helemaal natuurlijk voelt. De Jeruzalem-
se priester Juda zet een grote pot thee en schenkt een kopje in 
voor Amos, Eli uit Qumran zet Amos water uit een karaf voor 
waarin stukjes citroen drijven, en Philo uit Alexandrië begroet 
Amos met een karaf water en een schaal koekjes. Op een of 
andere manier krijg ik eerder het hedendaagse Amster-
dam-Zuid voor ogen, dan Israël rond de jaartelling. Ook het 
gebruik van woorden als orthodoxie en ultravromen, of woor-
den en uitdrukkingen in het Frans (‘trompe-l’oeil’, ‘rem-
plaçant’) of het Nederlands (Amos die ‘zijn ei niet kwijt kan’ in 
de tempel) doen a"reuk aan de geloofwaardigheid van de 
dialogen.

De beschrijving van het Farizeeïsch-rabbijnse jodendom 
als dialectisch is ook problematisch – dit geldt meer voor het 
latere Babylonische talmoedische jodendom dan voor het 
Jeruzalem van rond het begin van de jaartelling – en de ver-
binding tussen twijfel en de door van Praag geprezen dialectiek 
is twijfelachtig. Dialectiek kan een vorm van retoriek zijn en 
hoeft niet samen te gaan met een pluriforme visie op waarheid 
of een pleidooi voor fundamentele twijfel in te houden.

Heilzame twijfel
Een ander punt is dat volgens mij niet echt duidelijk wordt wat 
heilzame twijfel nu precies inhoudt en welke fundamenten 
wél standhouden om kennis te vergaren – een noodzaak voor 
menselijke ontwikkeling. Is twijfel hetzelfde als betwijfelen, 

en hangen twijfel en onzekerheid altijd 
samen? Bestaan er niet verschillende 
vormen van twijfel: twijfelen aan het 
bestaan van God, worstelen met de 
vraag wat er met de mens na de dood 
gebeurt, of je wel een goede keuze hebt 
gemaakt in een bepaald moreel dilem-
ma, of je partner wel bij je past, je door 
moet gaan met een vriendschap, of 
van baan moet wisselen? En wanneer 
wordt twijfel een fobie of obsessie? 
Toch blijft Slecht zicht zeker de moeite 
van het lezen waard.  Q

Herman M. van Praag,  
Slecht zicht – Een 
hommage  
aan de twijfel,  
Damon, ! 24,90

Is twijfel hetzelfde 
als betwijfelen,  
en hangen twijfel 
en onzekerheid 
altijd samen?
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ל לקלקשת
Lessen modern Hebreeuws

Grammatica, woordenschat, oefeningen NL-Heb en Heb-NL
Wekelijkse, individuele lessen vinden plaats via de webcam
Huiswerk wordt gecorrigeerd en per email teruggestuurd

Bel Nathan (06-28632104) of schrijf naar ivrithles@gmail.com

Op 2 juli 2017 werd tot onze grote vreugde en 
dankbaarheid geboren in Tel Aviv, Israel

                     AVNER YAAKOV

Zoon voor Alessandra en Elliot Hollander
en broertje van Avigail
Kleinzoon van Hilary & Freddy Hollander
en Paola & Angelo di Castro

Na een vol en bewogen leven is van ons heengegaan
op 23 juli 2017 onze lieve neef en zwager

ABRAHAM DEEN
in de lee!ijd van 84 jaar 

ת נ צ ב ה
Ies en Riek Zwaaf en Els van der Kar en alle kinderen en kleinkinderen

FAM I L I EBER ICHTEN

Amsterdam, 23 juli 1933 Amsterdam, 23 juli 2017
Na een moedige lange strijd is overleden onze neef

BRAM DEEN
Wij zullen hem missen.

Ireen Sachs, kinderen en kleinkinderen
Jacques van Staveren

Na een veelbewogen leven is mijn lieve man, vader en grootvader 
overleden op de lee!ijd van 84 jaar

ABRAHAM DEEN

Amsterdam, 23 juli 1933 Amsterdam, 23 juli 2017
29 Tammoez 5693 29 Tammoez 5777

Hannah Deen v.d. Kar
Harry Deen, Annemieke Beckman
Joey en Kevin
 
Danny en Deborah Deen
Aaron en Dana

Correspondentie adres:
Dirk Schaeferstraat 63, 1076 BB Amsterdam

 
Moge zijn ziel worden bijgeschreven
in het boek van het eeuwige leven.

Wij zijn heel verdrietig dat is overleden onze mooie en bijzondere 
moeder, onze lieve Omi, onze unieke schoonmoeder, zus, 

schoonzus en tante

WILLY SONNENFELD!HEYMANS

Haarlem, Amsterdam, 
6 februari 1937 25 juli 2017
25 Shewat 5697 2 Aw 5777

Wij hielden van haar en zij van ons.
 
Anita en Dan Blazer-Sonnenfeld
Noa & Sem

Tamara en Yves Gijrath-Sonnenfeld
Yossi & Lior
 
John en Grace Heymans
Tally, Oren en Smadar
en kinderen
 
Hugo en Shosh Heymans
Hagar en Aege
Jarom en Sacha
Elon en Sjanna
en kinderen
 
Correspondentieadres:
Nieuwerhoek 44, 1081 CB Amsterdam
 
De begrafenis hee! plaatsgevonden op Muiderberg.

professionele advertentie-opmaak
voor o.a. NIW vanaf ! 39," luna3.nl
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Dat wil 
ik voor 
geen prijs: 
eeuwig 
leven en 
dan ook 
nog zo’n 
onver-
draaglijk 
saai leven

Politiek testament

P arasja Devariem opent het gelijkna-
mige vijfde en laatste boek van de 
Tora. Ongeveer veertig jaar zijn 
verstreken vanaf het moment dat 

Mosjé ergens in de woestijn een bijzondere 
ontmoeting had met God – de openbaring 
van het ‘brandende braambos’ (Sjemot 3:1-3). 
Hier werd hem het paradoxale van het 
goddelijke duidelijk: iets kan branden en toch 
niet verteren – God als iets dat boven het 
gewone dichotome denken uitgaat. Nu, aan 
het einde van zijn leven, kijkt hij terug. Veel is 
er gelukt, maar op andere cruciale momenten 
hebben hij en het volk gefaald. Heeft hij 
achteraf gelijk gekregen over zijn intuïtieve 
weigering destijds om zijn missie te aanvaar-
den? Of is hij juist ten prooi gevallen aan een 
negatieve ‘sel! ulfi lling prophecy’ en had het 
allemaal anders kunnen lopen? Als hij dít 
maar anders had gedaan, en áls het volk in 
plaats van dát zus had gedaan. Of was het 
allemaal toch voorbestemd in het goddelijke 
plan? Vragen…

De naam van de parasja verwijst naar de 
redevoering die Mosjé houdt vlak voor zijn 
dood en die in feite het hele bijbelboek 

beslaat. Van een moeilijke prater is hij in 
veertig jaar tijd uitgegroeid tot een begena-
digd spreker. Staande ten oosten van de 
Jordaan – hij kan het land dat hij niet zal 
betreden bijna aanraken – neemt hij samen 
met het volk de hoogte- en dieptepunten van 
de afgelopen veertig jaar door. Mosjé’s 
religieus testament aan de Israëlieten bestaat 

voor een niet gering gedeelte uit vermanin-
gen, vermengd met moedgevende woorden 
gericht op de toekomst.

In de door Mosjé genoemde plaatsnamen 
aan het begin van de parasja – zoals Lavan, 
Dizahav en Chatserot (1:1) – zien de rabbijnen 
verkapte verwijzingen naar minder fraaie 

episodes in de jonge geschiedenis van het 
volk (zie Rasji op 1:1). Van de fouten uit het 
verleden moet geleerd worden, anders zal 
men straks in het land Israël net zo falen als 
in de woestijn.

Mosjé’s woorden zijn tevens een politiek 
testament, met wetten over de inrichting van 
de toekomstige samenleving. Over het 
koningschap, oorlogsvoering, armenzorg, de 
rechtspraak en het religieuze gezag. Mosjé 
legt in dit boek ook de laatste hand aan de 
Tora door hen enkele rituelen te leren die 
allemaal om woorden draaien: het lezen van 
het Sjema (6:4-7), het leggen van de tefi lien op 
hoofd en arm (6:8), het bevestigen van de 
mezoezatekst op de deurposten (6:9), het 
schrijven van een Torarol (17:18 en 31:19) en 
periodieke publieke voorlezingen uit de Tora 
(31:10-13). Na de leerperiode in de woestijn, 
waar het woord nog aarzelend zijn fysieke 
weg zocht, geeft Mosjé de Israëlieten nu 
‘woorden’ mee die fysiek standhouden en 
hen vergezellen op hun tochten door ruimte 
en tijd.

Minder dan een punt

I k ben tegen de masjiach, de 
messias. Tegen het idee dat er ooit 
iemand komt die de wereldbol met 
alles erop en eraan in een grote 

spirituele wastobbe stopt, er een 
goddelijk wasprogramma op loslaat en 
de planeet komt er als nieuw uit. Een 
nieuwe tijd zonder ziekte, oorlog, 
armoede, honger, ruzie, dood. Iedereen 
is vriendelijk, helpt elkaar, niemand 
begaat een misstap, blijft in gebreke of 
is nalatig, alles is hunky dory. Iedereen 
leeft lang en gelukkig, maar dan niet als 
een zinnetje aan het eind van een 
gruwelsprookje, maar altijd. Dat wil ik 
voor geen prijs: eeuwig leven en dan 
ook nog zo’n onverdraaglijk saai leven.

Ik realiseerde me dit alles na een 
lang gesprek met iemand die meent dat 
de herbouw van de Derde Tempel op 

het punt staat te gebeuren. De tekenen 
van de Eindtijd (de tijd vóór de komst 
van de masjiach) staren hem aan: 
overal destructie en totale controle over 
mensen. Mijn wereldbeeld is radicaal 
anders. In mijn wereldbeeld is het 
kwaad minder dan een punt in de 
eeuwigheid. Ieder boomblaadje is een 
wonder, iedere stap die ik zet is een 
wonder, ieder woord dat mensen van 
elkaar kunnen begrijpen is een wonder. 
We worden elke fractie van een seconde 
omringd door miljarden wonderen, ons 
lichaam bestaat uit miljarden 
wonderen.

Er gebeuren verschrikkelijke dingen 
in deze wereld. Ik ontken beslist niet 
dat er verdriet en lijden is, op enorme 
schaal. De media harken alle moord en 
doodslag en ongelukken en diefstal en 

wat al niet uit de hele wereld dag na dag 
bij elkaar, en produceren zo moderne 
hel-en-verdoemenisschilderijen van 
Jeroen Bosch. Het zijn verhalen om 
mensen doodsbang te maken, en onder 
de duim te krijgen. De wereld vergaat, 
de mensheid vergaat… dus de masjiach 
moet komen.

In 1961 was er een voorspelling dat 
de wereld zou vergaan. Mijn moeder en 
haar buurvrouwen zaten daar lacherig, 
bij een kopje ko"  e, op te wachten. Er 
gebeurde natuurlijk niks. Dat was 
meteen een soort inenting tegen het 
masjiach-virus, realiseer ik me nu. Er is 
van alles te doen om van de wereld een 
betere plek te maken, maar de moderne 
hel-en-verdoemenisdenkers hebben 
veel te veel macht, aanzien, geld en 
invloed. Ik laat me niet gek maken.

Devariem | Devariem/Deuteronomium 1:1-3:22

Van de fouten uit het 
verleden moet geleerd 
worden, anders zal men 
straks in Israël net zo 
falen als in de woestijn
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xxxxxxx
Woonplaats: x
Burgerlijke staat: x
Beroep:  x
Levensmotto: x

xxxx
Jeugd
Mijn ouders zijn geëmancipeerd, moeder was onderwijzeres, 
vader had een consultancybedrijf. Er werd hard gewerkt, 
maar er was ook tijd voor mijn broertje en mij. We reisden 
veel. Voor mijn 18e had ik de halve wereld gezien. Het ging 
thuis veel over ‘eigen verantwoordelijkheid’. Onze studierich-
ting mochten we zelf bepalen. Wilde je op reis of een 
brommer, dan moest je daar zelf voor werken. Verder was de 
familiegeschiedenis wat ingewikkeld, met één kant die de 
Shoa wel had overleefd, de andere kant niet. Opa en oma van 
moederskant waren adoptieouders. Daar is nooit geheimzin-
nig over gedaan. We leefden in Muiderberg buiten de Joodse 
gemeenschap. Dat wat Joods was, zat in mijn familie.

Geloof
Mijn ouders zijn niet religieus, ik ook niet. Ze zaten wel in een 
Joodse studentenvereniging en ik heb bar mitswa gedaan bij 
de LJG. Verder kwamen we alleen in sjoel bij een choepa of 
een begrafenis. Mijn gevoel over het jodendom is duaal, ik 
heb weinig met de religie, maar ik heb er ook geen weerstand 
tegen. Er is een verbinding met het Joodse volk. En voor mijn 
niet-Joodse vrienden blijf ik altijd hun ‘Joodse vriend’.

Israël
Ik heb met mijn ouders een rondreis door Israël gemaakt en 
denk dat ik er redelijk wat van heb gezien. Ik balanceer altijd 
tussen trots en verbazing: dat stuk grond in de woestijn dat 
vanuit het niets is opgebouwd en tegen wil en dank stand-
houdt. Als je het vergelijkt met andere landen in het Midden-
Oosten is het zoveel democratischer, vrijer en open. Maar ook 
zie ik het gedrag van extremistische groepen. Dan denk ik: je 
kunt niet eindeloos in een confl ictsituatie blijven leven. Ik 
verbaas me over gematigde Nederlanders die Israël coûte que 
coûte willen verdedigen, zonder enige vorm van kritiek. Ik 
heb overigens niet de illusie dat ik er een oplossing voor heb.

Zorgen
Ik leef redelijk zorgeloos. Een probleem dat we vandaag niet 
oplossen, komt morgen of overmorgen wel. Maar we 
verliezen de kwetsbaren uit het oog: mensen die het er laatst 
baat bij hebben wanneer de economie groeit en het eerst 
inleveren als die achteruitgaat. We moeten mensen met een 
taal- of opleidingsachterstand meer bij de maatschappij 
betrekken – mensen die nu het gevoel hebben aan hun lot 
overgelaten te worden. Ik maak me ook zorgen over de 
polarisatie. Hoe groepen tegen elkaar opgezet worden: Joden 
tegen Marokkanen, autochtone Nederlanders tegen moslims. 
Je zou hopen dat we iets geleerd hebben van het verleden, 
maar dat is niet zo. Daarnaast zou ik graag zien dat we wat 
minder gedogen en wat meer de wet toepassen. Dat zou de 
wind uit de zeilen kunnen nemen van rechtse opvattingen in 
de samenleving.

Dromen
Ik heb veel dromen en die gaan echt alle kanten op. Net als ik 
in mijn jeugd, zou ik mijn kinderen heel veel van de wereld 
willen laten zien. Ook wil ik dolgraag nog eens een internet-
bedrijf opzetten met diamanten en horloges als hoofdbe-
standdeel. En ik zou nog meer aan vrijwilligerswerk willen 
doen. Niet voor tien mensen, maar op veel grotere schaal. Q

Sidney Mock (48)
Woonplaats: Muiderberg
Burgerlijke staat: vrijgezel, drie kinderen (4, 11 en 12)
Beroep:  directeur sales en marketing van een livechat serviceprovider
Levensmotto: Kwetsbaarheid is de maat van moed

TEKST: ESTHER VOET • FOTO: THOMAS SCHLIJPER

Trots en verbazing

mensch
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Paars! taboel"

Kanen met Krant

JIGAL KRANT

O
p een tafel vol salatiem mag taboelé 
(klemtoon op de oe!) niet ontbreken. 
De salade, in verschillende gedaanten 
in de hele regio geliefd, bestaat in Is-
raël voor minstens de helft uit verse 
peterselie. Verder ontbreekt verse 

munt vrijwel nooit, alsmede een bescheiden 
hoeveelheid bulgur: gedroogde en gekneusde 
tarwekorrels met een notige smaak. Buiten de 
Levant wordt vaak couscous gebruikt, maar ik 
raad je aan om het toch vooral met bulgur te 
proberen. Niet in de laatste plaats voor het ge-
mak. Bulgur is in tegenstelling tot couscous al 
voorgegaard. Een half uurtje laten wellen in koud 
water is alles wat je hoeft te doen. Wanneer je in 
plaats van water bietensap gebruikt, kleurt de 
bulgur prachtig purperrood en krijgt hij een 
subtiele zoetige smaak. Dat schreeuwt om feta 
als zoute tegenhanger. 

Voor 4 personen

O  2 grote rode bieten,  
geschild en in blokjes

O   125 g bulgur
O  1 rode chilipeper
O   2 lente-uitjes
O   flinke bos peterselie
O   1/2 bosje munt
O  100 g feta
O  50 g walnoten
O   sap van 1 citroen

Bereiding

O  Breng in een steelpan 400 ml water aan de kook met 
de blokjes biet. Zet het vuur laag en laat afgedekt 20 
minuten zachtjes koken. Giet af door een zeef, vang het 
kookwater op en laat a!oelen. Wel de bulgur in het 
bietensap. Laat na ongeveer een half uur uitlekken als 
hij zacht is, maar nog wel een lekkere bite heeft.

O  Ontdoe de chilipeper van de zaadjes en zaadlijsten. Snijd 
de lente-ui en chilipeper in dunne ringen. Snijd de peter-
selie en muntblaadjes fijn, maar ga niet staan hakken, 
want dan verliezen de kruiden hun kostbare sappen 
en worden ze zompig. Verkruimel de feta en breek de 
walnoten in grove stukken. Meng vlak voor het serveren 
alle ingrediënten door elkaar en breng op smaak met 
een flinke scheut extra vergine olijfolie, zout, peper en 
eventueel extra citroensap. Serveer met techina.

recepten@niw.nl
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fotopagina
Oproep
Komt u op vakantie in binnen- of buitenland een mooie of bijzondere Joodse locatie tegen? 
Stuur dan een foto mét omschrijving naar foto@niw.nl en we plaatsen hem op deze pagina.

V�Opknapbeurt
Leden van Sjoel West geven het interieur 
een fris kleurtje, als opmaat naar Rosj 
Hasjana 5778 en het 60-jarig jubileum van 
de sjoel.
FOTO: ENAV GOLDBERG

V�Fotograaf op de foto 
In Joods Hospice Immanuel is de komende 
maanden een overzichtstentoonstelling 
van de ho!otograaf van Joods Nederland, 
Dirk Spits (wijzend).
FOTO: MARIJN TEN KROODE

�Geslaagd 
Rachel Wilk (76) kreeg haar diploma  
docent Joodse Vakken bij het Nederlands- 
Israëlietisch Seminarium in Amsterdam.
FOTO: JOSEFA MEIJER-WILK

V�Geslaagd 
Nadya Groenhof heeft haar diploma 
gehaald aan de PABO in Zwolle.
FOTO: JEANNETTE GROENHOF

V�Rechtvaardigen 
Nabestaanden van de families Bos, 
Schaafsma en Mets ontvingen een Yad 
Vashem-onderscheiding in de synagoge in 
Heemstede uit handen van Gideon Lustig 
van de Israëlische ambassade.
FOTO: REBECCA NILES
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Culturele genocide (2)

De berichtgeving in NIW 36 over de 
aanwijzing van Hebron op de Wereld-
erfgoedlijst van de Unesco klopt niet 

helemaal. Dit is niet de fout van het NIW, maar 
van Israël zelf. Men heeft de feiten zodanig 
‘geframed’ dat de hele wereld erin tuint. Wie de 
offi  ciële stukken bestudeert komt tot een ande-
re conclusie. Het is juist dat pogingen worden 
ondernomen om alle middelen waarover de VN 
beschikt, ook het werelderfgoed, politiek te mis-
bruiken en in te zetten tegen Israël. Juist bij het 
werelderfgoed zou dat niet mogen gebeuren. 
De bescherming van het cultureel erfgoed van 
de ‘mensheid als geheel’ dient niet in politiek 
vaarwater te komen. Als Hebron werelderfgoed 
is, dan is dat erfgoed noch van Palestina, noch 
van Israël, maar van ons allemaal.

Er is derhalve niets aan te merken op de 
plaatsing zélf, wel op de wijze waarop dat 
gebeurde. De Palestijnen hadden een voor-
dracht gedaan waarin de Joodse wortels werden 
genegeerd en alle aandacht eenzijdig ging naar 
de Mamluk-periode. Dit was voldoende reden 
voor de wetenschappelijke adviseurs om de 
voordracht af te wijzen. Het ambtelijk bureau 
paste daarop de aanwijzingstekst eigenhandig 
aan door nadruk te leggen op de Joodse wortels, 
zodat de plaatsing alsnog kon plaatsvinden. 
Jacek Purchia, de voorzitter, waarschuwde voor 
pogingen het Werelderfgoed te gijzelen voor 
nationaal-politieke doeleinden. De lidstaten 
besloten echter anders en brachten de oor-
spronkelijke voordracht in stemming. Betreu-
renswaardig, maar geen reden om de zwartepiet 
bij de Unesco te leggen. Het probleem ligt bij de 
lidstaten. Israël doet er verstandig aan bondge-
noten te zoeken binnen de Unesco in plaats van 
de Unesco zelf te veroordelen.

Walther Schoonenberg, 
Amsterdam 

Tien aangiftes tegen 
Khoulani (3)

In NIW 32 werd melding gemaakt van 
abjecte en antisemitische uitingen door 
ene Abdoe Khoulani. Er werd opgeroepen 

tot het doen van aangifte. Dat heb ik 14 juni 
gepoogd te doen op het politiebureau in mijn 
woonwijk. De dienstdoende baliemedewerk-
ster was oprecht geschokt door mijn medede-
ling, maar was niet bevoegd tot het opnemen 
van een aanklacht en zij verzocht mij 16 juni 
terug te komen, want dan was de bevoegde 
rechercheur aanwezig.

De rechercheur heeft een proces-verbaal 
van aangifte opgemaakt, dat hij op zondag-
middag 18 juni na correctie bij mij thuis ter 
tekening kwam aanbieden. Kortom, alle 
medewerking van de politie. Het kost even 
tijd, maar dan heb je ook wat.

Alleen, tien aangiftes, daar knippert een 
Khoulani niet eens voor met zijn ogen. Een 
Khoulani dient bedolven te worden onder de 
aangiftes. Nu op naar het politiebureau en 
doe aangifte (legitimatie meenemen).

P.C. van Dijk 
Den Haag

Ik leg het nog één keer 
uit 

De heer Schut geeft in zijn opinie in 
NIW 36 een te zwart-wit beeld met 
betrekking tot een onderwerp dat 

alles behalve zwart-wit kan worden bena-
derd. Jodenhaat bestaat immers duizenden 
jaren en manifesteert zich in velerlei soorten. 
Wat betreft het buitenhangen van de vuile 
was bestaan er voor ons duidelijke grenzen. 
Wijlen premier Menachem Begin heeft ons 
geleerd binnenskamers altijd de keerzijde van 
de medaille te presenteren, maar ons naar de 
buitenwereld voorzichtig uit te laten. Joden-
haat kan immers gigantische consequenties 
hebben. Ook ik heb kritiek op de lui die zich 

verschuilen in extreem-links, extreem-rechts en 
fanatisch religieuze kringen. Hoe de heer Schut 
mejuff rouw Anne Fleur Dekker dan ook genu-
anceerd kan noemen begrijp ik in gene delen. 
Helaas ervaren we de invloed van extremisten 
heden ten dage vrijwel overal. De Hollandse 
gulden middenweg is het spoor bijster en of het 
nu de regering Trump, Poetin, Netanyahu of 
Rutte is, allen maken compromissen met allerlei 
extremistische lui om politiek te overleven. Doch 
de gevolgen van het toegeven aan extremisten en 
Jodenhaters blijft immer een grote fout. Herman 
Heijermans schreef het reeds: ‘de vis wordt duur 
betaald’.

Salomon Vaz Dias 
New York

Reactie van de redactie: de opmerking van Bart 
Schut over Anne Fleur Dekker was sarcastisch 
bedoeld.

Gesteggel om de NIISA (1)

Het ‘Gesteggel om de NIISA’ (NIW 36) 
vraagt om een reactie. De doelstelling 
van de NIISA is mooi, want gericht 

op ondersteuning van Joodse personen die 
dit nodig hebben. Vroeger was deze zorg een 
belangrijke taak van de ‘Joodse natie’ en zo een 
verantwoordelijkheid van de Joodse gemeentes. 
De NIISA vormt in Amsterdam de juridische 
‘huls’ voor het beheer van de middelen die ooit 
bijeengebracht zijn voor de Joodse armenzorg. 
Deze huls is onderdeel van de NIHS, de Am-
sterdamse Joodse gemeente en valt als zodanig 
onder het beheer van respectievelijk het bestuur 
en haar toezichthoudende orgaan. Tot zover is 
er niets mis. Uit het artikel blijkt echter dat de 
NIISA ‘voor zichzelf wil beginnen’ en wel in de 
vorm van een eigenstandige stichting. Dit alle-
maal – zo stelt de voorzitter van het NIISA – voor 
het hoge doel om het ‘werk, ona$ ankelijk en 
transparant te kunnen voortzetten’.

Voor zover het gaat over meer ona$ ankelijk-
heid en transparantie staat de stichtingsvorm 

Reacties
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Spelregels brieven
Brieven kunnen per e-mail worden 
gestuurd naar redactie@niw.nl tot 
uiterlijk woensdagochtend 9 uur. De 
maximale lengte is 250 woorden en 
uw brief moet ingaan op een artikel 
dat eerder in het NIW is verschenen. 
Langere brieven worden niet 
geplaatst en de redactie behoudt 
zich het recht voor brieven in 
te korten en/of taalkundig te 
redigeren.

per definitie haaks op dit streven. Zo werft en 
benoemt een stichtingsbestuur haar eigen 
opvolgers, hetgeen niet per definitie tot ona!an-
kelijk besturen zal leiden, maar wel tot de kans 
dat de oorspronkelijke doelstelling onvoldoen-
de nagestreefd zal worden. Er is geen andere 
verslaggevingsplicht dan de deponering van het 
jaarverslag bij de KvK en deze plicht wordt vaak 
niet nagekomen.

Indien betrokkenen bij de NIISA betogen dat 
de stichtingsvorm na te streven is, leveren ze 
een bewijs van onvermogen, dan wel dienen we 
hun dieperliggende motieven te wantrouwen. De 
conclusie: niet aan beginnen!

Drs. L.J. Polak MBA
Delft

Gesteggel om de NIISA (2)

In NIW 37 las ik in de rubriek Forum de 
meningen van leden over de mogelijke 
vergoedingen voor bestuursleden van Joodse 

organisaties. Hoewel de stelling in het algemeen 
is gesteld refereren Michel Kotek en Wanya 
Kruyer Bloemgarten in hun standpunten expli-
ciet aan het voorstel van de NIISA (zie NIW 36). 
Michel Kotek houdt zijn mening neutraal omdat 
hij het fijne er niet van weet. Mevrouw Kruyer 
Bloemgarten daarentegen trekt in haar opvatting 
flink van leer tegen het bestuur van de NIISA. 
Kennelijk weet zij precies hoe het zit en is zij als 
wetenschapsjournalist in staat geweest om hier 
alle partijen en misschien wel vele belangheb-
benden over te horen. Chapeau! Maar het zou 
haar sieren als ze ons als lezer meer over haar 
bevindingen vertelt. Nu is het wat tendentieus. 

Als lezer mis ik ook een reactie van het 
bestuur van de NIISA. Het kan zijn dat die nog 
komt. Ik kan me niet voorstellen dat een bestuur 
zich laat wegzetten als een stel graaiers. 

A. van der Hoeven
Vianen

De Oranjes en de Joden in 
oorlogstijd

Met belangstelling las ik het artikel 
van Bart Wallet in NIW 37. Uiteraard 
vanwege de passage met foto over 

mijn vader. Mijn aandacht werd mede getrokken 
door hetgeen werd geschreven over de Joodse 
militairen Sprecher en Vedder. Beiden wisten uit 
de handen van de Duitsers en foute Fransen te 
ontsnappen door toedoen van mijn vader. In het 
archief van mijn vader (NIOD) bevindt zich het 
vervalste persoonsbewijs van Vedder, zijn vrouw 
en beide kinderen, alsmede enkele brieven waar-
in hij mijn vader bedankt en op de hoogte stelt 
van hun wederwaardigheden.

Wallet schrijft dat ‘… Sprecher en Vedder 
uitgenodigd werden om hun vluchtverslag te 
schrijven…’ U kunt zich voorstellen dat ik bij-
zonder geïnteresseerd ben in die verslagen – ook 
al omdat er op dit moment gewerkt wordt aan 
een documentaire over mijn vader in Lyon en 
Londen. Zijn er exemplaren of weet iemand die 
te vinden?

Ook in het kader van de te maken documen-
taire vraag ik mij af of er nog directe familie van 
Vedder in leven is. Heeft iemand enig idee?

Jacques Noach
Abcoude
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Het NIW biedt u al sinds 1865 de mogelijkheid om vrienden en familie met Rosj Hasjana een goed en zoet nieuw jaar te wensen.
Een sympathieke traditie, die de grote betrokkenheld binnen onze Joodse gemeenschap weerspiegelt.

Op vrijdag 15 september 2017 zal onze bijzondere Rosj Hasjana-uitgave verschijnen. Ook u bent van harte uitgenodigd om uw 
nieuwjaarswens hierin te laten opnemen. Groot voordeel: u hoeft geen kaartjes te posten want u bereikt (voor maar ! 29) in één keer
bijna alle Joodse Nederlanders. Het enige dat u hoeft te doen is uw persoonlijke boodschap hieronder te noteren en deze bon
- met uw naam -, en adresgegevens, postzegel niet nodig, te sturen aan:

NIW

Antwoordnummer 26
1000 PA Amsterdam

Natuurlijk kunt u uw Rosj Hasjana-wens ook mailen naar samuel@niw.nl

Wanneer u een herplaatsing van vorige jaar wilt plaaten dan geeft u gewoon "herplaatsing" aan; zo nodig passen wij voor u het 
jaartal aan. Om plaatsing te kunnen garanderen verzoeken wij u om voor 1 september uw Rosj Hasjana-boodschap in te sturen.
Uiteraard hanteren wij, net als voorgaande jaren, een speciaal gereduceerd tarief voor uw wensen.
Tot 20 woorden tekst bedragen de kosten ! 29, tot 40 woorden ! 39, tot 60 woorden ! 49, exclusief 21% BTW.
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