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40 jaar Beth Juliana 

Shoshannah Nasch 

                  

            at "40" een heel speciaal getal is zien we onder andere aan de 

volgende voorbeelden: 

❖ 40 dagen en 40 nachten duurde de zonvloed … 

❖ 40 jaar heeft het joodse volk door de woestijn gelopen …  

❖ De verspieders verkenden 40 dagen het beloofde land … 

❖ Moshe ging 3 keer een periode van 40 dagen en 40 nachten de berg 

op 

❖ Verschillende koningen regeerden 40 jaar:  

o Saul 

o David  

o Shlomo  

❖ Een voorwaarde om de kabbala te leren is 40 jaar oud zijn … 

❖ 40 weken duurt de zwangerschap van de mens … 
 

40 jaar ervaring Beth Juliana betekent stabiliteit en betrouwbaarheid. Dat 

komt niet zomaar, daar is gedurende al die 40 jaar hard voor gewerkt! In de 

eerste instantie door die stafleden die de basis hebben gelegd van ons huis 

en daarna door die stafleden die Beth Juliana wisten aan te passen aan haar 

tijd. En vanzelfsprekend de bewoners: die gedurende al die 40 jaar het 

beste naar boven wisten te halen en Beth Juliana hun vertrouwen schonken. 

Het is dan ook niet zomaar dat we in de loop van de jaren meerdere keren 

prijzen wonnen met ons speciale huis!! 

Verder staat in de numerologie het getal 40 voor: אהבה וגאווה, wat "liefde 

en trots" betekent: liefde voor onze medebewoner en liefde die door de staf 

geschonken wordt, en trots: we hebben alle reden om trots te zijn op ons 

bijzondere huis wat met recht een thuis genoemd mag worden!! 

Mijn grote waardering gaat uit naar de staf die zich voor meer dan 200% 

inzet om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken, en verder 

mijn grote waardering voor onze vrijwilligers (van binnen- en buitenland!!) 

die zich volledig belangeloos ook voor 200% inzetten!!! 

En ter afsluiting de wens die we elkaar altijd wensen bij een verjaardag: 

nog vele gezonde jaren met ieder die je lief is!! Staf en bewoners! 

Mazal tov en nu op weg naar de volgende 40 jaar!! 
 

Shoshannah 
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Felicitaties 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
            

          et is een grote eer èn genoegen voor mij om Beth Juliana te kunnen 

gelukwensen met het 40-jarig bestaan.  

In 1979 geopend en vernoemd naar de toenmalige koningin Juliana, heeft het 

tehuis door de jaren heen zijn uitgesproken Nederlandse identiteit weten te 

behouden. De bewoners, in merendeel van Nederlandse afkomst, voelen zich 

nog steeds sterk met Nederland verbonden. Er wordt nog vloeiend Nederlands 

gesproken en er vinden allerlei ‘Nederlandse’ activiteiten plaats. Een jaarlijks 

hoogtepunt zijn de zelfgemaakte viskoekjes en kroketten tijdens de bazar. En 

niet te vergeten het Nederlandse snoepwinkeltje natuurlijk. 
 

Beth Juliana koestert een warme band met Nederland. In 1986 bracht prinses 

Juliana een bezoek aan het naar haar vernoemde tehuis. Vertegenwoordigers 

van de regering, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van 

instanties als de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale Verzekeringsbank 

worden immer hartelijk ontvangen. Premier Rutte heeft goede herinneringen 

aan zijn koffiegesprek in 2013. 
 

Ook de ambassade kan terugkijken op een uitstekende relatie met het bestuur, 

de directie en de bewoners van Beth Juliana. We komen met enige regelmaat 

op bezoek en het cluster Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen heeft 

dankzij mevrouw Paulinka Kreisberg een vast aanspreekpunt in het tehuis. Beth 

Juliana staat bekend om de uitstekende zorg voor, en begeleiding van, zijn 

bewoners. 
 

Het getal 40 is een bijzonder getal, dat vaak in de Thora voorkomt. Daar zijn 

talloze voorbeelden van, waar Shoshannah er op de vorige pagina al een paar 

van opnoemde. Ik interpreteer het getal 40 als de verbeelding van een lange, 

onbepaalde tijd – waarbij de beleving belangrijker is dan de exacte duur, en die 

is omgeven door een glans van verwachting, van bevrijding. 
 

Ik vind dat getal een prachtige metafoor voor Beth Juliana. Juist deze 

verjaardag geeft de essentie van het tehuis weer: ongeacht onze leeftijd en 

H 
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gesteldheid, los van ons verleden en onze herinneringen, is Beth Juliana een 

oord waar eenieder zichzelf kan zijn en “gelukkig oud” kan worden, zoals de 

Joodse Omroep zijn rapportages over Beth Juliana betitelde. 

40 jaar Beth Juliana is een bijzondere mijlpaal die de ambassade van harte 

meeviert met het gastvrije bestuur, de professionele staf, de toegewijde 

vrijwilligers – en natuurlijk alle bewoners. 

 

Gilles Beschoor Plug 

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. 
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          e Irgoen Olei Holland feliciteert Beth Juliana 

van harte met haar 40ste verjaardag!!! 

Wij wensen Beth Juliana nog vele jaren van goede zorg en toewijding. 

Gideon van der Sluis, voorzitter van de Irgoen Olei Holland. 

 

          ad Davids feliciteert het bestuur, directie,  

personeel en bewoners van Beth Juliana met  

het 40 jaar bestaan. 

Beth Juliana heeft voor ons fonds een  

bijzondere betekenis. Elk jaar staan de deuren en zalen open voor de 

jaarlijkse Chanoeka bazaar, waarvan de opbrengsten ten bate van Jad 

Davids zijn. Iedere week staat de Jad Davids tafel klaar in Beth Juliana voor 

de verkoop van artikelen met hulp van bewoners uit het huis, die vrijwillig 

mee werken.  

Zonder de hulp van directie en personeel, zouden deze evenementen niet 

kunnen plaatsvinden. 

Wij wensen Beth Juliana nog heel veel productieve jaren, waarin de 

bewoners zich “thuis” zullen voelen en kunnen blijven genieten van de sfeer 

die het huis zo bijzonder maakt. 

Bestuur Jad Davids 

 
          eth Joles feliciteert Beth Juliana met 

 het 40-jarig jubileum.      

Met 40 jaar bestaan, komt 40 jaar wijsheid 

[“... ben arba’im le bina ...” (Pirkei Awot)] 

Moge, dankzij de wijsheid die in veertig jaar is opgedaan, het uitstekende 

werk dat jullie doen nog vele jaren worden voortgezet, en…… dat jullie nog 

duizenden zullen kunnen blijven helpen. 

[“at heji le alfei revava”]   Met diepe vriendschap, 

de Beth Joles familie. 

 

J 
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Het huis 

Hagit A Binjamini 

 

          et begon met gedachten,  

omdat de wildrang veel plannen heeft  

De hoeksteen werd gelegd ... 

Baksteen en nog een baksteen, 

verdieping en nog een verdieping,  

En hier is het “huis” 

Royal House - 

Huis van Juliana 

 

Naar huis, naar huis! 

Zongen wij terwijl we door de kleurrijke velden liepen 

en we wisten in ons hart dat we thuis waren gekomen. 

Door het venster van het huis straalt een ster. 

Hoop voor menswaardigheid, brug ... de toekomst van de gouden leeftijd - 

en de “schoonheidsvlag” wordt op een voetstuk geplaatst. 

 

Dank aan degene die een boom heeft geplant. 

Dank aan degene die de hoeksteen heeft gelegd. 

Dank aan degene die hoop gaven. 

Decennium en nog een decennium. 

Veertig jaar zijn al verstreken. 

We proosten op het leven. 

Voor de komende jaren - 

Hoera! 
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Beth Juliana – het initiatief 

Elly Maoz 

 

          et verhaal van Jossi Beck in de huiskrant “Windhoek” over het 

ontstaan van Beth Joles in Haifa heeft mij wakker geschud.  

Waarom weten de bewoners van Beth Juliana eigenlijk niet hoe men ertoe 

kwam om zo maar, op een redelijk stuk grond, een bejaardentehuis in het 

centrum van Israël te bouwen? 

Het eerste begin was het idee dat dit gebouw nodig was. Hoe kun je zoiets 

financieren? 

  

Al zo een 10 jaar lang werd in Nederland door de Jokoscommissie geld 

verdeeld aan een ieder die daarvoor in aanmerking kwam. 

  

Behalve Dhr. Sal Boas, (vader van Marc Boas) en Maurits Drukker (vader 

van Elly Maoz) zaten in de Jokoscommissie nog vele andere bestuurders. 

Tenslotte werd er door de commissie besloten, dat het nog resterende 

bedrag, afkomstig van de rente na 10 jaar, te klein was om nog een ronde 

te verdelen onder in aanmerking komende oorlogsslachtoffers. 

Er moest dus een goed doel gevonden worden. 

  

Maurits Drukker, de voorzitter, was op Alliya gegaan, maar bleef wel nog 

steeds erevoorzitter van de Jokoscommissie. 

Al lange tijd waren Boas en Drukker niet alleen goede vrienden, maar ook 

zionisten. Nu zou er binnenkort in een slotzitting besloten worden, voor welk 

doel het resterende bedrag bestemd zou worden. 

  

Sal Boas vroeg dringend aan Maurits Drukker naar Nederland te komen om 

op die slotzitting aanwezig te zijn. Iedere stem was belangrijk. Als 

erevoorzitter van de Jokoscommissie kon Drukker dus nog steeds mee 

stemmen. Zo hebben de zionisten het gewonnen. 

H 
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Een respectabel bedrag voor het begin van het bejaardentehuis in Herzlia 

was als het ware het startsein van de bouw. 

  

Een maand geleden wandelde ik met mijn dochter Ofra langs ons Beth 

Juliana, toen zij mij vroeg: Herinner je de eerste steenzetting voor de bouw 

van het huis? Met opa Maurits Drukker en oma Erna en ik zelf, behalve alle 

initiatiefnemers, zakenmensen zionisten, met hart voor de zaak, zoals 

Shimon en Rini Shalish, Jo Slijper en allen die op de prachtige oorkonden 

vermeld zijn die nu aan de muur naast de eetzaal hangt. 
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Beth Juliana (Tulp gebouw) – de beginjaren 

Katrien Polak 

 
 

          k geloof dat ik één van de weinigen ben die de eerste steenlegging van 

Beth Juliana heeft mogen meemaken.   

Dat dit evenement een grote indruk op mij maakte bewijst het feit dat ik, 

gedurende de bouwperiode vaak een wandeling maakte naar Herzlia Hatse'ira 

waar het gebouw werd gebouwd. Ik liep dan door de aardbeienvelden van 

Ramat Hasharon naar Herzlia. De straat die vandaag rehov Moshe heet was 

een klein zandpad waar iedereen aardbeien kocht.  

 

Gedurende de periode dat ik in het Beilinson ziekenhuis werkte, werd ik 

benaderd door leden van de oprichtingscommissie met het verzoek om te 

overwegen de taak van hoofdverpleegster te aanvaarden, mede door het feit 

dat het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk was.  

Na een aantal gesprekken met de benoemde directeur, Batya Cohen z”l, nam ik 

de uitdaging aan.  

Inmiddels ging het bestuur, dat toen ook werd samengesteld, aan de gang om 

Beth Juliana bekend te maken onder de Nederlandse ouderen en ook op zoek 

naar geschikt personeel. 

Batya ontving de meeste sollicitanten en zo gebeurde het dat Beth Juliana 

startte met een directrice (Batya), receptioniste (Bracha), een dokter (dr. Ring), 

een technische man (David) een verpleegster (Katrien) en een kok (Albert). 

Zonder bewoners kun je zo wel draaien maar naar mate deze binnen kwamen 

druppelen werd de staf ook uitgebreid en langzaam maar zeker groeide Beth 

Juliana uit tot een modern huis voor ouderen, met alle faciliteiten die we 

vandaag kennen.  

 

Vele organisaties en regeringsfunctionarissen kwamen ons bezoeken om te zien 

hoe wij het deden, en voor velen waren wij het voorbeeld. 

 

I 
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Natuurlijk was het niet gemakkelijk want 

niemand had enige ervaring in het 

runnen van een bejaardentehuis. 

Geregeld hadden we besprekingen om 

te besluiten over belangrijke aankopen, 

zoals meubelen, juiste ziekenbedden en 

technische apparatuur. Wij bezochten 

geregeld andere huizen om te zien en te 

leren en ik ben ervan overtuigd dat volledige inzet van deze eerste groep, 

tezamen met het bestuur dat intensief meewerkte, door heeft gewerkt tot 

vandaag aan toe en kan met gerust zeggen: Beth Juliana is Kwaliteit. 

 

De eerste zomer was niet makkelijk. De eerste bewoners kwamen maar 

mondjesmaat binnendruppelen met natuurlijk veel te veel spullen waar in de 

kleine kamers geen plaats voor was. De maaltijden werden driemaal per dag 

geserveerd.  

Dr. Ring kwam tweemaal per week voor een aantal uren en uiteindelijk kreeg 

dr. van Dijk de verantwoording over de ziekenboeg. 

 

Een van de meest emotionele herinneringen is de oorlog in 1991, de Milchemet 

Hamifratz. Door de inzet van personeel en vrijwilligers had men het veilige 

gevoel: “bij ons kan niets gebeuren”.  Vele nachten brachten we met elkaar 

door.  Itzik Lahav (altijd met een dasje om) als directeur die ons afleidde met 

z'n praatjes en grapjes. Als de sirene ging moest iedereen zo snel mogelijk naar 

de schuilkelder, met de gasmaskers. Alle etages naar beneden. Om klaar te zijn 

waren er bewoners die hun tanden alvast in hun schoenen legden! 

Het einde van deze oorlog werd gevierd met een grote feestavond. 

Vandaag ben ik zelf een van de bewoners en constateer dat de saamhorigheid 

en zorg voor iedereen zo is gebleven en dat Beth Juliana nog steeds tot de top 

onder de huizen behoort. 
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Beth Juliana (Rakefet gebouw) – de beginjaren 

Leo van Praagh 

 

 

          e 13e juni 1979 is voor ons, bewoners, een heel belangrijke datum! 

Waarom zult u zeggen? 

 

Reeds begin 1930 arriveerden de eerste Nederlandse PIONIERS in Palestina, 

die, na hun aandeel in de opbouw van Israël te hebben geleverd, een 

verzorgde oude dag verdienden. 

 

Daarom werd toen het Tulp gebouw van Beth Juliana geopend, door de Irgoen 

Oleh Holland. 

Dit was het begin van het WARME EN ZORGZAME THUIS, waarvan wij nu 

iedere dag genieten. 

 

Over de beginjaren van Beth Juliana heeft Katrien Polak geschreven, en ik 

schets ik u het beeld vanaf december 1995. 

 

In December 1995 kregen we bericht, dat de Irgoen Oleh Holland van plan was 

om naast het bestaande Beth Juliana een 2e gebouw te openen. De bedoeling 

was een grotere en beter geoutilleerde verpleegafdeling te bouwen, met 

daarboven 60 aanleunwoningen. 

 

In dezelfde maand werd een bijeenkomst gehouden, waarbij de plannen uiteen 

werden gezet en kregen de geïnteresseerden een folder met de plattegrond 

van de woningen. 

 

Er zouden woningen van 1½, 2, 2½ en 3 kamers worden gebouwd. 

Na afloop van de bijeenkomst bekeek ik thuis de bouwplannen en zag 

verschillende zaken die ontbraken, zoals trissim, een kastje voor b.v. 

tandenborstel, tandpasta enz., het plaatsen v.d. 3e lift en nog meer punten. 

D 
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In de omgeving van Netanya woonden 7 geïnteresseerde families, die ik 

bijeenriep in Hotel Mitzpe Yam in Netanya en toonde hen wat er volgens mij 

ontbrak in de bouwplannen. 

Namens ons allen schreef ik een brief aan de bouwcommissie. 

 

Na verloop van tijd werd er een bijeenkomst met de aanstaande bewoners in 

de kelder v.h. Tulpgebouw georganiseerd. 

Daar vertelde ik, namens de 7 families, wat er volgens ons veranderd en/of 

toegevoegd moest worden. 

Terugkomend in ons flatje in Netanya, belde de ene na de andere a.s. bewoner 

op, om me te vragen om ook namens hen met de bouwcommissie te praten. 

 

In Februari ging eerst de verpleegafdeling over naar de nieuwbouw (nu Rakefet 

genoemd). 

Vanaf 1 Juni 1999 kwamen de nieuwe, zelfstandige bewoners en heerste er 

vanaf het begin de prettige warme sfeer die Batya Cohen z”l, als 1e directeur 

had geschapen. 

Na korte tijd hadden we het gevoel dat we EEN GROTE FAMILIE waren: 

medewerkers van Beth Juliana en de nieuwe bewoners!!!! 

Ik herinner nog goed dat de Brit Mila van de 1e kleinzoon van de Beth Juliana  

medewerkers Dina (werkzaam in de eetzaal) en Zion (kok in de keuken) plaats 

vond in de grote zaal. 

Bij feestelijke gebeurtenissen in de families van de medewerkers werden vaak 

leden van de bewonerscommissie EN andere bewoners uitgenodigd. 

 

Inmiddels zijn er weer nieuwe bewoners gekomen die ook kunnen genieten van 

de prima verzorging en de fijne sfeer die in Beth Juliana heerst. 

Ik wens u allen vele fijne jaren in zo goedmogelijke gezondheid, in ons fijne 

Beth Juliana. 
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 Onze belevenissen tijdens de reis naar Eilat 

Rivka en Yehuda Oppenheimer 

 
 

          e hebben van iedere minuut en 

van iedereen genoten tijdens deze 

aangename reis. Er was veel gepland 

voor ons en het weer was erg goed. 

Het hotel was één grote verwennerij, 

wat natuurlijk ook bijdroeg aan de 

stemming en het uitstekende eten was een traktatie. 

Het personeel - Shoshannah en Etty – zorgden goed voor ons, zelfs als we 

nergens om hadden gevraagd. 

Alle uitleg werd in het Hebreeuws gegeven en onmiddellijk door Shoshannah 

in het Nederlands vertaald. 

We genoten van het unieke landschap van Eretz Israël en de bloei van de 

wildernis, verzorgd door de bewoners van de Arava. Hoewel we echte 

Israëliërs zijn, toerden we op plaatsen die ons verrasten met hun 

technologische innovatie. 

Plaatsen zoals Yotvata en Ein Yahav hadden we nog nooit bezocht en tijdens 

deze vakantie hadden we het voorrecht om 

deze plaatsen te bezoeken. Zittend in een 

bus genoten wij van een rondleiding door de 

kibboets en observeerden we de 

tentoongestelde voorwerpen met 

gedetailleerde uitleg van de veteranen. We 

hebben erg genoten en veel geleerd.  

Gedurende de vakantie hebben we ook van 

de gastronomische kant mogen genieten en 
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werden we volop verwend tijdens de vele pauzes, de rondleidingen en de 

busreis. 

Speciale dank aan het personeel en aan de families. 

We wachten weer op de volgende reis waaraan we graag zullen deelnemen. 

 

 

 

 

Een ochtendwandeling naar het Natuurhistorisch Museum 

Mika Gelber 

 
 

          at een plezier! Op stap met Beth Juliana voor 

een bezoek aan de zoölogische tuin en het Steinhardt 

Natuurhistorisch Museum in Tel Aviv.  

Mijn vrienden vroegen alsmaar: "Wat, ben je nog niet 

in het nieuwe natuurmuseum in Tel Aviv geweest?" 

 

En ja hoor … een verrassing! Je kunt je inschrijven 

voor een uitstapje naar het museum. Nu zal ik een 

antwoord hebben voor al mijn aan m’n hoofd zeurende vrienden. 

Op de vastgestelde datum stonden we allemaal precies om 08:30 uur bij de 

autobus (Nederlanders zijn altijd precies op tijd). 

Rollators ontmoedigden de bewoners niet om deel te nemen aan het 

uitstapje. De begeleidende personeelsleden en vrijwilligers bleven 

gedurende het uitstapje helpen en we kwamen goed aan in het nieuwe 

museum. 

Eerst bezochten we de tuin voor zoölogisch onderzoek. De tuin heeft veel 

vogels van verschillende soorten en maten. Ook dieren die we kennen van 

bezoeken aan parken en dierentuinen. 

W

 א
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Na de traditionele koffiepauze 

kwamen we aan het 

hoogtepunt: het Natuur-

museum, een luxueus nieuw 

gebouw.  

Alhoewel sommige bewoners al 

erg moe waren, zijn we toch 

verder gegaan en genoten wij van een buitengewoon mooie en esthetische 

ervaring van dieren, gerangschikt in vitrines. Door op een knop te drukken 

kon je uitleg krijgen. 

Wij kregen ook een koptelefoon, waarmee we luisterden naar de 

interessante uitleg van de gids over de ontwikkeling van het menselijk ras, 

over dieren van miljoenen jaren geleden en zelfs over de laatst 

overgebleven kleine insecten en reptielen. 

Het museum laat de schatten van de nationale natuur van Israël zien, die de 

flora en fauna van onze regio weergeven en bevat meer dan 5 miljoen 

artikelen.                    

We hebben niet alle vier de verdiepingen van het Museum bezocht, maar 

kregen toch een leerkundige en prettige indruk van datgene het museum te 

bieden heeft. Wij hebben genoten van een prachtig architectonisch gepland 

museum en bewonderden de manier waarop de indrukwekkende en 

elegante voorwerpen stonden uitgebeeld. 

Namens de bewoners van Beth Juliana, veel dank aan de organisatoren en 

de vrijwilligers die ons geholpen hebben. 
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Verborgen talenten 

Leo van Praagh 

 

      

          iet zo lang geleden was er in BJ een 

tentoonstelling van voorwerpen die de bewoners 

hadden gemaakt. 

 

Het was een ongelooflijke veelzijdige verzameling 

van ceramiek, schilderijen, ijzersmeedwerk en 

handwerken waaronder mooie poppen. 

 

Zonder iemand te kort te willen doen, was ik 

persoonlijk getroffen door de keramiek van Mimi Pfingst, de prachtige 

schilderijen van Carla van West en het unieke smeedwerk van Mika Gelber. 

 

Eerlijk gezegd, als ik de ruimte in mijn woning (en in mijn portemonnee) 

had), en de “meesters” hun werken zouden willen verkopen, dan had ik bij 

Mimi een van haar mooie beelden gekocht, bij Carla het marktgezicht en bij 

Mika Gelber de danseressen. 

 

Mijn complimenten aan ALLE bewoners die, 

vaak pas op latere leeftijd, hun artistieke 

kunnen ontdekte.  

Genieten jullie er lang van, in zo goed 

mogelijke gezondheid. 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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De Gym 
“een gezonde geest in een gezond lichaam” 

 

 

         n februari 2019 werd de nieuwe 

Gym geopend, die 6 innovatieve 

fitnessapparaten voor de bewoners van 

het huis omvat - 3 apparaten met de 

nadruk op aerobics en 3 

spierkrachtversterkende apparaten. 

De toenemende behoeftes van de 

bewoners van het huis hebben ons ertoe 

aangezet om het activiteitenkader uit te 

breiden. Tegenwoordig werkt de Gym, 

onder begeleiding van onze professionele 

instructeurs Nira, Nirit, Yair en Omer, 

zondag t/m donderdag – ‘s morgens en ‘s middags – en op vrijdagochtend. 

Vanuit hetzelfde perspectief blijft een deel van de bewoners ook nog in de 

fysiotherapie-ruimte sporten. 

 

 

 

 

Innovatie en creativiteit op de verzorgingsafdeling 

Jeannette Michaeli 

 

 

          n Beth Juliana vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt 

en dat er een huiselijke sfeer heerst. Onze Carla komt uit Nederland en 

werkt als coördinerend verzorgende op de verzorgingsafdeling (Tmicha). 

Carla werkte ook in Nederland in de zorg. Daar wordt in de ouderenzorg 

I 

I 
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veel gewerkt met projecten die de huiselijke sfeer bevorderen zoals bijv. een 

eigen voordeur, het creëren van sfeerhoekjes, huiskamerprojecten enz. 

Carla opperde een paar maanden geleden het idee om de deuren op de 

verzorgingsafdeling om te toveren tot echte voordeuren. Het voorstel werd 

enthousiast ontvangen en Shoshannah heeft toestemming gegeven om er mee 

van start te gaan. 

 

We zijn als team op zoek gegaan naar mooie deuren op internet en kwamen zo  

terecht bij het Nederlandse bedrijf “Eigendeur” van Paul van Straalen. We 

hebben Paul geschreven en uitgelegd dat Beth Juliana een ouderenzorgcomplex 

is en dat we graag een persoonlijkere tint aan de deuren op de 

verzorgingsafdeling willen geven. 

Paul heeft ons een brochure gestuurd met wel 125 verschillende deuren!! 

Nadat we het definitieve okay kregen van Shoshannah hebben we de bewoners 

gevraagd welke deursticker zij op de deur van hun kamer zouden willen 

hebben, zodat iedereen zijn persoonlijke tint kon geven aan zijn of haar kamer. 

 

3 weken later zijn de deurstickers, samen met Paul en zijn collega in Israël 

aangekomen. Ze verbleven bij ons en hebben veel van onze bewoners 

gesproken. Paul vertelde dat ze erg blij waren met de vriendelijke ontvangst en 

de belangstelling van de mensen. 2 dagen later was de metamorfose compleet. 

Paul en zijn collega hebben, voordat ze terugvlogen, nog een paar dagen door 

Israël gereisd en komen graag nog een keer terug om te genieten van het 

mooie land en ook voor een nieuw project 

 

We hebben vooral positieve reacties gehad 

van bewoners, familie en van het team en we 

kunnen spreken van een geslaagd project!!! 

We blijven ons best doen om een zoveel 

mogelijk huiselijke sfeer te creëren zodat u, 

onze bewoners, zich thuis zult voelen. 

Het ziet er heel anders uit. 

 

 

Uit ons huis                                            18      

 



 

 

 

 

 

Pesach 2019 in Beth Juliana 

Leo van Praagh 

 

  

          oals ieder jaar voor Pesach zijn de 

medewerkers van Beth Juliana al 

maanden bezig met de planning en 

bestellingen voor Pesach. Dit alles 

gebeurt zonder dat wij, bewoners, daar 

iets van merken. Een week voor Pesach 

komt daar echter voor de bewoners 

verandering in: de laatste dagen voor Pesach eten we van wegwerpborden 

en bestek, en de dag dat de eetzaal “Pesachdik” wordt gemaakt, eten wij in 

de Batyazaal. 

 

Dan breekt de grote dag aan en is de Batyazaal, na een grondige 

schoonmaak, klaargemaakt voor de seider. Door het zien van die feestelijk 

gedekte tafel met de mooie menu’s, kom je vanzelf in de Pesachstemming. 

 

Om 19:30 begint de Seider, die zoals gebruikelijk de laatste jaren, op 

“meesterlijke” wijze door Avraham Roos werd geleid. Een hele kunst om dit, 

in 2 talen, afgewisseld met nu en dan een anekdote goed te brengen. Ik 

hoop, Avraham, dat je nog vele jaren, in goede gezondheid, de Seider in 

Beth Juliana wilt leiden, en je familie meebrengt, want ook zij hielpen mee, 

om van het geheel een succes te maken! 

 

Van het vele werk, waaraan ALLE Beth Juliana medewerkers deelnamen, 

hebben de bewoners die avond een gedeelte gezien, en wel de maaltijd. Die 

werd precies om 21 uur geserveerd en binnen een paar minuten kon 

iedereen beginnen te eten. Zo werd ook de “rest” van de uitstekende 

maaltijd, snel opgediend.  

Zouden zij die perfectie in ons leger hebben geleerd? 

Z 
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Namens alle bewoners wil ik van af deze plaats ALLE medewerkers 

bedanken voor het vele werk dat jullie, niet alleen voor Pesach, maar het 

hele jaar door, voor ons doen. 

 

 

 

 

 

De visvijver 

Pnina Raz 

 
      

         n het midden van onze tuin 

ligt een kleine vijver, versierd met 

riet en waterlelies waarin 

bijzondere diertjes rondzwemmen: 

lichtende en kleine aardige visjes 

en oranje karpertjes. 

Af en toe openen zich de knoppen van de waterbloemen op de golvende, 

donkere achtergrond. 

Als we dicht bij het water verblijven, naderen de visjes, maar al gauw 

hebben ze in de gaten dat we hun geliefde kruimeltjes niet bij ons hebben. 

Ik hoop dat het voer dat de verzorger hun toedeelt alles is wat deze 

happende diertjes nodig hebben. 

's Nachts geeft de maan hun licht met volle gloed zonder eb en vloed, 

misschien wat fantasie.... 

Overdag spreiden de bloemen hun kleurenpracht over het water, de 

vogeltjes laten zien dat ook zij met hun vleugeltjes een waterfonteintje 

kunnen produceren, en ook een poesje heeft zijn drinkwater gevonden in  

het poeltje zonder de visjes te storen. 

I 
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Als het heet is vinden de zwemmertjes de grote bladen als onderdak. 

Jaren geleden werd er een poging gedaan om door middel van een 

Japanse pomp het water te zuiveren en het schoon en levend te houden, de 

constructie was echter niet sterk genoeg. 

Misschien door een tunneltje in de poel brengen of een ballon op het water 

te gooien kunnen we hun nieuwsgierigheid opvoeren. 

 

 

 

Toevalligheden... 

Netty Wolf 

  

 

          et leven hangt van toevalligheden aan elkaar..... 

Daar is Beth Juliana voor om dat te ontdekken! 

Ongeveer 30 jaar geleden besloot de jongste zoon van mijn pleegmoeder 

naar Israël te komen bij zijn “zus”. Hij kwam en met behulp van de kibboets 

organisatie in Tel Aviv werd hij in een kibboets geplaatst. Hij bleef 10 jaar in 

het land en verhuisde van de ene naar de andere kibboets. Na 10 jaar werd 

zijn verblijfsvergunning niet verlengd en moest hij terug naar Nederland. 

Hij kwam afscheid van ons nemen, innig omarmd met een schattig meisje, 

Miriam, een Olah Chadasha uit India. 

Terug in Nederland, kocht de verliefde jongeman een ticket voor zijn Miriam. 

Zijn moeder kocht een beeldschoon Indiaas bruidskleed. Eenmaal in 

Nederland aangekomen, namen ze Miriam mee naar het stadhuis in 

Amsterdam en werd er getrouwd.... 

Na 9 maanden werd er een meisje geboren, Ariadne.  

Miriam, van beroep boekhoudster, kreeg een baan bij de gemeente 

Amsterdam. 

Na een paar jaar ging het mis en de twee besloten te scheiden. 

Miriam wilde verder studeren om vooruit te komen in haar baan. 

H 
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Na haar scheiding is zij lid geworden van de joodse gemeente en ging 

geregeld naar sjoel. Aldaar werd zij warm ontvangen. Ongeveer een half 

jaar geleden kreeg ik bezoek van de kinderen van mijn pleegmoeder, de 

oma van Ariadne. Ik nodigde hun uit voor een bezoek aan Yad Vashem, 

waar hun moeders naam is vereeuwigd. 

Ook Ariadne, die nu in Israël woont en als officier bij de zeemacht heeft 

gediend, kwam mee. Zij kwamen mij ophalen bij Beth Juliana en ik vroeg of 

ze het gemakkelijk had kunnen vinden. “Ja” was haar antwoord, ik heb er 

kennissen: de familie Bachrach”. Blijkt dat haar moeder, Miriam, in dezelfde 

sjoel in Amsterdam kwam en dat Wil Bachrach de babysitter van Ariadne 

was, zodat Miriam kon studeren! 

Zulke toevallige gebeurtenissen kun je horen in Beth Juliana. 

 

  

 

 

Gebruikte postzegels – waardeVOL of waardeLOOS? 

Leo van Praagh  

          

          eeds eerder heb ik hierover geschreven: in onze Beth Juliana Krant en in 

de Aleh. Waarom schrijf ik er nu dan weer over? 

Kortom, men, dus ook onze bewoners, weet niet hoeveel goeds er met de 

opbrengst van gebruikte postzegels wordt gedaan.  

De postzegels gaan naar Nederland. 

Daar zit, in de provincie Zeeland, een groepje mensen die postzegels 

verzamelen, sorteren en weer verkopen, en de OPBRENGST GAAT NAAR 

ISRAEL! 

Ze doen dit in samenwerking met MADA Nederland en hebben tot nu toe mee  

 

betaald aan onder andere het MADAstation in Sderoth en andere plaatsen. 

R 
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Ook Beth Juliana heeft van de opbrengst gelden ontvangen o.a. voor de 

medicijnwagen die u iedere dag ziet, een tillift voor de verpleegafdeling en een 

gedeelte van de tuinstoelen. 

Na de vorige publicatie hierover, heb ik uit heel Israël gebruikte postzegels 

ontvangen, OOK hele postzegelverzamelingen. Die laatsten waren vaak een 

leven lang verzameld, maar hebben de kinderen en kleinkinderen er geen 

interesse in. Wij kregen die verzamelingen en, ging de opbrengst, voor goede 

doelen, naar Israël. 

 

Dus, als U gebruikte postzegels of postzegelverzamelingen hebt, geef het aan 

mij en ik stuur het door en de opbrengst gaat naar Israël. 
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 Dat is niet meer voor mijn leeftijd 

Shulamit Lurie 

 

      

          atuurlijk zijn er een heleboel dingen die niet meer geschikt zijn voor 

mensen van mijn leeftijd. Bijvoorbeeld: Ik zal heus niet deelnemen aan de 

komende Olympische Spelen, en omdat ik tot nu toe nooit Bungee heb 

gesprongen, heeft het geen zin om daar nu aan te beginnen. 

De commissie voor “Exploitatie van het heelal” heeft me nooit uitgenodigd 

om daaraan deel te nemen, en toen men eindelijk een vrouw uitkoos om de 

voorzitter van Bank Israël te worden - hebben ze mij niet opgebeld - 

waarschijnlijk vanwege mijn hoge leeftijd. 

 

Maar voordat we allemaal diep in de put geraken, wil ik een paar dingen 

noemen waarvan we nog altijd kunnen genieten, zoals: 

Ik kan nog altijd verhalen schrijven; Bridge spelen, genieten van concerten, 

en me ook door mijn kleinzoon Asaf alles laten uitleggen over een nieuw 

elektronisch apparaat. Het doet er niet toe dat ik er ook ná zijn uitleg nog 

niets van begrijp - maar ik geniet ervan dat hij denkt dat ik nog in staat ben 

nieuwe dingen te leren. 

 

En daarom wend ik me tot al mijn leeftijdgenoten: zie zoveel mogelijk van 

alles de zonnige zijde!! 
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 Een vlieg op de muur 

Vardina Sold 

 

 

          p het moment dat ik van onze leidster van de schrijfgroep hoorde 

waarover ons komende verhaal of werkstuk moest gaan, verging me alle 

lust om een vlieg op de muur te zijn! 

 

Ik wil geen vlieg op de muur zijn! Ik wil geen gebeurtenissen die niet voor 

mij weggelegd waren bekijken, of horen, of zien, om door mij begrepen te 

worden, en vooral geen historische evenementen. Ik kan daar namelijk niets 

aan veranderen, niet aan prettige gebeurtenissen, en niet aan afschuwelijke 

ervaringen. Ik lees liever, of zie een film over de redenen die geleid hebben 

tot een of ander voorval, en niet precies het moment, waarop het gebeurde. 

 

Maar misschien is er toch wel een voordeel om een vlieg te zijn. Als ik dat 

ben, ben ik klein en bijna onzichtbaar, zie en wordt niet gezien. Maar de 

levensduur van een vlieg is minimaal, en ziet dan dus maar een heel klein 

gedeelte van een bepaalde gebeurtenis, zonder het hoe en waarom te 

weten. 

Toch is het mogelijk dat er momenten zijn waar het wel degelijk de moeite 

waard is om erbij te zijn. 

 

Misschien in de verloskamer? Ja, om te zien hoe een klein mensje uit het lijf 

van de moeder komt, hoe iedereen druk bezig is met de moeder en de 

baby. En het kind leeft, huilt zelfs zachtjes (?), en iedereen is blij en 

gelukkig. 

En misschien ben ik blij om een groots en prachtig panorama te zien, maar 

… zie er natuurlijk maar een klein gedeelte ervan. Misschien geeft me dat 

veel voldoening, maar misschien ook niet. 

O  
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Misschien is het wel interessant om aanwezig te zijn bij een eetfestijn, 

kunstig uitgestald en te genieten van het beeld, de geur van het voedsel. 

Dat doet de vlieg plezier! Hij wil op het eten aanvallen, maar oppassen dat 

niemand je dan ziet … want dat zou jouw einde zijn. 

 

Wat mij vooral interesseert is om als vlieg aanwezig te zijn bij repetities van 

een orkest of toneelstuk. Ik zit rustig op de muur en hoor hoe het spel 

groeit, een hart krijgt, of hoe het concert een samenhang van noten 

omtovert tot melodie die hun gevoel geven aan de noten. Maar ik verouder 

zeer snel. Waarschijnlijk kan ik dan niet eens het eind horen! Laat me dan 

alsjeblieft leven tot het einde. 

 

En waar is het toch de moeite waard om een vlieg te zijn? 

De beste plaats - niet op de muur - maar op de vuilnishoop. Daar kan ik 

alles zien en onzichtbaar zijn. Daar zie ik een rijke uitstalling van kleine 

dieren die zich op het vele voedsel werpen. De geur is rijk en het leven 

goed, werkelijk goed. Daar heb ik geen muur nodig, ik hoef er alleen maar 

te zijn. Hoe zei Shakespeare het?  “To be or not to be” …… vlieg. 

 

Maar omdat ik alleen maar een zogenaamde vlieg ben, die bij een 

belangrijke gebeurtenis is, zie en hoor zonder opgemerkt te worden, heb ik 

geen zin om vlieg te zijn. 

Misschien moet ik gewoon weer …mens worden. Dat is niet eenvoudig, dat 

is een gewaarwording met vele kanten, niet allemaal even aangenaam. 

Soms zelfs onverdraagzaam, maar zo ben ik geboren, en zo moet ik door 

het leven gaan, en dank de goede God dat hij me behoedde voor de dingen 

die ik niet behoefte te weten of ervaren. 

Sowieso weet ik niet alles. Ik laat het leven zoals het is en hoop op alleen 

maar goed. 
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Over parels en inzicht 

Pnina Raz 

 

 

          r waren eens twee gebouwen, elk apart ~ de ene van de andere ~ 

van de tulp naar de cyclaam en terug. 

Zij voelden zich alleen en opperden om te denken wat te doen, ze besloten 

te proberen naar elkaar toe te komen, iedereen op zijn manier. 

Dus langzaam maar zeker, als een egel, de tulp trok met een touw en de 

cyclaam duwde vooruit. 

Ik zat er en keek toe. Als een koningin in een rijtuig met een paar 

sierpaarden in stilte, …boem, klik !! 

Ik droomde, tuurde achter het gordijn, hoorde stemmetjes en geruis, aan 

beider kanten ontdekte ik bloemen in alle kleuren, formaten en vormen. De 

zon verblindt, moeilijk te zien; wat gebeurt daarbuiten? 

Er wordt gedanst als sneeuwvlokken, maar nee… het zijn watten! 

Nu een tapijt, alles ging uit elkaar en elk dingetje wapperde vlug… 

Op weg naar zijn functie als een parel. Hier komen de dwergen die de 

boomappels schuurden en rolden totdat ze zo glad werden als ijs en 

glanzend als glas. Deze parels kregen handen en voeten teneinde de 

mensenoren te kunnen grijpen. Niemand zag en hoorde iets, maar de mens 

kreeg een verbeterde gedachte, een beter idee dan dat er eerst was. 

Elke parel probeerde te helpen volgens een gekregen plan, botsingen te 

voorkomen, ruzies op te lossen, smart te verzachten en pijn te kalmeren, 

daarbij de mens te leren twee keer na te denken en het idee steeds te 

herinneren. 

Hier zijn de dwergen, die zo hard gewerkt hebben, de parels zijn ervan het 

resultaat, zij klimmen en fluisteren. 

Niemand hoort ze, niemand ziet ze, zo kunnen de parels hun werk doen, op 

een geheime manier.  
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Elke gedachte die geboren wordt in de wereld krijgt van nu af aan van de 

parels iets goeds zodat het eindresultaat perfect is. 

Denk er eens aan, hoe zal het worden? Elke gedachte die vanaf de 

morgenstond ontstaat, zonder botsingen, zonder problemen, alles is helder 

en klaar. 

Alleen de parels werken, krijgen van de dwergen en hun meesters, wat ze 

nodig hebben. Totdat de mens zijn les geleerd heeft.  

Alle parels praten in de oren, zij glimlachen naar elkaar, zijn gelukkig omdat 

hun plan is gelukt. 

De pleegzusters en broeders vinden bij moeilijke toestanden de goede weg 

zonder te hard te zijn, zodat als je een van de parels toch eens ontmoet - 

denkt aan de mogelijkheid dat ze nog een goede raad kunnen hebben, zelfs 

hier en nu. 

Misschien zonder een aai of een handdruk, met hulp van de parel te laten 

merken dat er sprake is van hulp van hart tot hart. 

De parel blijft niet, rolt verder waar ze nodig is. 

Denkt u niet dat alleen op deze manier, met de hulp van de parels, de 

wereld er een beetje roziger zal uitzien? 

We kunnen allen dromen, kijk eens onder de bloemen - op ooghoogte, 

- waar de dwergen werken. 
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 De Barneveldgroep - algemeen en Persoonlijk 
 

John Heymans 
 

        

           

           oen op 10 mei 1940 het Duitse leger Nederland binnen viel, vluchtte 

koningin Wilhelmina en haar kabinet naar London. Van daaruit kreeg de 

opperbevelhebber van het gecapituleerde Nederlandse leger, generaal 

Winkelman, de opdracht de Nederlandse regering te vertegenwoordigen bij 

de bezetters. 

Seyss-Inquart, de door Hitler aangestelde Reichs-kommissar, accepteerde 

deze beslissing niet. Hij besloot dat de secretaris-generaal van het 

Departement van Binnenlandse zaken, Dr. Mr. Karel Johannes Frederiks de 

aangewezen persoon was om zaken en problemen betrekking hebbende op 

de bezetting te bespreken en op te lossen. 

Achteraf is gebleken dat dit een van de weinige verstandige en goede 

beslissingen is geweest die Seyss-Inquart ooit heeft genomen.  

Frederiks bleek een heel goed functionerende diplomaat te zijn, die het 

vertrouwen van de bezettende macht wist te winnen, terwijl hij beslist niet 

aan hun kant stond.                

Bij dergelijke besprekingen liet Frederiks doorschemeren dat hij enkele 

persoonlijke tegemoetkomingen en privileges verwachtte van zijn 

gesprekpartners. Al spoedig kwam Frederiks met een kleine lijst van 

personen en families, hoofdzakelijk Joodse landgenoten, om vrijstelling van 

"Arbeitseinzatz" (deportatie). 

Aangezien de Politie en de gemeentebesturen onder het departement van 

Binnenlandse zaken vielen, nam de belangrijkheid van Frederiks toe. 

Begin 1943 bestond er reeds een lijst met meer dan 500 Joden die 

vrijgesteld waren van Arbeitseinzatz, door toedoen van Frederiks en zijn 

helpers.  

Eerst kreeg men een officiële verklaring en later een speciale stempel in het 

persoonsbewijs.                                                                                      

De betrokkenen op deze lijst waren Joden en hun families die zich in 

bijzondere mate verdienstelijk hadden gemaakt voor de Nederlandse 

gemeenschap en samenleving. Hieronder vielen kunstenaars, musici, 
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solisten, leden van het Concertgebouworkest, toneelspelers, rechters, 

advocaten, professoren, medici,  

kortom veel academisch geschoolde personen. 

Niet iedere instantie die betrokken was bij de Jodenvervolging was op de 

hoogte van het bestaan en de strekking van deze Frederikslijst. 

Daar deze Nazi instanties zeer gemotiveerd waren om hun werk zo perfect 

mogelijk uit te voeren (Joden deporteren), kwam het maar al te vaak voor 

dat Joden die op de Frederikslijst stonden, tóch gearresteerd en 

gedeporteerd werden! 

Daarom besloot men, na algemeen overleg, deze zgn. “Frederiksjoden” te 

beschermen tegen arrestatie en deportatie en hun centraal onder te 

brengen in een groot gebouw in het oosten van het land. 

1 december 1942 kreeg de Burgemeester van Barneveld, Joachim Westrik, 

een telegram met de machtiging het aldaar gelegen kasteel “de Schaffelaar” 

voor onbepaalde tijd te vorderen en ter beschikking te stellen ten behoeve 

van het Ministerie van Binnenlandse zaken. 

Het kasteel werd in die tijd gebruikt als kinderhuis.                   

Begin 1943 woonden er in het Kasteel de Schaffelaar reeds 109 Joden die 

op de Frederikslijst stonden.  

Het kasteel was in 1852 was gebouwd, in Neogotische bouwstijl.   

Op 29-9-1943 werden alle inwoners van het kasteel en bijgebouwde 

barakken, overgebracht naar Westerbork. Hun aantal was intussen 

opgelopen tot 650 personen. Vanaf die periode sprak men van “Barneveld 

Joden” of “Joden van de Barneveldlijst”, of van de “Barneveldgroep”.                                              

Toen mijn ouders, na te zijn verraden 

op hun onderduikadres in Heemstede, 

in Westerbork aan kwamen, werd mijn 

vader, Dr. David Heymans, als arts te 

werk gesteld. 

Hij had weinig tijd nodig om 

persoonlijk te ervaren, dat de namen 

van patiënten die op de zgn. 

Barneveldlijst stonden, nooit op de wekelijkse transportlijsten naar oost 

Europa voor kwamen.                                                                               
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Ook merkte hij dat kinderen die op hun onderduikadres waren verraden, bij 

aankomst in Westerbork, zonder ouders, onmiddellijk werden doorgestuurd, 

bij het eerstvolgende transport. 

Vader besloot daarom intensieve pogingen te ondernemen om op de 

Barneveldlijst te komen. Hij schreef vele brieven aan vrienden, relaties en 

invloedrijke personen. De betreffende brieven kwamen na de oorlog weer in 

vaders bezit, en zijn door ons, zijn kinderen, na vaders overlijden, 

geschonken aan Yad Vashem. 

Als een van weinigen is vader erin geslaagd om vanuit Westerbork, met hulp 

van zijn goede relaties, zijn gezin op de Barneveldlijst te krijgen. 

Daarna liet vader ons, mijn tweelingzus en mij (ondergetekende), 

“opduiken”. We waren toen 6 jaar. 

Via kasteel “De Schaffelaar” werden we naar Westerbork gestuurd, waar we 

weer onder de veilige hoede en zorg van onze ouders kwamen. Ik kan me 

nu nog de eerste grondige wasbeurt herinneren, want ons contact met zeep 

en water was tijdens onze onderduikperiode zeer sporadisch geweest, om 

van tandenpoetsen maar niet te spreken. 

4 september 1944 werden wij van Westerbork, met een van de laatste 

transporten, naar oost Europa gestuurd samen met de volledige 

Barneveldlijst, die toen al ongeveer 700 mensen telde.  

We arriveerden na een 3-daagse, zeer oncomfortabele treinreis in 

veewagens zonder sanitaire voorzieningen en voedsel, uiteindelijk in 

Theresienstadt.  

Ook daar verschenen de Barnevelders niet op de transportlijsten naar de 

vernietigingskampen!                 

Gedurende de laatste maanden van de oorlog hadden de Duitsers groot 

gebrek aan vrachtwagens en medicijnen. Deze vrachtwagens en de 

medicijnen bevonden zich in Zwitserland, dat op haar beurt bereid was deze 

uit te wisselen voor gedetineerden uit concentratiekampen. Hiervoor kozen 

de Duitsers een paar honderd leden van de Barneveldgroep die zich hadden 

opgegeven om deel te nemen aan deze uitwisseling naar Zwitserland. 

Deze Barnevelders werden dus enkele maanden eerder bevrijd. 

8 Mei 1945 werden we in Theresienstadt bevrijd door het Russische leger en 

de Nederlandse overlevenden werden in 3 groepen verdeeld. 
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Groep 1 reisden via allerlei omzwervingen naar het toenmalige Palestina. 

Groep 2 keerden per trein terug naar Nederland. 

Groep 3 (waaronder onze familie) vlogen 25 juni 1945 naar Eindhoven met 

parachutisten in Dakotavliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht, die 

korte tijd daarvoor aan de invasie van Normandië hadden deelgenomen, en 

kwamen zo, tezamen met vele anderen van de Barneveldgroep weer terug 

in Nederland. 

Ongeveer 100,000 Joodse Nederlanders overleefden de Shoah niet. 

Ongeveer 38,000 Joodse Nederlanders overleefden de Shoah, waaronder 

ongeveer 700 van de Barneveldlijst (ongeveer 4%). 

In het archief van kibboets Givat Chaim Ichud vond ik de volgende 

gegevens: 

Gedurende de 2de wereldoorlog werden er 140.000 Joden naar 

Theresienstadt gedeporteerd, waarvan er 35,000 aldaar overleden.    

88,000 werden naar vernietigingskampen gestuurd; slechts 4,000 

gedeporteerden overleefden dit.  

Op de dag van de bevrijding (8 mei 1945) bevonden zich in Theresienstadt 

17,000 overlevenden, waaronder de ongeveer 700 Hollanders van de 

Barneveld groep waar ik zelf en mijn familie toe behoorde.  

Vanuit Theresienstadt werden 9,000 kinderen doorgestuurd naar 

vernietigingskampen; slechts 235 overleefden.  

Dit zijn de sombere gegevens die ik heb kunnen achterhalen.                                         

In Beth Juliana, waar ik reeds enkele jaren woonachtig ben, kom ik dagelijks 

oud- “Barnevelders” tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             32                                     Terug naar toen 

 



 

 
Kapitein Seymour James Henry van den Bergh 

Yossi Dotan 
 

 
           

           p de Britse militaire begraafplaats in Beër Shewa zijn Britse militairen 

begraven die in de Eerste Wereldoorlog in de Negev bij gevechten tegen het 

Ottomaanse leger gesneuveld zijn. Op elk van de 1,240 grafstenen is een 

kruis gegraveerd, met uitzondering van één steen, waarop een Magen David 

is afgebeeld met daarin de Hebreeuwse letters die de afkorting vormen van 

de bede “Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel der levenden”.  

 

 Deze steen staat op het graf van de kapitein 

van de cavalerie Seymour James Henry van 

den Bergh. Hij sneuvelde op 27-jarige 

leeftijd op een heuvelrug, 15 km ten westen 

van Beër Sheva, vier dagen vóór de inname 

van die plaats door de Britse strijdkrachten 

op 31 oktober 1917. 

 

Seymour was een Britse soldaat met een Nederlandse achternaam. Die 

achternaam gaf aanleiding om iets over hem en zijn familie te weten te 

komen. Daarbij ontving ik hulp van Akevoth, de vereniging tot onderzoek 

van de genealogie en het familie erfgoed van het Nederlandse Jodendom, 

waarvoor mijn dank. 

 

Seymour van den Bergh groeide op in Londen. Kort nadat hij zijn studie aan 

een college in Oxford had afgemaakt en voor advocaat begon te studeren, 

brak de Eerste Wereldoorlog uit.  

Hij ging in dienst, werd officier en vocht onder bevel van generaal Allenby. 

Toen zijn brigade in de Negev een strategisch gelegen heuvelrug moest 
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verdedigen, werd zijn stelling drie keer 

achtereenvolgens door de Ottomaanse cavalerie 

aangevallen. Na zes uur vechten waren nog 

slechts enkele Britse verdedigers in leven. Ook 

Seymour sneuvelde. Hij werd postuum tot 

kapitein bevorderd. 

 

Seymour was genoemd naar zijn grootvader 

Simon van den Bergh (1819-1907), die in het 

dorpje Geffen bij Oss in Noord-Brabant was geboren. Simon behoorde tegen 

het eind van de 19e eeuw tot de belangrijkste boterhandelaars in Europa, 

evenals zijn concurrent Antoon Jurgens. Hun gezamenlijk marktaandeel in 

Engeland en in Duitsland bedroeg meer dan 70%.  

 

Jurgens startte in 1870 in Oss de eerste margarinefabriek ter wereld, nadat 

hij een Frans patent had gekocht. Twee jaar later begon ook Simon van den 

Bergh met de productie van margarine, eveneens in Oss. Beide 

familiebedrijven groeiden sterk in de loop der jaren. Eerst beconcurreerden 

ze elkaar, maar in 1908 begon een nauwe samenwerking, en tenslotte 

fuseerden ze in 1927 tot de Margarine Unie.  

 

Twee jaar later fuseerde deze Unie met Lever Brothers, een Britse 

zeepgigant. De gezamenlijke maatschappij werd Unilever genoemd, een 

internationaal concern dat tegenwoordig een jaaromzet van 50 miljard Euro 

en 170,000 werknemers heeft.  

 

Grootvader Simon en zijn vrouw Elisabeth hadden zeven kinderen, 

waaronder Henry (1851-1937). Henry en zijn vrouw Henriette kregen zes 

kinderen. Seymour was de tweede. Henry was 19 jaar toen hij uit Nederland 

naar Engeland emigreerde.  
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In Londen zette hij een filiaal op van het familiebedrijf, dat hij leidde. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog dienden drie van zijn zonen in het Britse 

leger. Behalve Seymour verloren hij en zijn vrouw ook een jongere zoon, 

James, die in Noordwest-Frankrijk sneuvelde. Henry werd een vermogend 

man, die een belangrijke verzameling van kunstwerken had. Hij schonk vele 

werken aan grote Engelse musea, onder andere ter nagedachtenis van zijn 

gevallen zonen. 

 

Als u dit stukje leest, misschien onder genot van een glas Lipton thee of ijs 

van Ben & Jerry's, beide één van de honderden merken van Unilever, denkt 

u dan even aan de familie van den Bergh, en speciaal aan Seymour ז"ל. Hij 

heeft zijn leven gegeven voor ons land. Als de Britse strijdkrachten ons land 

niet op de Turken zouden hebben veroverd, zou de staat Israël vandaag 

waarschijnlijk niet bestaan. 
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Mijn broer, Georges 

Charles Loinger 

 

      
            et is niet eenvoudig een 

stuk te schrijven als je in een 

paar maanden tijd je vrouw, 

jeugdvriendin, en de liefde van 

mijn leven Sally z”l, en je broer 

George van 108 verliest. 
 

Ik ben niet van plan in te gaan 

op de details van George’s 

activiteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog, want tot mijn grote 

verbazing is dat in de hele wereld gepubliceerd in kranten, radio, TV en nog 

meer. 

Veel mensen namen deel aan de Ondergrondse in Frankrijk en George was 

een van de vele tegenstanders van de Nazi bezetter. In dit verband kan ik 

opmerken dat in het kader van de OSE (Organisatie voor Hulp aan Joodse 

Kinderen) waartoe George behoorde, niet van de leden geëist werd met een 

wapen in de hand tegen de Duitsers te strijden, maar om zoveel mogelijk 

Joodse kinderen uit handen van de Duitsers te redden. 

De OSE redde vele duizenden kinderen door ze onder te brengen bij boeren, 

in kloosters en internaten en dit alles door het unieke werk van deze 

ondergrondse Joodse organisatie. Persoonlijk redde George meer dan 350, 

in Duitsland geboren, religieuze Joodse kinderen die niet in de huizen van 

niet-Joden konden verblijven, door het creëren van een geheime vluchtroute 

om ze naar Zwitserland over te brengen.  

Aan dit reddingswerk namen ook drie van mijn zusters deel; Emma, Fanny 

en zelfs Yvette, de moeder van Yardena Arazi, die als 14-jarige als 

koerierster fungeerde. 

Na de oorlog was hij actief in de organisatie van Alliya B’ in het organiseren 

van illegale Alliya naar Israël en als officier in het Franse leger was hij de 
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enige die het recht kreeg om aan boord van de Exodus te gaan toen die 

door Engelsen teruggestuurd werd naar Frankrijk. 

George had nog een grote verdienste; hij werd de historicus van de Joodse 

ondergrondse tegen de Duitsers. Hij wendde zich tot een van de grootste 

historici van de Franse ondergrondse met het verwijt dat deze geen enkele 

keer het Joodse verzet in zijn publicaties noemde. Het antwoord van de 

historicus was dat hij geen rekening kon houden met iets waarvan hij nooit 

iets gehoord had. Als reactie hierop verzamelde George een groep mensen, 

overlevenden van de Joodse ondergrondse, en onder zijn leiding 

publiceerden zij een aantal boeken waarin ze uitvoerig vertelden wat zij 

hadden gedaan, waarbij zij het hele scala van activiteiten van ieder lid van 

de Ondergrondse op individueel niveau beschreven, inclusief degenen die 

door de Duitsers werden aangevallen, gepakt, gemarteld en vermoord. 

Vandaag de dag is de geschiedenis van de Joodse ondergrondse in Frankrijk 

bekend en wordt door alle historici aangehaald. 

Korte tijd na het overlijden van Sally z”l, besloot ik naar Parijs te reizen ter 

gelegenheid van de feestelijkheden en recepties ter ere van de 108e 

verjaardag van George, en was ik blij hem, een aantal maanden voor zijn 

dood, te ontmoeten. Voordat ik Parijs verliet zei hij tegen mij dat hij dacht 

nog twee, drie jaar te leven, maar deze keer hield hij zich niet aan zijn 

woord. 

Laat ik eindigen met een verheugende mededeling. 

Op dezelfde ochtend dat George overleed, werd in Israel een dochtertje 

geboren van mijn kleinzoon 

Ro’i (die mij naar Parijs 

vergezelde) en die naar 

Sally z”l is vernoemd: Sade 

Sara. 

Ik ben gelukkig en trots dat 

de stam Loinger-Meier die 

Sally en ik in Uruguay 

stichtten zich zonder 

oponthoud uitbreidt en 

allen, zonder uitzondering, in Israel wonen. 
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"Het is echt gebeurt" 

Netty Wolf 
           

 

 p een zondagmiddag ging de deurbel in het huis 

van mijn ouders. Op de drempel stond de 

jongste zoon van Mama Claar, mijn 

pleegmoeder. Hij vertelde mijn ouders dat die 

avond om 20:30 uur zijn moeder op televisie zou 

verschijnen. 
 

Mijn ouders begrepen niet waar het om ging, 

want op dat moment was Mama Claar bij ons op 

bezoek in Israël. Mijn ouders betaalden haar reis 

naar Israël, zodat ze mij en mijn gezin voor het eerst kon bezoeken. 
 

De nieuwsgierigheid van mijn ouders ontwaakte en ze deden de televisie om 

half negen aan. Tot hun verbazing was het eerste wat ze zagen een foto van 

mij op de leeftijd van 3 jaar. Het programma heette: “Het is echt gebeurd”. 

De verhalen die in eerdere programma’s waren uitgezonden, hadden Mama 

Claar boos gemaakt. Iemand zei bijvoorbeeld dat hij ging bidden bij een 

standbeeld van Jezus en plotseling begonnen de handen van het standbeeld 

te bloeden… en andere dergelijke waanvoorstellingen. Uit irritatie pakte 

Mama Claar pen en papier en schreef hun het volgende verhaal: 
 

Op een ochtend, tijdens de oorlog, was er een pogrom in Amsterdam in de 

buurt van ons huis. Er werd luid geschreeuwd met megafoons waarin werd 

geëist dat alle Joden naar buiten moesten komen en in de vrachtwagens 

moesten klimmen. Die dag was ik met Netty op de derde verdieping van ons 

flatgebouw. Toen de avond viel en het donker was, werden er enorme 

schijnwerpers gericht op het raam van ons appartement met de eis: “Breng 

het Joodse kind naar buiten!” Meteen klonk het geluid van de laarzen op de 

houten treden. Een vreselijk lawaai .... Netty sliep met haar favoriete pop in 

haar armen. 

O   
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Ik bleef rustig en kalm en zei hen stil te zijn om “mijn kind niet wakker te 

maken”… 

Ze schenen een fel licht op haar bed, waardoor haar haar blond leek; De 

Duitse soldaat zei: “Dit is geen joods kind”, en ze vertrokken. 
 

Voor dit verhaal ontving Mama Claar 25 gulden en van dit geld kocht ze een 

haardroger voor mij, die ze mij cadeau deed toen ze me in Israël kwam 

opzoeken. 
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Mashav Congres voor Medewerkers 
 ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan 

Rachel Fisch 

 
          n 2018 woonde ik een congres bij van 

Mashav, maar toen ik enkele bewoners 

vertelde dat ik voor dit congres was 

uitgenodigd, begreep ik al heel vlug, dat 

niemand wist wat Mashav is en dus dacht ik hier iets over te schrijven in 

onze krant.  

Mashav is een Afdeling van Buitenlandse zaken, gericht op hulp voor 

Ontwikkelingslanden. De organisatie werd opgericht in 1958 door de 

toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Golda Meir en de Eerste 

Minister David Ben Gurion, in de geest van het Joodse begrip "Tikun Olam".  

De laatste 60 jaar sinds de oprichting, is Mashav actief in 140 landen over 

de hele wereld, en werkt aan de opleiding van meer dan 300,000 mannen 

en vrouwen in verschillende vakgebieden.  

Het doel is verandering en hoop te brengen aan de bevolking in 

ontwikkelingslanden, zodat elk individu de mogelijkheid zou krijgen kennis 

op te doen en zich te ontplooien. 

Mashav doet dit op verschillende manieren. Gespecialiseerde leiders worden 

uitgestuurd naar ontwikkelingslanden waar seminars worden gehouden 

waarbij de deelnemers nieuwe begrippen krijgen en praktische hulp zodat ze 

op hun beurt kleine zaken kunnen oprichten. Anderen worden 

gespecialiseerd in landbouw, veeteelt, waterzuivering etc. Allen gebieden 

waarin Israël uitmunt.  

Andere seminars worden regelmatig in Israël gehouden, in Haifa in het 

Internationale centrum op naam van Golda Meir en in Shefayim door 

Cenadco. 

I   
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Zelf had ik het enorme plezier er actief aan deel te nemen en werd ik 

meerdere malen uitgezonden naar seminars in de Ivoorkust en in Senegal. 

Bovendien gaf ik gedurende een paar jaar les in het land op de twee 

bovengenoemde plaatsen. 

De voertaal was Frans of Engels, de onderwerpen van de seminars waren 

veelzijdig. Zo hielden we in 2005 in een dorp "Grand Moree" in de Ivoorkust 

een seminar met als onderwerp: “Het individu en de Gemeenschap in een 

Multiculturele Omgeving”.  

In het jaar 2000 in Abidjan hielden we een seminar met als onderwerp “Het 

Oprichten en Ontwikkelen van Microzaken” en een half jaar later in Senegal 

in Dakar over “Leiderschap door vrouwen in een agrarische omgeving”. 

We reisden steeds met twee, mijn partner Mevr. Fannette Modek is 

specialiste in Gemeenschapsontwikkeling, planning en geslachtgerichte 

problemen. 

Mijn domein lag steeds in de psychologische problematiek, zelfkennis als 

“leider” en het oplossen van crisissituaties. Problematiek en conflicten tussen 

de eigen cultuur en internationale begrippen en gebruiken. 

Niets was meer aandoenlijk dan de deelnemers te ontmoeten die kwamen 

met zoveel verwachtingen, zoveel goede wil en hoop voor ontwikkeling. 

Steeds nieuwsgierig nieuwe onderwerpen te leren en ook de cultuur en de 

gewoontes van anderen te 

leren kennen en aanvaarden.  

Op de avond van het congres 

kwam naar voor hoeveel 

ideaal er in Israël is om te 

helpen en kreeg ik meer 

begrip in de enorme 

verschillende gebieden waarin 

Israël gemengd is over de hele wereld. 
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Nannie ben Dror 

 

Cruise van Amsterdam naar Rome 

 
 

 

          

         oals jullie weten heb ik een cruise 

gemaakt met mijn broer en schoonzus. Het 

was voor 10 dagen, van Amsterdam naar 

Rome, met de grootste en nieuwste boot van 

de Holland-America Line de “Koningsdam” met 

2,650 passagiers en 1,025 bemanning. 

Uiteraard waren er verschillende 

nationaliteiten, maar het merendeel was 

Nederlands. 

De gemiddelde leeftijd kan je, zeg maar, als bejaard beschouwen. Het 

voordeel van zo’n cruise is dat het ook geschikt voor minder valide mensen. 

Er waren heel veel rollators en ook elektrische wagentjes. De hutten waren 

prima, ietwat aan de kleine kant, maar de publieke ruimten waren 

schitterend. 

Eten was uitstekend, inrichting van eetzaal heel mooi, maar de akoestiek 

was rampzalig, logisch, we zaten met ongeveer 800 man met het nodige 

lawaai van praten, lachen en gerinkel van bestek. 

We vertrokken uit Amsterdam, de 1e aanlegplaats was Southampton, 

hebben daar een museum bezocht en wat rondgelopen. Niet de moeite om 

nog een keer te gaan. De volgende dag op zee, en toen naar La Coruna in 

Spanje, via Golf van Biskaje en natuurlijk hadden we een licht stormpje. Hier 

hebben we wat rondgewandeld. De volgende dag voeren we naar Porto 

(Portugal). Hier hebben we een bustocht gemaakt, was heel aardig. Heb 

nog een groot reclamebord gezien van Sandeman Port. 

Volgende dag naar Lissabon, weer een bustocht, maar dat was een enorme 

tegenvaller, veel rijden en niets bijzonders gezien. Ergens kregen we een 
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lunch aangeboden, wat heel slecht was. Het 

was in een klein benauwd kamertje, terwijl 

het buiten schitterend weer was. Mijn broer 

heeft nog een klacht ingediend en natuurlijk 

nooit enige reactie ontvangen. 

In Gibraltar zelf hebben we onze eigen 

benen gebruikt en gingen we naar museum 

van Picasso, heel mooi. We waren niet de enigen. Er waren meterslange 

rijen met cultuur hongerige mensen, maar het was de moeite waard. 

Muntwaarde van Gibraltar is de Gibraltar Pond maar ze ontvingen wel onze 

Euro met blijdschap. In Malaga, veel mooie gebouwen gezien en ook 

ondertussen kregen we een fikse regenbui en konden we nergens schuilen, 

dus kwamen we drijfnat aan boord terug, want we gingen zonder jas op 

stap. 

  

Nou weer paar daagjes op zee, lekker luieren, lezen, wandelen op de boot 

en niet te vergeten Zonnebaden!!! 

Last but least kwamen we in Cartagena. Hier hebben we een taxi genomen, 

heel interessant met veel Romeinse overleveringen. 

En dan naar Rome en met KLM terug naar Holland. 

Er waren dagelijks shows, ballet en ook miniconcerten. 

Buiten dat alles, is het de gewoonte bij de HAL dat er tweemaal week een 

gala-avond is, dus mijn broer moest 

in smoking; dit op aandrang van zijn 

vrouwelijk gezelschap. De oudjes 

waren heel opgedoft en zagen er nog 

goed uit, ondanks dat zij tezamen 

265 jaar oud zijn Niet gek he?!? 
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Radiologieprofessor Ben Felson, lezing in Japan 

Maja Hertz 

 

          rofessor Radiologie Ben Felson, zeer bekend vanwege zijn research, 

zijn boeken en zijn gevoel voor humor, werd dikwijls uitgenodigd om een 

lezing te geven in Amerika en in het buitenland. Zo accepteerde hij indertijd 

een uitnodiging van de Universiteit van Tokio.  

 

Hij arriveerde in het Universiteitsziekenhuis, waar hij werd opgewacht door 

radiologen en assistenten. Er ontstond een probleem toen bleek dat de 

Japanse radiologen een lezing in het Engels niet goed zouden kunnen 

volgen. Prof. Felson sprak natuurlijk geen Japans. Gelukkig kwam één van 

de radiologen naar voren en zei dat hij bereid was om de lezing te vertalen. 

Zijn Engels was goed omdat hij verschillende jaren in Amerika had gewoond 

en gewerkt.   

 

Er werd afgesproken dat Prof. Felson zou beginnen met de lezing en iedere 

keer een korte pauze zou houden, zodat de vertaler kon spreken in het 

Japans, en zo ging het verder. Iedereen luisterde met veel aandacht en de 

lezing was een groot succes.  

 

Prof. Felson wist de lezing te verlichten met enkele anekdotes, die blijkbaar 

erg gewaardeerd werden. Aan het eind van de lezing werd er 

geapplaudisseerd en Prof. Felson ging daarna naar de vertaler en bedankte 

hem voor zijn hulp. Hij begreep dat de toehoorders zijn lezing    

geapprecieerd hadden en voegde eraan toe dat de vertaler blijkbaar zijn 

anekdotes ook zo goed had weten te vertalen vanwege het gelach daarna. 

Toen zei de vertaler: “Professor Felson, uw grapjes kon ik niet vertalen in 

het Japans; ik zei iedere keer bij een pauze: nu vertelt Prof. Felson een 

grapje, nu moeten jullie lachen. Dus lachten ze…” 
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Professor Felson was zeer verbaasd en verloor iets van zijn zelfvertrouwen, 

maar hij leerde veel van deze gelegenheid.  

Het is een feit, dat zelfs de beste sprekers rekening moeten houden met de 

taal van het land en hun levenswijze, waar ze hun lezingen houden. De 

anekdotes die zo goed overkomen in het Engels en Amerikaans, worden 

blijkbaar niet gewaardeerd in een land als Japan met een heel andere 

mentaliteit. 

A wise man learns from the mistakes of others …(Bismarck). 
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De sfeer van Beth Juliana – foto’s van evenementen 
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