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Van de redactie 

 

 

 

 

 

 

Dit is het eerste nummer van de huiskrant van Beth Juliana (van bewoners 

voor bewoners) onder redactie van Zahava Ben Zeev, Barend Elburg, 

Marianne Loonstein en met zeer actieve medewerking van Ilana Manzur.  

De inhoud van dit nummer bestaat, na een voorwoord van de directeur 

Shoshannah Nash en de redactie, uit drie delen 

a. Verslagen (o.a. de unieke gebeurtenissen het bezoek van koning 

Willem Alexander en het binnenbrengen van een nieuwe Sefer Tora), 

b. 75 jaar Bevrijding en ik,  

c. Algemene artikelen. 
 

Over het deel “75 jaar bevrijding en ik” het volgende: Het is In Beth Juliana 

jarenlang een geschreven of ongeschreven regel dat de Sjoa in de 

programma’s van lezingen en clubjes (חוגים) niet voorkomt, behalve een 

inhoudsvolle bijeenkomst op of rond “Jom Hashoa”. 

De redactie heeft gemeend daarop dit jaar een uitzondering te moeten 

maken. In het jaar 2020 zal overal ter wereld herdacht worden, dat het dit 

jaar 75 jaar is na de bevrijding van door de Nazi’s bezette landen in Europa 

(mei 1945) en door de Japanners bezette landen in Azie (augustus 1945). 

Wij, bewoners van Beth Juliana, kunnen niet stilzwijgend aan dit gebeuren 

voorbij gaan! Vandaar de titel “75 jaar bevrijding en ik”. Bewoners hebben 

dit in hun bijdragen precies zó beschreven.  

Al deze bijdragen staan in het deel “75 jaar bevrijding en ik” Wie dit stuk - 

om welke reden dan ook - niet wil lezen, kan deze blz. overslaan. 
 

Wij hopen dat u aan dit nummer van deze huiskrant veel leesplezier zult 

beleven en het u een beetje afleiding zal bieden van het hele Corona 

gebeuren dat de hele wereld en, ook ons in Beth Juliana, zo bezig houdt. 
 

Een spoedige verlossing de Corona, veel sterkte voor alle werknemers met 

de extra drukte, Chag Sameach voor Pesach en Jom Ha’atsmaut, nog vele 

jaren in goede gezondheid voor u en allen die u lief zijn wenst u, 
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Pesach 2020 

Shoshannah Nasch 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                 

    

    Lieve Bewoners, 

Nu met Pesach herdenken we de gehele uittocht uit Egypte, alle 10 de 

plagen en natuurlijk de matzes!! En hoe goed past het Corona virus 

daarbij!! 

Ook de Corona is een uittocht en verlost ons uit de dagelijkse sleur en 

het materiele leven waarin we verstrikt zijn geraakt,  en verder is het 

corona virus absoluut  de elfde plaag die gewoon niet in de hagada 

genoemd staat.  En de matzes!! Die kan je perfect onder de deur 

doorschuiven in geval van quarantaine!!! Met andere woorden: pesach en 

corona horen bij elkaar. Maar Pesach gaat voorbij en ook de corona!!! We 

moeten gewoon veel geduld hebben….. 

 We doen allemaal enorm ons best om optimistisch te zijn, om mee te 

werken en gezond te blijven! Want dat is het enige waar alles om draait: 

gezond blijven! 

En dat geldt absoluut ook voor onze gemoedstoestand!! Dus blijven 

lachen! 

 

Pesach sameách en een gezellige zomer!! 

Shoshannah 
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Verbranden van Chametz 
Hagit A. Benyamini 
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Laat ons dit jaar de weg van het aangename vinden, 

Om de donkere hoeken van ons leven te verlichten 

Veel vragen hebben wij 

Die kansen die wij misten 

Momenten waarop onze handen zwak waren - 

Door de zware druk op onze ruggen. 

Kijk, de lente breekt aan 

Waarin elke hoekje dat in ons is, opvlamt 

We bewegen, we beginnen, we komen er. 

Laten we hopen, bidden en ons deze bestemming toewensen. 

En U die alles kunt, de Beschermer en de Bewaker 

Verlicht als een vuurtoren onze weg.. 

Laat ons voor de komst van de zomerdagen 

het Geluid van de boodschapper horen 

En niet nog hoeven vragen waar onze trouwe Herder is- 

Dat de knoppen gezien worden in het land 

Dat de tijd van de nachtegaal is gekomen 

En het geluid van de tortelduif te horen is in ons land. 



 

 

 

 

Chanoeka in Beth Juliana 
Zehava Ben-Zeev 

 

 

In Beth Juliana worden alle feestdagen passend 

gevierd en Chanukah steekt boven alles uit. Elke 

avond worden de lichtjes aangestoken in de grote 

mooie zilveren Chanoekia, die gedurende het hele jaar in een passende 

vitrine staat. Tegelijkertijd steken bewoners Chanoeka lichtjes aan in een 

keur van eigen Chanoekiot (in 

de woningen mag niet 

aangestoken worden), 

worden bladen met de tekst 

van het lied "Maoz Zur" 

uitgedeeld en zingen alle 

aanwezigen het, begeleid 

door Frieda Cohen op de 

piano. Het is een schitterend gezicht zoveel Chanoekiot van verschillende 

materialen, uit verschillende landen van herkomst en uit verschillende 

periodes, naast elkaar te zien staan. Daarna is de hele staf bezig met het 

serveren van de ene avond “Sufganiot” en andere avond hete “levivot”. 

Elke avond wordt er, tot de avondmaaltijd, een kort cultureel programma 

geboden: muziek, zang of een verhaal,  

In het bijzonder wil ik de feestelijke ochtend voor kinderen, kleinkinderen, 

achterkleinkinderen en vele verschillende 

familieleden noemen, met de verschillende 

spelen en spelletjes, geschikt voor kleintjes en 

de groteren, waarvan ze sommige konden 

meenemen, en dit ging natuurlijk gepaard met 

een verscheidenheid aan lekkere hapjes en 

drankjes. 

De hele sfeer in het huis ademt Chanukah, 

dankzij passende decoraties. 

 

Beth Juliana 

– uit het 

huis 
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Chanoeka in Beth Juliana 
Batya Halperin 

 
 
 

Het vieren van Chanoekah in Beth Juliana viel bij mij 

in de smaak. 

Chanoeka is een 

Joods feest, maar 

niet zo zwaar als de feestdagen van de 

Torah: er zijn niet alle ge- en verboden 

verbonden aan de feestdagen zoals 

Pesach, Shavuot, Sukkot en Rosh 

Hasjana. Men mag reizen en vrienden en 

familieleden bezoeken, men mag kopen 

en koken en iedereen kan overdag zijn 

werk doen – alleen tegen de avond moet 

men zich vrij maken voor de Chanoeka 

lichtjes en het feest. 

In Beth Juliana werden de vele Chanoekiot elke avond, tijdens de acht 

dagen van Chanoeka, in de lobby naast de eetzaal, door hun eigenaren 

aangestoken en leverden ons een schitterend, lichtgevend gezicht. Als 

laatste werden de kaarsen aangestoken in de grote zilveren Chanoekia, 

geschonken door de familie Horowitz, in het bijzijn van alle aanwezigen, 

iedere avond door een andere vertegenwoordiger van de inwoners van 

Beth Juliana. 

De eerste kaars werd aangestoken door Charles Loinger, voormalig 

voorzitter (gedurende vele jaren) van de sjoelcommissie en de oudste 

sjoelbezoeker. In de daaropvolgende dagen kregen deze eer Yehuda 

Oppenheimer, Barend Elburg, Menachem Ilan, Jitschak Elzur, Joop 

Lissauer en Yossi Dotan (die dit 

jaar twee keer aanstak toen 

bleek dat een vertegenwoordiger 

van de familie Horowitz niet was 

gekomen).  

Beth Juliana 

– uit het 

huis 
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Alle dagen begeleidde Frieda 

Cohen het zingen van Maoz Tzur 

op de piano. 

Iedere avond verhoogden 

verschillende artiesten muziek en 

zang.  

De eersten waren de leden van het 

“Shiru Shir" koor van Beth Juliana onder leiding van Ofra Vankart. Verder 

traden op de zangeres Racheli Valstein die zichzelf op de gitaar 

begeleidde, de zanger Asher Levi die zichzelf op de accordeon 

begeleidde, Eran Luria piano en als laatsten de Nederlandse familie 

Bobbie Rotfeld gitaar en zijn vrouw Sana van Emden op fluiten en hun 

zoontje, vier jaar oud, met een stukje zelf gemaakte muziek ! 

We werden ook op “sufganiot” of “latkes” getrakteerd om, naast de vele 

Chanoekah lichtjes, de feeststemming te vervolmaken. 

Op de eerste avond van Chanoekah zijn wij, dames van de toneelgroep 

van Beth Juliana, opgetreden met een leuke voorstelling over Channa 

Zelda en haar man Kalman, die erge trek had in lekkere zoete “levivot” 

maar zij geen zin en geen kracht had om ze klaar te maken en zo verzon 

ze iedere keer een ander ingrediënt dat haar ontbrak. Daarom, nadat hij 

alle ingrediënten had gekocht, stroopte Kalman zijn mouwen op en 

maakte ’s nachts zelf de warme, zoete “levivot” en toen zijn vrouw          

’s ochtends wakker werd, verraste hij haar met warme zoete “levivot”. 
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Hachnassat Sefer Torah – 

Inwijding van een Sefer Torah 
Barend Elburg 

 

Het is voor elke Jood een 

grote mitzvah om voor 

zichzelf een Torah te 

(laten) schrijven of om een Torah te kopen die 

is geschrven door een gediplomeerde “sofer”. 

In de halacha is bepaald dat zelfs deelname 

aan het dekken van een deel van de kosten van 

het schrijven van Torah geldt alsof je het hele 

gebod bent nagekomen. Dus hoe groot is de 

mitsvah en de vreugde als een persoon het 

volledige gebod kan uitvoeren! 

Op donderdag 5 Tevet 5780 - 2.1.20, was het 

feest in Beth Juliana i.v.m. het binnenbrengen van een Sefer Torah dat 

aan Beth Juliana werd geschonken door de bewoonster mevrouw Rose 

Stemmer, ter nagedachtenis aan haar man z.l. en “dankbaarheid voor 18 

jaar van een goed leven in dit huis met haar bewoners en toegewijde 

staf" (citaat uit haar mond). 

 

Mevrouw Stemmer is gezegend met kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen, in totaal meer dan 70 personen, en allen van jong 

tot oud kwamen naar Beth Juliana om samen met haar en de bewoners 

en het personeel met veel vreugde de inwijding van het Sefer Torah te 

vieren. 

Na het genieten van lichte en smakelijke consumpties van de tafels bij de 

ingang van het huis, werd tegen 17.30 uur een stoet gevormd voor het 

binnenbrengen van de nieuwe Thora onder een choepa die werd 

vastgehouden door jonge mensen uit de familie en begeleid werd door 

klarinet en accordeon. Uit de auto die voor de deur stond geparkeerd, 

 

Beth Juliana 

– uit het 

huis 
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ging het via de kleine ingang van de lobby, door de lobby, de gang en de 

brug in de richting van de sjoel. Terwijl de stoet de sjoel naderde, 

werden de vier Torah rollen die uit de Aron Hakodesh waren gehaald 

door enkele bewoners van het huis en vaste sjoelbezoekers van buiten 

gedragen, om hun “nieuwe vriend” te ontvangen.  

Na het dansen met de vijf Torah-rollen en zingen van passende liedjes en 

het reciteren van enkele Psalmen, werd weer een stoet gevormd van een 

vertegenwoordiger van de familie die het nieuwe Sefer droeg en 

bewoners en sjoelbezoekers van buiten die de vier andere Sifre Torah 

droegen. Zo werden de vijf Thora rollen naar de Aron Hakodesh 

gedragen en daarin geplaatst. 

Na het zingen van “Uvenucho Jomar” werden korte toespraken gehouden 

door de rabbijn van de wijk en van de sjoel rabbijn David Hordan, de 

voorzitter van het sjoelbestuur de gepens. rechter Menachem Ilan en een 

oud sjoelbezoeker de heer Eliezer Politi, die een paar jaar geleden 

verhuisd is maar met zijn hart verbonden blijft met deze plek. Allen 

belichtten de ene of de andere uniekheid van de Thora, en prezen 

mevrouw Stemmer voor het initiatief en de uitvoering en wensten haar 

nog vele gelukkige jaren en in de eerste plaats een volledig en snel 

herstel van de val die het nodig maakte dat zij (temidden van haar 

uitgebreide familie en stralend van vreugde!) in een rolstoel aanwezig 

was.  

Als laatste sprak de zoon Prof. Salomon Stemmer die zei: “Uit hoofde van 

mijn functie voer ik vele keren het woord maar deze keer ben ik helemaal 

opgewonden” en vervolgde met een beschrijving van zijn vader z.l., zijn 

leven en aspiraties en, moge zij een lang leven hebben, zijn moeder, de 

"prinses van de avond" en haar leven en ambities, en hoe goed zij het 

heeft in Beth Juliana, waar ze drie jaar na het overlijden van haar man 

kwam, en in haar woorden: "terwijl ik heel eenzaam was." 

Na Ma’ariv gingen de bewoners naar hun verdere bezigheden en aten` 

de vele leden van de familie de Mitzvah maaltijd in de Batja zaal. 
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Dankzij de nauwgezette voorbereidingen door de familie, het personeel 

van het huis en het sjoelbestuur en de perfecte uitvoering, was het een 

geweldig evenement. Op Shabbat na de inwijding werd de wekelijkse 

Parsha uit de nieuwe Torah gelezen en werd de aanwezige schoonzoon 

van Mevr. Stemmer opgeroepen. 

 

Op 5.2.2020 / 10 Shevat 5780,  

ongeveer een maand na deze heugelijke gebeurtenis,  

overleed mevr. Rose Stemmer. 

Haar aandenken zij tot zegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koning Willem Alexander bezoekt Beth Juliana 
Barend Elburg 

 

 

Het korte bezoek van koning Willem Alexander aan 

Beth Juliana in het kader van zijn bezoek van 1½ dag 

aan Israel, maakte donderdag 23 januari 2020 voor 

allen tot een gedenkwaardige dag. 

Koning Willem Alexander, die zelf als piloot het vliegtuig bestuurde 

waarin hij en zijn gevolg reisden (een feit dat in de Israelische en 

Nederlandse media uitgebreid werd gemeld), was samen met vele 

koningen, prinsen, presidenten, regeringsleiders en andere 

hoogwaardigheidsbekleders, op uitnodiging van onze president Rivlin 

naar Jeruzalem gekomen voor het bijwonen van een conferentie in Yad 

Vashem met als titel “Remembering the Holocaust: Fighting 

Antisemitism”.  

Beth Juliana 

– uit het 

huis 
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Aanleiding voor deze grote 

bijeenkomst waren de herdenking 

van 75 jaar bevrijding van 

Auschwitz (op 27 januari) en de 

nog steeds voortdurende strijd 

tegen het antisemitisme. 

Na een vroeg bezoek aan Jad 

Vashem, kwam de koning met zijn gevolg op donderdag 23 januari om 10 

uur aan bij Beth Juliana. Bij de voordeur werd hij verwelkomd door de 

voorzitter van de raad van bestuur van Beth  Juliana Gideon Dolev, de 

directeur Shoshannah Nash, de voorzitter van de Irgun Olei Holland 

Gideon van der Sluis, de voorzitter van de SCMI Chaya Brasz, lid van de 

raad van bestuur van Beth Joles Ruth Neter en de financiele directeur van 

Elah Bennie Leezer.  

Allereerst ging het langs de fitness room met de fiets met beelden o.a. uit 

Nederland en een bezoek gebracht aan de verpleegafdeling. Vervolgens 

kwam de koning met zijn gevolg naar de lobby met feestelijk gedekte 

tafels waarop het mooie servies, een mooie plant, koffie, thee en petit-

fours. 

Voordat de koning binnenkwam, vertelde Barend Elburg iets over de 

koning die in 2013 zijn moeder 

(sindsdien weer prinses Beatrix) 

opvolgde, zijn vliegbrevet, zijn gezin 

en zijn bevoegdheden als koning. 

Na binnenkomst van de koning, 

sprak Barend na een korte uitleg, de 

lofzegging (ברכה) uit die men zegt 

bij het zien van een regerende 

koning of koningin en zeiden alle 

aanwezigen daarop Amén.  

Vervolgens maakte de koning, 

samen met Shoshannah de 
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directeur, een ronde langs 6 tafels 

waaraan daarvoor uitgekozen 

bewoners en bewoonsters hadden 

plaatsgenomen, waaronder per tafel 

één waarmee de koning een kort 

gesprek zou voeren. Bij allen ging 

dit gesprek over hun verleden tijdens - en na de Tweede Wereldoorlog. 

Deze gesprekken werden gevoerd met Annie Hollander, Hannie 

Wijnbergen, Maja Hertz, Ronny ben Ami, Netty Wolf en Basja Bonnewit 

die zich goed hadden voorbereid, de één met foto’s, de ander met een 

vervalst persoonsbewijs en sommigen met alleen herinneringen.  

Om ca. 11 uur vertrok de koning en haastte zich naar Jeruzalem om op 

tijd te zijn voor de grote herdenkingsbijeenkomst in Yad Vashem. 

Het bezoek was, in nauw overleg met de Nederlandse ambassade, tot in 

de kleinste details voorbereid door de staf onder leiding van Ido Aronson 

en het zal voor alle betrokkenen een voldoening zijn geweest dat de 

uitvoering prima verliep en dat de koning bij zijn afscheid zijn 

tevredenheid uitsprak over een zinvol bezoek aan Beth Juliana en over de 

ontmoeting met een aantal bewoners. Ook de bewoners, vooral zij die 

aan een van de tafels zaten waar met de koning gesproken werd, waren 

onder de indruk van deze innemende man en de oprechte belangstelling 

voor hetgeen verteld werd en zijn affiniteit hiermee. Hij merkte o.a. op 

dat dit stuk van het verleden  ) WOII( in zijn eigen leven, als zoon van 

Prins Claus, een belangrijke rol speelde en speelt. 

N.B. In het verleden hebben Prinses Juliana en prins Bernhard en later 

prinses Beatrix met Prins Claus 

Beth Juliana bezocht, maar dit 

was de eerste keer dat een 

regerende koning of koningin der 

Nederlanden het huis bezocht. 
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Toen gingen we op tijul 
 

 
 
 

Op dinsdag 18.2.20 maakten we een tochtje naar 

twee bestemmingen:  

De hibiscuskwekerij in Kfar Warburg van de 

energieke en sprankelende Ja’acov Ziv,  waar we met 

een enorme verscheidenheid aan 

soorten hibiscus geconfronteerd 

werden, we een leerzame uiteenzetting 

hoorden over het kweken van nieuwe 

rassen en uitleg kregen over de goede 

eigenschappen van deze plant. Ja’acov 

Ziv ontving ons heel hartelijk en 

tracteerde ons op hibiscus the en 

hibiscus ijs. 

 

Het tweede reisdoel was het dorp “Beta 

Jisrael” in Kirjat Gat, een authentiek 

centrum voor het bewaren en 

doorgeven van de overlevering en 

cultuur van de Ethiopische Joden. Wij werden door een uiterst 

vriendelijke gids ontvangen die begon met een uitleg over het 

tuinbouwproject in het dorp, bedoeld voor ouderen in de gemeenschap. 

Daarna namen we deel aan de traditionele koffieplechtigheid (Bunna) en 

kregen we Ethiopisch brood (Dabo), liepen we door het nagebouwde 

dorpje en gingen in een van de traditionele hutten, gemaakt van modder 

en stro, naar bin-nen en hoorden we uitleg over het leven van de Joden 

in Ethiopie. 
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– uit het 

huis 



75 jaar geleden werd ik weer Cohen! 
Miriam Oren-Cohen 

 

 
 
 

Ik ben als Cohen geboren, maar in 1943, toen we 

onderdoken, veranderde mijn vader onze familienaam 

van COHEN in COLLETT. Hij veranderde de 2 poten 

van de H in l l en de 2 poten van de N in  t t. Het was niet de beste 

vervalsing, maar goed genoeg bij een vluchtig onderzoek van onze 

papieren. Bovendien keek niemand al te zorgvuldig omdat ik blond was 

met blauwe ogen, net als alle andere kleine Nederlandse meisjes. Het 

enige probleem was dat ik me niet kon herinneren hoe ik mijn naam 

moest spellen, was het met één l of twee, en hetzelfde voor de t. Elke 

keer dat mijn papieren werden gecontroleerd stopte mijn hart bijna met 

kloppen.  

Toen kwam die geweldige dag in mei, de oorlog was voorbij! Mijn ouders 

hadden me enkele weken eerder gevonden, maar ik moest ze nog steeds 

"tante" en "oom" noemen, alleen als voorzorgsmaatregel. En we waren 

nog steeds de familie COLET, of was het COLLETT? 

Toen kwam de aankondiging dat de oorlog voorbij was ! Het eerste wat 

mijn vader deed was om de naam op onze papieren terug te veranderen 

naar COHEN! 

Ik bleef een COHEN tot ik ging 

trouwen en daarna veranderde 

ik mijn naam van COHEN in 

mw. C. OREN. Mijn vader had 

deze verandering makkelijk 

kunnen vervalsen, maar deze 

keer deden we het officieel ! 

 

75 jaar 

bevrijding 

en ik 
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Mijn Bat Mitsva op de dag van de bevrijding 
Jehudith Ilan 

 
 
 

 

Het was op de 22e april 1945 toen de trein waarin wij 

rondreisden, wij die de verschrikkingen van Bergen 

Belsen hadden overleefd en het lijden van de idiote 

trein, die Duitsland doorkruiste van west naar oost, 

stilstond. 

De Duitsers zeiden tegen ons dat we de trein moesten verlaten met onze 

“bagage” en te voet verder moesten gaan, want men stond op het punt 

om alle bruggen in het gebied op te blazen om de naderende vijand tot 

stilstand te brengen. 

Deze trein, die nu de “verloren trein” wordt genoemd, zwierf twee weken 

lang van plaats naar plaats in het gebombardeerde Duitsland – werkelijk 

in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. 

Een van de stations die de trein aandeed was Berlijn, het doel bij uitstek 

voor de bombardementen van de geallieerden, die onderling 

concurreerden wie het eerste Berlijn zou bereiken bij het einde van de 

oorlog. 

De trein was een goederentrein met wagons bestemd voor veevervoer, 

zonder enige sanitaire voorzieningen. Wegens plaatsgebrek werden onze 

mensen er zonder eten en drinken in geperst, op en onder elkaar, terwijl 

velen ziek waren, hoofdzakelijk met tyfus. 

Op die 22e april 1945 stond de trein stil in een dicht bos bij het plaatsje 

Tröbitz en terwijl we daar stonden voelden we in de lucht dat het einde 

van de oorlog werkelijk nabij was. 

De mensen verlieten de wagons en stonden in groepjes bij elkaar en 

overlegden wat nu te doen en ze besloten terug te keren naar de trein en 

niet te voet verder te gaan en … werkelijk in die nacht kwamen de 

Russen op de plaats waar wij stonden en veroverden het gebied en 

bevrijdden de trein. ’s Ochtends zagen we de Duitsers die in de trein 

waren als gevangenen en Russische soldaten te paard die hen in 

gevangenschap voerden.  
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Bevrijd in Zuid Limburg 
Basja Bonnewit 

Voor mij was dit een bijzondere ochtend in mijn leven. Behalve de 

bevrijding van het juk van de Duitsers was het de dag van mijn Bat 

Mitsva, 9 ijar 5705. Vanzelfsprekend dat ik die bijzondere dag nooit zal 

vergeten. 

Als jullie vragen hoe wij de Joodse datum wisten in de omstandigheden 

waarin we verkeerden, dan is het antwoord dat mijn dierbare zuster Lea 

Sonnenschein z.l. de Joodse data steeds had bijgehouden, zelfs in de 

verschrikkelijke dagen die wij doormaakten. 

 

 

 

 

 

 

 

Als Paula van Oosten was ik vanaf 1942 in 

Hoensbroek ondergedoken bij de familie van Oosten, 

een echtpaar zonder kinderen. 

Zuid Limburg is bevrijd op 17 september 1944 de 1e dag Rosh Hashana. 

Ik was toen een klein meisje van bijna 5 jaar en was me dus niet bewust 

welke datum het was. 

Van het moment van de bevrijding kan ik me herinneren dat ik uit bed 

werd gehaald en wij naar buiten gingen waar gezongen en gedanst werd. 

Ik werd op een tank van Canadese soldaten getild, kreeg chocola en om 

mij heen werd gezongen “Oranje boven” en “Leve de koningin” en werd 

er met oranje vlaggetjes gezwaaid, waarvan ik toen geen idee had (en 

ook nu niet) waar die vandaan kwamen.  

Het echtpaar van Oosten, inmiddels overleden, kreeg nog bij hun leven 

de Yad Vashem onderscheiding “Rechtvaardigen onder de Volkeren”. Mijn 

hele verdere leven was ik erg aan ze gehecht en heb ik ze, bij bezoeken  

aan Nederland, geregeld bezocht. 
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Bevrijd in Theresienstadt 
John Heymans 

 

 

 

Begin mei 1945 kwamen Russische gevechtstroepen 

die in westelijke richting oprukten in de nabijheid van 

het concentratie kamp Theresienstadt. Mijn 

tweelingzuster en ik, we waren toen 8 jaar oud, mochten enkele dagen 

niet buiten spelen. 

De Duitse kampcommandanten en bewakers vluchtten in paniek en, om 

hun aftocht te dekken, beschoten ze het kamp. Er vielen doden en 

gewonden onder de geïnterneerden. 

Op 8 Mei trokken eenheden van het Russische leger Theresienstadt 

binnen en was onze bevrijding een feit. 

Enkele dagen later, ik zie alles heel duidelijk gebeuren, reed een 

Amerikaanse leger jeep met enkele Amerikaanse officieren het kamp 

binnen. Op hun uniformen waren kentekens dat ze deel uitmaakten van 

het Amerikaanse legerrabbinaat; ze droegen ook een Magen David op 

hun uniformen. 

Een van de jonge officieren was zelfs rabbijn. Ze bleken over de 

informatie te beschikken, dat de ouders van de rabbijn zich onder de 

overlevende geïnterneerden van Theresienstadt zouden moeten 

bevinden. 

Tot zijn grote vreugde vond de rabbijn inderdaad zijn ouders in 

betrekkelijk goede gezondheid. Er werd spontaan een sjoeldienst 

georganiseerd met speciale dankzegging voor onze bevrijding en voor de 

hereniging van ouders en zoon, officier in het Amerikaanse leger. 

Dit was de eerste keer dat de overlevenden hardop, in het openbaar, een 

gebed in het Hebreeuws konden uitspreken. 

Dit alles maakte op alle aanwezigen waaronder ik als 8 jarig jongetje, 

diepe indruk en in die mate dat ik, na 75 jaar, mij dit alles heel duidelijk 

kan herinneren. 

75 jaar 
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Onze bevrijding in het kamp 6 Tjimahi  
in Ned. Indië. 

Benno van der Velde 

 

John Heymans 

 

 

 

 

Wij hoorden pas op 17 augustus dat de Japanners 

gecapituleerd hadden. Ik herinner me nog dat ik 

achter een grote jongen stond met gescheurde en 

versleten kleren, toen we het Wilhelmus zongen. Maar 

de bevrijding was er echt nog niet. De Japanners verzorgden wel het 

weinige eten dat we kregen, maar dat hield toen op. Zij, de Japanners 

hebben ons wel beschermd de eerste dagen, tegen de Inlandse 

buitenwereld. Dat werd later door de Gurkha's overgenomen, Britse 

soldaten (echte vechtjassen) uit Nepal, die tegen de Indonesiërs zeer 

hard optraden. Wij moesten maar zien hoe we aan eten kwamen. Uit het 

niets, zomaar, werd me toen vertelde dat mijn vader omgekomen was. 

Kortom het was toen een hele zware tijd.  

Ik ben toen met anderen van het ene kamp naar een ander kamp 

verplaatst, waar we enigszins veiliger waren. Het laatste was een kazerne 

die beter beschermd was. Ik heb toen de bof gehad, om met een militaire 

Dakota, die bestuurd werd door een Japanse piloot, naar Batavia te 

vliegen. Daar aangekomen zijn we in een open vrachtwagen naar de 

Reden gebracht, Batavia had toen nog geen haven. Toen kwamen er 

problemen want ik stond niet op de lijst om met het landingsvaartuig aan 

boord van het grote schip de Oranje te gaan. Door een handigheidje 

lukte het me wel. Degene die de lijst voorlas had het wel door, maar zei 

niets.  

Eenmaal aan boord van het schip de Oranje, ik kwam op de lijst niet 

voor, wilde men mij weer naar de vaste wal terugbrengen. Ik zei toen: 

“Ik ga niet van boord”. Men is toen in oude lijsten gaan zoeken en bleek 

het dat mijn moeder geweigerd had aan boord te komen als ik er niet bij 

zou zijn. Ze is toen in grote haast met mijn zuster Elize opgehaald.  
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Na de bevrijding 

Judith Weijel 

Na een lange bootreis met een overstap in Southampton, want de Oranje  

kon nog niet door de sluizen van IJmuiden, kwamen wij na ruim een 

maand in Nederland aan, waar de ontvangst niet bepaald warm was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Na verschillende omzwervingen, na de bevrijding in 

1945, van een zolderetage in de Van Eeghenstraat en 

een pension van 2 kamers in de Banstraat, kregen 

mijn moeder en ik een huurwoning in Amsterdam West. Een hoekhuis op 

de Sloterkade. Mijn vader was in 1942 gearresteerd en gedeporteerd.  

 

“Vliegbiljet” 8.12.1945, Benno v.d. Velde, 

van Bandoeng naar Batavia 
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In de winter bevroren ramen en waterleidingen. Aan de overkant van de 

straat was een café en als de mannen dronken waren, belden ze bij ons 

aan de deur. Via een advertentie "Woningruil" kwam er een vrouw die 

van Zuid naar West wilde verhuizen. Omdat mijn moeder daar altijd had 

gewoond en ik daar ben geboren, leek het mijn moeder wel wat. Nadat 

ze aan de vrouw had gevraagd of haar man de woning in West niet 

hoefde te zien, zei deze: "Hij vaart en vindt alles wel goed". 

Toen wij later in de Uiterwaardenstraat kwamen te wonen, woonden er 

verschillende joodse families, maar wij werden er met de nek 

aangekeken. 

Dit was 1948. Op een nacht werd mijn moeder ernstig ziek en moest ze 

naar het ziekenhuis. Boven ons woonde Boy Edgar, de bekende Jazz 

pianist. Hij was ook arts, dat wil zeggen, hij deed weekend- en 

avonddienst als huisarts. Hij werd dan met een dienstauto van huis 

gehaald en bezocht zo de patiënten. Hij kwam bij mijn moeder en nam 

mij mee naar boven en hij vroeg aan mijn moeder of hij iemand van de 

familie moest waarschuwen. Mijn moeder had alleen nog haar 

tweelingbroer. De rest van de familie was vermoord. Mijn moeder wist 

het volgende helemaal niet, maar wat bleek? Na de oorlog ruilden heel 

wat N.S.B.-vrouwen van woning zodat ze ergens kwamen te wonen waar 

niemand ze kende. Haar man zat niet op zee, maar in de bak! Zo werd 

mijn moeder er, i.v.m. die woningruil, door buren van verdacht dat ze 

haar eigen mensen had verraden. Nadat ze uit het ziekenhuis thuis 

kwam, kwam met de joodse buren gelukkig alles goed.   
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Bevrijd in Oldebroek 
Karel Weijel 

 

 

 

De laatste maanden woonden we bij bakker Schult in 

het dorp Oldebroek. De bevrijding had al even op zich 

laten wachten. Vaak hoorden we in de verte het 

geschiet van zware stukken veldgeschut. We hoorden met onze 

kinderoortjes het gepraat van de grote mensen. Toen kwamen er een 

paar moffen met een platte boerenwagen. Het was een foerier en hij had 

de meest begeerlijke zaken op zijn wagen. Die goederen waren zo 

buitengewoon dat iedereen er opgewonden van raakte. Mijn broer Joop 

en ik moesten binnen blijven omdat het een komen en gaan was van 

moffen. Toen, op een dag, ging die kar weer weg. Een knecht van Bakker 

Schult had een pak overalls met stuk een touw aan een paal in de 

wagenschuur vastgebonden en toen die wagen wegreed konden die 

overalls niet anders dan achter blijven! In feite levensgevaarlijk, maar 

wat deed niet men in die dagen? Deze overalls werden mogelijk gebruikt 

door de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) als uniform dat werd 

gecompleteerd met een armband met de letters BS. 

17 april 1945 was onze bevrijding! De Duitsers hebben zich in Nederland 

officieel op 5 mei 1945 overgegeven, maar de 17de april kwamen de 

Amerikanen al Oldebroek binnengereden! De bakkerij van Bakker Schult 

was in de Dorpsstraat. Wij naar buiten. Daar dromden al mensen samen. 

Er kwamen steeds meer mensen en op een gegeven moment stonden we 

rijen dik te wachten. Te wachten waar op? De geallieerden komen! 

Wanneer komen ze? Oh, ze zijn al over de IJssel. Hoera, daar zijn ze! 

Daar komt een legerwagen hard aangereden met twee andere auto’s in 

zijn spoor. In de achterste auto’s BS-sers en op de spatborden BS-sers 

met stenguns in de aanslag. Even later komen de wagens terug. We zijn 

dol van blijdschap, maar…. in de eerste auto zitten moffen en in de 

volgwagens zitten Nederlanders, jongens van de BS. Kijk maar, er staat 
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Ze komen er aan!! 
Marianna Loonstein 

BS op de banden om hun armen. Later horen we dat deze moffen de 

opdracht hadden om bij de IJssel nog militaire objecten te vernietigen en 

dat de Nederlanders ze achterna joegen om dit te voorkomen en om ze in 

te rekenen. Dan komen de personeels-carriers er aan met een grote witte 

ster en wij zijn uitzinnig. Op een van de volgende dagen is er opeens 

vuurwerk. Als een van de jongens een zevenklapper aansteekt, knalt dat 

ding in het gezicht van een meisje. Ik heb nooit gehoord hoe dat is 

afgelopen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Ze komen er aan”!! – “Ze zijn al in Doesburg”!!– 

“Over een paar dagen zijn ze hier’’!! 

Het geschreeuw klonk door het hele dorp en 

omgeving. Zelfs drong de vreugdevolle boodschap door tot de afgelegen 

boerderij van de familie Lammers gelegen even buiten het dorpje 

Varsseveld, dicht bij de Duitse grens. 

Het kleine joodse meisje, wist wie “ZE’’ waren, soldaten van het Engelse 

leger, die zouden zijn gekomen om het Nederlandse volk te bevrijden van 

de oorlog. Een oorlog die later aangeduid zou worden met de beladen 

getallen “40 – 45’’. 

Het kleine, joodse onderduikertje hoorde de kreet: “Ze zijn al in 

Doesburg’’! Ze dacht: Het kan niet waar zijn; ik geloof het niet! Zo 

negeerde zij de optimistische geluiden. Ook toen, enige dagen later, het 

bericht doordruppelde dat de bevrijders weer dichter bij waren gekomen.  

Namen als Doetinchem, Winterswijk en Aalten, werden genoemd. 
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Een kerstcadeau 
Of: Ook een klein kaarsje kan soms veel licht verspreiden 

Shulamit Lurie 

Het elfjarige kind liet de vreugde en spanning, die de volwassenen 

beroerden ,volkomen langs zich heen gaan. De kinderen in de boerderij 

hadden totaal geen belangstelling voor het gebeurde. Het waren haar 

speelkameraadjes geworden . Maar ze had nog nooit iets serieus met hen 

besproken. Ook nu was ze met haar gedachten alleen. 

Toen … kwam het bericht: “ZE KOMEN ER AAN”. En … het was zo !!! En 

ja hoor, de tanks met zwaaiende soldaten rolden de zandwegen over. Zij 

gooiden naar de uitbundige menigte SIGARETTEN EN REPEN 

CHOCOLADE. Er heerste een stemming als op een kermis. 

Het kleine joodse meisje sloeg alles gade en raapte wèl de repen 

chocolade op om ze later “thuis’’ – op de boerderij - zorgvuldig in een 

trommeltje te bewaren. Ze was wèl blij met de chocola, maar … De 

kinderen van het gezin waren snel door hun voorraad chocola heen en 

kwamen dan bij haar om stukjes chocola bedelen. 

Later die avond - in bed - zei ze de enige Pasoek die ze na de jaren op de 

boerderij, nog kende: 

“Hamaloch Hagou-eil ousie mikol rong, jeworeich es hanegoriem’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal gebeurde in het jaar 1943. Ik zat ergens 

in den Haag ondergedoken. Toen Kerstmis naderde, 

zat ik daar al ongeveer 9 maanden. Uiteraard kwam ik 

nooit buiten en ook zag ik nooit iemand, behalve de vrouw des huizes, 

die drie keer per dag naar boven kwam om mij eten te brengen. Soms, 

als ze tijd had, ging ze even zitten om wat met me te praten. Als ik op 
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andere momenten van de dag de behoefte voelde om te spreken, dan 

had ik twee mogelijkheden: tegen mezelf te spreken of tegen de muur. 

Nadat ik daar enkele maanden had gezeten, begon ik werkelijk deze 

mogelijkheden te gebruiken. 

Plotseling, één dag voor Kerstmis, kwam er een gast bij mij: Gerard 

Boomer. In het dagelijkse leven was de heer Boomer leraar wiskunde aan 

een middelbare school en vader van een gezin met 4 jonge kinderen. In 

de oorlogsdagen echter, stond hij aan het hoofd van een groep van de 

ondergrondse die tot doel had onderduik adressen te vinden voor Joden. 

Ik zie hem voor me alsof het vandaag gebeurde. Het was een koude dag, 

want in Nederland is het in december erg koud. Hij droeg een lange 

donkerbruine jas van dikke stof en de jas had twee diepe zakken. En toen 

haalde hij uit een zak een appel en zei: “Ik ben gekomen om je een 

kerstcadeautje te brengen”. Je moet begrijpen een appel was iets dat wij 

al heel lang niet gezien hadden en zo kon ik helemaal niet begrijpen hoe 

hij aan zo iets kostbaars was gekomen. Het was een prachtige appel, aan 

de ene kant rood en aan de andere kant geel en het gevoel dat iemand 

aan mij had gedacht en zich een dergelijke inspanning had getroost om 

mij blij te maken – dat verwarmde mijn hart. Nadat meneer Boomer weg 

was, nam ik een zakdoek en poetste 

de appel op en legde hem op de 

tafel, en drie dagen lang keek ik er 

naar en had ik de indruk dat de 

appel mijn hele kamer verlichtte. Na 

drie dagen begon ik te denken dat, 

als ik de appel nu niet opeet, zou hij 

kunnen verrotten en dan zou ik de 

vitaminen mislopen die ik ook zo erg 

nodig had. Ik besloot om hem op te 

eten, maar ik voelde me een beetje 

als een kannibaal.  

Gerard Boomer 1943 – leraar 

wiskunde en leider van een 

ondergrondse groep (in het midden 

met een blauwe cirkel) 
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Bevrijd in Tröbitz 
Joop Lissauer 

Sindsdien zijn 77 jaren voorbij gegaan, en in de loop van de tijd kreeg ik 

wel eens een sieraad ter gelegenheid van deze of gene gebeurtenis, maar 

geen enkele diamant in de wereld kan voor mij zo waardevol zijn als dat 

cadeau dat ik kreeg op een moment dat ik heel erg behoefte had een 

druppeltje aanmoediging: de appel die ik cadeau kreeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 10 april 1945 vertrokken wij per trein uit 

Bergen Belsen (het z.g. Verloren Transport”).  

Vrijdagochtend de 13e werd onze locomotief 

aangevallen en maakten wij langs de kant brandnetelsoep. In Glöwen 

(midden Duitsland) werd onze locomotief nog eens aangevallen en dagen 

later op vrijdagmiddag werden wij in een bos geparkeerd. 

Zondagavond 22 april werden wij weer een stukje verplaatst en 

maandagochtend 23 april om 6.00 uur werd er geroepen: ''de Russen zijn 

er" en toen waren wij bevrijd en op loopafstand van het plaatsje Tröbitz. 
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De Bevrijding van Gent 
Rachel Fisch 

 

 

 
 

Toen Gent bevrijd werd was ik nog geen 5 jaar. Ik 

hou me daarom hier enkel aan wat ik me, als klein 

meisje van toen, heel duidelijk herinner. 

De eerste indruk was een enorme vreugde; papa was terug uit onderduik 

in Brussel; mama en wij terug uit Westmalle, waar we het laatste jaar vrij 

konden rondlopen. Het zomerhuis van de onderduik-familie, was op de 

rand van de heide en de bossen. In mijn ogen was het een gelukkige tijd 

en ik had geen deel aan de wanhoop en zorg van de volwassenen. 

Daarna de terugkeer naar Gent, waar tot vandaag het huis van mijn 

grootvader staat. Ik was twee en een half toen we het huis moesten 

verlaten en nog geen vijf toen we terugkeerden en vond het jammer dat 

de tuin zo verwaarloosd was. 

Op een dag was er een hele opwinding, mijn moeder lachte en schreide 

tegelijk: "Ze zijn hier; ze zijn de stad binnengetrokken". Wie, wat,? Vlug 

een manteltje aan, mijn zus me stevig aan de hand houdend, liepen we 

richting Stadhuis, vijf minuutjes van ons huis. Er was veel marsmuziek, 

gezang en gegil en ik werd ziek van angst. Mannen in uniformen; dat kon 

nooit goed zijn en zoveel mensen samengedrongen, had ik nooit gezien. 

Mijn zus legde me uit dat ze ons kwamen bevrijden. Begreep ik ook niet. 

Een paar dagen later verdween papa weer, richting Amsterdam, op zijn 

fiets, met zakken vol eten. Ze wisten dat er in Holland niets was. Zijn 

terugkeer een week of zo later was een drama, dat onze familie nooit 

meer te boven is gekomen. Ieder familielid, van groot tot klein was 

weggevoerd uit Amsterdam. Dat zeiden buren en getuigen. Mama had 

een groepje vrienden die aan spiritisme deden en elke namiddag kwamen 

ze samen in onze bibliotheek. De tafel werd bedekt met een grote  
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landkaart van Oost-Europa. Dan legden ze foto’s uit van de familieleden 

om ze op te zoeken door een sleutel te draaien boven de landkaart. Het 

was gewoon griezelig en is opgehouden toen langzaamaan de beruchte 

brieven van het Rode Kruis aankwamen. 

Een andere herinnering die veel indruk op mij heeft gemaakt, is dat 

terwijl in het Noorden de geallieerden de stad binnenkwamen, er aan de 

andere kant van de stad, in het "Groot Park" nog steeds Duitsers in 

bunkers zaten. Die werden of gevangen genomen of ze vluchtten op een 

of andere manier, geholpen door "medestanders". In hun haast lieten ze 

wapens en munitie achter. Wij hadden een neef, 9 jaar ouder dan ik, die 

daar samen met mijn broer, rondspeurde en regelmatig terugkwam met 

allerlei gevaarlijke vondsten die ze op onze zolder verstopten. Er waren 

gasmaskers, een revolver en een boel munitie, ik werd dor hen bedreigd 

met de ergste straffen als ik het geheim zou verklappen. Tot mama een 

keer vanuit het raam zag hoe we vuurtjes stookten met enorme 

vlammen……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kleine meisje links, dat ben ik 
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Kind van na de bevrijding  
Nathan Lopes Cardozo 

 

 

 

Als ik de 75 jaar bevrijding van Auschwitz overdenk, 

word ik geconfronteerd met de vraag of het mogelijk 

is mijn eigen integriteit te waarborgen ten opzichte 

van de bijna anderhalf miljoen kinderen die werden vermoord. 

Ik, die in 1946 ben geboren, ben de Sjoa maar net op het nippertje 

ontsprongen. Was ik iets eerder geboren dan was mij waarschijnlijk 

hetzelfde overkomen als al deze kinderen. Het dwingt mij om mij af te 

vragen, nu ik 73 jaar oud ben, wat ik met mijn leven, dat anderen werd 

onthouden, heb gedaan. Hoe kan ik zeker zijn dat ik tot nu toe mijn leven 

werkelijk heb geleefd en dat het niet aan mij is voorbij getrokken zonder 

dat ik mij daarvan bewust was. 

Wij leven vandaag in een kosmetische wereld waar het werkelijke gezicht 

van de mens vaak verborgen is achter een masker waarvan ons wordt  

ingeprent dat dit het ware leven is. Het wordt ons gezegd dat deugd, 

integriteit en joodse waarden, “wishfull thinking” zijn, en dat wantrouwen 

en een gladde tong de enige weg is om te kunnen overleven.   

Maar wij Joden weten dat als een mens alleen maar een mens is, zij/hij 

uiteindelijk minder dan een mens wordt. Het is het voorrecht van ons 

joden dat wij een voorbeeld dienen te zijn voor onze medemens. Onze 

hele geschiedenis heeft ons geleerd dat wij alleen maar normaal zijn als 

we ongewoon zijn. Ons bestaan is of overbodig of onontbeerlijk. Tragisch 

of heilig.  

Het is aan ons joden, en dus ook aan mij, om te kiezen. Het kosmetische 

leven of het integere leven. Zodat ik niet beschaamd wordt als ik denk 

aan de kinderen die nimmer de kans hadden om werkelijk te leven en mij 

misschien zullen vragen wat ik met mijn leven heb gedaan en dat ik, God 

verhoede, geen antwoord weet. 
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Pedaal 
Maya Hertz 

 

 

 

Ouderdom 
Mika Gelber 

 

 

Ouderdom is voor een ongeletterde  een periode van winterse dorheid, 

En voor de ontwikkelde    een periode van oogsten. 

 

“Hoe verlengt een mens zijn dagen? 

Door zijn tijd niet met “niets” te verdoen” (onbekende bron). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Een 40-jarige man wendde zich tot een dokter met 

een klacht van pijn in zijn rechterbeen. Die pijn 

verscheen alleen als hij, om de locomotief te stoppen, 

bij zijn werk als treinbestuurder op een groot pedaal moest trappen. De 

dokter onderzocht hem en vond geen afwijking, maar hij wilde toch voor 

de zekerheid dat er een Röntgen foto gemaakt zou worden van het been. 

Er was geen breuk te zien op de foto, maar het scheen dat het beenmerg 

ontbrak. Er was een heel andere substantie, die later bleek bloedvaten en 

fibrose te bevatten. 

Nu werden meer foto’s gemaakt van alle ledematen en alle foto’s 

vertoonden hetzelfde verschijnsel. Vermoedelijk was dit een aangeboren 
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De jeugd van vandaag 
Vardina Sold 

 

afwijking van het beenmerg, die nooit herkend was en pas op middelbare 

leeftijd toevallig werd ontdekt. 

De patient kon natuurlijk zijn werk niet meer doen en werd overgeplaatst. 

Hij werd naar de haematologie-afdeling gestuurd voor verdere 

behandeling. Een onverwachte diagnose in een patient van middelbare 

leeftijd, die bleek een aangeboren anomalie te hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het onderwerp is boven mijn capaciteiten. Over 

welke jeugd zal ik schrijven? Wat voor soort jeugd is 

dit? Zelfs wie ben ik, een vrouw van hoge leeftijd ver 

van mijn eigen jeugd. Ken ik de jeugd van vandaag? 

Mijn vriendin van de middelbare school Ruthie vertelde mij dat ze 

ongeveer twee jaar geleden met dit onderwerp te maken had, toen ze 

gevraagd werd om over dit onderwerp te vertellen in de bijeenkomst van 

een vriendengroep waarvan ze lid is, over de jeugd van vandaag, en zij 

ontdekte dat, behalve over haar kleinkinderen, ze geen enkele kennis had 

over de jeugd. Ja, maar ze krijgt een zekere indruk als er in de media 

over drugsmisdrijven of alcohol onder de jongeren wordt gerapporteerd, 

maar dat is niet het hele plaatje. Niet alle jongeren doen dat veelvuldig. 

Ruthie vertelde me dat ze plotseling op het idee kwam om met behulp 

van Google te gaan zoeken naar materiaal over het onderwerp, en dat 

deed ze, Ze vond veel materiaal over de jeugd in het land. 

De computerjeugd wordt de Z-generatie genoemd. Waarom weet ik niet. 

Ik deed net als Ruthie, ik opende deze website in Google en vond 

materiaal over de jeugd van vandaag, vooral in ons land. Daar wordt 

verteld dat ze vanaf zeer jonge leeftijd beginnen met het roken van 
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marihuana en het drinken van alcohol. Het woord Satlan (verslaafde) is 

heel gebruikelijk onder jongeren. Er wordt daar verteld dat veel jongeren 

van het land houden en dat vooral als gevolg van de gemoedelijke sfeer 

die hier bestaat en de saamhorigheid van iedereen in tijden van crisis, 

een groot deel van hen rechtse meningen heeft, sommigen zelfs denken 

dat we de Arabieren die in ons land wonen niet als burgers van het land 

met gelijke rechten en verplichtingen moeten meerekenen. Velen van hen 

geloven niet dat we tot vrede zullen komen. Ongeveer een derde van de 

respondenten heeft in de afgelopen zes maanden één boek gelezen, 

maar ze houden er wel van om naar "Big Brother – האח הגדול" te kijken. 

Een groot deel van de jeugd houdt van hun leraren en het favoriete 

beroep van vandaag is hightech en op grote afstand ook geneeskunde en 

onderwijs. De meesten van hen bewonderen het leger (de IDF) en willen 

t.z.t. in dienst gaan. 

Interessant en pijnlijk... na veel gedachten en reflecties kwam ik tot 

andere inzichten. Immers, vandaag is onze wereld veranderd. Onze 

kinderen zijn al in het land op natuurlijke wijze opgegroeid en zonder alle 

problemen die er in onze jeugd waren, leven ze in een wereld met veel 

veranderingen in de ons omringende landen en is er onzekerheid over de 

toekomst. Het zwaartepunt is vandaag de dag op de toekomst gericht. De 

inspanning wordt geleid door het je ernstig voorbereiden op het leven. 

Het zijn vooral de ambities van de ouders van onze jeugd: een goed 

inkomen, het bereiken van een min of meer aanvaardbare woning, 

evenwichtig te leven en de kinderen te helpen. En er is meer... In feite 

zijn we een volk en niet het enige volk dat momenteel bestaat uit mensen 

die uit verschillende werelden kwamen, uit Europa met al haar landen, 

het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Afrika en Noord -en Zuid-Amerika. 

Elke groep kwam hier om verschillende redenen; sommigen kwamen met  

een ideaal om een veilige haven voor elke Jood in de wereld te creëren, 

de ontberingen door de Jodenhaat brachten hen hier ensommigen zijn 

om deze redenen uit hun land gevlucht. Ook gedragsregels die van elkaar 

verschillen, te beginnen met beleefdheidsregels die bijna geheel zijn 

weggesmolten tot en met alles wat in ons kleine landje gebeurt. Ook is er 

een grote groep van zeer religieuze jongeren, waarvan sommigen op 

zoek zijn naar mensen die met zekerheid hun religieuze leven leiden, en 
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onder hen waait een wind die hen leidt om ook ons land in het leger te 

willen dienen en zelfs de meisjes slagen erin om in dienst te gaan. Die 

zijn er ook. Er zijn allerlei soorten jongeren in ons land. Er zijn jongeren 

die graag leren, een nieuwsgierige jeugd die zich verdiept in de 

onderwerpen die hen aantrekt, er zijn jongeren die zich aansluiten bij de 

jeugdbewegingen die nog steeds hun idealen nastreven, er zijn er die 

vrijwilliger zijn voor het helpen van anderen en dat zijn er al met al niet 

weinig. Helaas zijn niet veel jongeren bekend met ons prachtige land. 

Allen …, wij allemaal zijn in grote mate beïnvloed door de media die 

opbloeiden als een Golem die zijn eigen schepper heeft overheerst. In 

feite zijn we bewoners van de plaats, maar we zijn nog niet 

uitgekristalliseerd tot één volk, zelfs het Ivriet, onze taal die meer dan 

honderd jaar geleden weer tot leven kwam is in dit land nog verre van 

volmaakt, want de wereld is veranderd. In het verleden evolueerden 

talen op een bepaalde plaats zonder invloeden uit de verre omgeving, 

vandaag de dag omringt de communicatie ons, veel van de inwoners van 

het land, nieuwe immigranten bijvoorbeeld, leerden alleen het dagelijkse 

Ivriet maar blijven leven in de wereld waaruit ze kwamen, en zelfs de 

jongeren werden er door beïnvloed. 

De wereld is in de jaren van mijn leven hier in het land veranderd, en dat 

geldt ook voor de jongeren die eigenlijk net zijn als wij, beïnvloed door 

het menselijk universum en wat dit overkomt. Ik hoop dat we het zullen 

bereiken om een volk te zijn, dat in veiligheid met zijn buren zal leven, 

dat zijn tijd en zijn overpeinzingen zal besteden aan de opvoeding van 

kinderen en jongeren op de 

weg naar een hecht volk, 

aan opvoeding tot  

geduld, aan aandacht en 

tolerantie, aan beleefdheid 

en genot van de plaats waar 

we wonen en aan ons zeer 

bijzondere volk, wie zal het 

geven. 

 [Men deelt de generaties na de Tweede Wereldoorlog als volgt in: baby boomers (1946-
1964), de X generatie (1965-1980), de Y generatie (1980-2000) en de Z generatie voor wie 
geboren is vanaf het jaar 2000.] 
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Aan het einde van de straat begint -buitenland 
Rachel Fisch 

 

 

 

 

 

Vrijdagochtend vertrok ik vroeg om op tijd te zijn 

voor mijn afspraak. Parkeren en daar gingen we op 

avontuur, mijn vriendin Maureen en ik. 

Het weer was prachtig en alles was nog 

rustig. Ze woont in Jaffa, vlak bij de 

rommelmarkt, in een modern blok met 

binnentuin. Daar begonnen we onze 

speurtocht. 

Ik had een wit herenoverhemd nodig en dat 

vond ik vlug. Zara, splinternieuw en voor 20 

shekel, en na nog wat rondlopen en oh’s en 

ah’s vonden we zelfs iets voor Poeriem, 

maar dat vertel ik jullie niet… 

We kuierden heerlijk rond, keken naar de mensen, zo verschillend; naar 

de huizen, sommigen verwaarloosd en naar nieuwe winkeltjes. Maureen 

dronk koffie op een gezellig plaatsje en ik, die een dieet volg, haalde mijn 

crackers met boekweit tevoorschijn, een plak kaas en een zakje thee. 

Voor een glas kokend heet water dat met een grote glimlach kreeg, gaf ik 

later een gulle fooi. 

En daar kwamen we aan bij ons doel. Een 

nieuwe tentoonstellingszaal: Magasin III 

Jaffa”, waar de titel van het enige 

kunstwerk was: “Men who can’t sit on 

Horses”. De kunstenaar Tal R (Rosenzweig) 

is in Israel geboren en met zijn ouders 

verhuisd naar Kopenhagen. Het schilderij 

beschrijven zou een paar bladzijden in 

beslag nemen. Het heeft de afmetingen 

van de “Guernica”, een analist  
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zou over de afbeelding eindeloos kunnen uitweiden. Wij waren echt 

onder de indruk, bleven er meer dan een half uur en kregen uitleg van 

een jong meisje. 

 

We waren wat ingetogen en in een filosofische stemming terwijl we naar 

ons volgende doel gingen en daar was het, in een heel nieuw en modern 

gebouw, maar aanvoelend als een “thuis”, bevindt zich het “habait 

theatre”, zowel een toneelschool als een theater waar voorstellingen 

worden gegeven door professionele toneelspelers en studenten.. De 

studio is op naam van Nissan Nativ (Nissan Notowicz geboren in 

Munchen, woonde later naar Amsterdam, voegde zich na de kampen bij 

de “Jewish Brigade” en kwam naar Israel waar hij in 1948 meevocht). 

Daarna weer iets heel anders. Na drie scholen en drie godsdiensten te 

zijn voorbij gelopen, zagen we ons laatste doel: “The Grape-Man”, een 

wijnwinkel met wijnen uit heel Israel. Binnen een lange smalle tafel, met 

een groep oudere mensen, 

allemaal wijn proevend onder 

leiding van een oenoloog, heel 

rustig en heel serieus. Op 

verschillende plaatsen stonden 

grote schotels met rauwe 

wortels, brood met olijfolie en 

kaas. Ze kunnen ook bij mensen 

thuis komen en een voordracht houden (met proeven), of catering 

verzorgen. 

Langs opmerkelijk oude muren met kleine poortjes, vaak met graffiti, 

kwamen we aan het einde van onze tocht. 

Dit alles niet voor niets: Ilana kreeg alle boekjes met adressen die ik heb 

meegebracht. Een vooral: alle plaatsen zijn toegankelijk voor rollators!! 

Speciale dank aan Maureen die ik er van verdenk het avontuur te hebben 

voorbereid ! 
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Herinneringen van een fysiotherapeut 

John Heymans 
 

 

Als een patiënt mij een bijzonder verhaal vertelde, 

gedurende de ongeveer 45 jaar dat ik als 

fysiotherapeut werkte, dan schreef ik dat op in het 

Ivriet en in Nederlands, om het te onthouden en te bewaren. Het 

volgende is één van de vele verhalen die ik noteerde. 

Aangezien de meeste patiënten zich voor een behandeling moeten 

uitkleden, is het een feit dat dit een zekere vertrouwensband schept, 

vooral als degene die de behandeling krijgt, geïnteresseerd in een 

gesprek. 

Zo kan ik mij een gesprek herinneren met een oudere man met 

rugklachten, een nieuwe immigrant uit New York, in de tijd waarin ik zelf 

ook een nieuwe immigrant was. 

In de jaren van de grote financiële crisis was hij, door zijn ouders 

omstreeks 1925 uit Polen gestuurd en via Ellis Island, het opvang – en 

onderzoekscentrum bij New York, Amerika binnengekomen om daar een 

betere toekomst op te bouwen dan in Polen te verwachten zou zijn. 

Na enkele dagen op Ellis Island te hebben doorgebracht, kwam hij als 18 

jarige jongeman alleen, zonder ouders of verdere familie, zonder geld en 

zonder beroep met een plunjezak met wat kleren in de grote stad New 

York terecht, terwijl hij slechts Pools en Jiddisch sprak en niet meer dan 

een paar woorden Engels. 

Lopend door Manhattan zag hij daar de grote winkels met hun geweldige 

etalages en was daarvan zeer onder de indruk. Maar ook zag hij dat de 

etalageruiten vol zaten met vette vingerafdrukken en vaak met stof en 

roet.  

Hij ging iedere zaak met smerige ruiten binnen en vroeg dan of hij de 

ruiten mocht schoonmaken. Meestal vroeg men waarom en dan nam hij 

de winkeliers mee naar buiten en liet hen de besmeurde etalageruiten 
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zien. Vervolgens vroeg hij om een emmer met water en zeep en een paar 

oude kranten en maakte de ramen zorgvuldig schoon. 

Na enkele weken had hij al wat vaste klanten en omdat hij zijn werk 

bekwaam en correct uitvoerde, kreeg hij al spoedig meer klanten, kocht 

een bakfiets voor de emmers met zeepsop en oude kranten en een 

ladder voor de hoge ramen en etalageruiten. 

Na enkele maanden kon hij het vele werk niet meer alleen aan en nam hij 

mensen in dienst, huurde een klein kantoortje met telefoon en liet overal 

zijn visitekaartje achter. 

Hij kreeg kennis aan een aardig meisje met dezelfde achtergrond en zij 

werd zijn eerste telefoniste en secretaresse. Later trouwden zij en werd 

zij, zonder extra salaris, de moeder van hun drie zonen. 

Vanwege de goede kwaliteit van zijn werk vroegen allerlei winkeliers hem 

ook de ramen van hun privé-woningen schoon te maken en te houden.  

Binnen enkele jaren groeide zijn eenmans glazenwassersbedrijf uit tot 

een snel groeiende en goed functionerende onderneming.  

In die periode werden in New York wolkenkrabbers gebouwd en het 

bedrijf kreeg het verzoek de ramen van enkele wolkenkrabbers schoon te 

houden. 

Mijn patient vertelde vol trots, dat zijn grootste onkostenpost de 

verzekering van zijn werknemers was, hoofdzakelijk Italianen. 

In de jaren die verstreken ontwikkelde zijn eenmanszaakje zich tot een 

miljoenenbedrijf. Toen hij zich terugtrok zetten zijn zonen het bedrijf 

voort. 

Hij kwam op alijah samen met zijn vrouw, zijn voormalige telefoniste en 

secretaresse. Hij verzekerde mij dat hij geen financiële zorgen had en dat 

hij met grote dankbaarheid en vreugde van zijn oude dag genoot.  

Dit verhaal komt rechtsreeks van de behandeltafel. 
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Het verhaal van Yehuda Gabai en India 

Mika Gelber (geboren Gabbai) 

 
 

 Over mijn grootvader, Yehudah de zoon van Shalom 

Gabbai, werd verteld dat hij naar India was gereisd 

om fondsen te werven voor de inwoners van 

Jeruzalem. Ik, die veel contact had met mijn 

grootvader, heb nooit gehoord dat hij India bezocht. Na mijn bezoek aan 

het Museum van de Joden van Babylonie in Or Yehuda vertelde een van 

de werknemers in de bibliotheek, Jacob Zamir, mij het volgende verhaal: 

In een bijlage van "Aleh Waverach" jaargang 8 nr. 18 van 7 cheshvan 

5647, 16.10.1885. staat op pagina 126: 

"Een correspondent uit Bagdad vertelde dat hem een brief had bereikt, 

waarin het verhaal over een Jood afkomstig uit Bagdad genaamd Yehuda 

zoon van Shalom Gabbai die al twee jaar in Israël was, op aliyah kwam in 

1882, en in Jeruzalem woonde. Hij was mohel en rituele slachter. In de 

brief stond gescheven dat Yehudah ben Shalom Jeruzalem moest 

verlaten en naar Beiroet moest reizen om goederen te kopen en die naar 

Jeruzalem te brengen. Na de aankoop in Beiroet, ging hij naar het schip 

om terug te keren naar Jeruzalem. Op 2.00 uur begonnen donder en 

bliksem, en een grote storm schudde het schip. De kapitein verloor de 

macht over het schip. De storm duurde vier dagen en nachten, en het 

schip kwam niet in de bestemming Jaffa aan. Op de vierde dag zagen ze 

in de verte een eiland, het bleek Cyprus te zijn, en het schip slaagde er in 

om het te bereiken. Op het strand stond een grote menigte die naar de 

mensen van het schip riepen of er een Jood onder hen was? Yehuda 

Gabai verliet het schip en vroeg wat ze wilden. Ze vertelden hem dat bij 

de rijkste man van de gemeente een zoontje was geboren en vandaag is 

het de achtste dag, de dag van de Brit Milah en we hebben geen mohel. 

Yehuda Gabai antwoordde hen meteen dat hij mohel was. De leden van 

de kehillah namen hem onmiddellijk mee naar de sjoel en Yehuda  
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besneed het jongetje volgens alle voorschriften. De Joden lieten hem niet 

terugkeren naar het schip en hij werd een heilige. Het was allemaal 

gedaan door de Almachtige. Vier dagen van de storm door de Almachtige 

om hem te brengen om de baby te besnijden. 

Toen de gouverneur over het wonder dat gebeurd was hoorde, nodigde 

hij de familie en de mohel Yehuda Gabbai uit voor een grote maaltijd. De 

storm was gaan liggen en de mohel Yehuda Gabai bereikte uiteindelijk 

wel zijn bestemming Jaffa.  

 

Via de correspondent bereikte het verhaal India maar Judah ben Shalom 

Gabai is zelf nooit in India geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 


