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BEGIN SJABBAT 19.15 UUR • EINDE SJABBAT 21.24 UUR

TAHINKONINGIN Esther Erwteman over het vloeibare goud ! Bart van der Boom 
prikt mythe over de JOODSE RAAD door ! Vader en zoon WATERMAN over de 
toestand in de wereld ! Schandaal rond terreur in MÜNCHEN nog lang niet voorbij
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Een leven vol inspiratie 
Een gesprek tussen Sonja Barend  
en Ronit Palache

250 Facestories 
Een portret van Joods Nederland 
in foto’s en verhalen

Joodse filosofie 
Waarin laat de Joodse filosofie 
zich als Joods herkennen?

Krav Maga - ontdek je eigen 
kracht! 
Een workshop voor de absolute 
beginner

Joodse levensvragen 
Hedendaagse maatschappelijke 
thema’s verfilmd

Het Slot 
Kafka als filosoof

Toekomstperspectief  
in onzekere tijden 
Twee uitdagende rondetafel- 
gesprekken

Leer jezelf kennen met 
Enneagram 
Niemand is precies zoals jij. 
Koester dat.

Empowerment doe je zelf 
Een duwtje in de rug is alles wat 
je nodig hebt!

Hamsa, de ultieme geluksamulet 
Workshop en presentatie

Crescas is jarig! 
Een concert met swing

De mystiek van het Hebreeuwse 
alfabet 
De tweede Leo Levie lezing

De kunst van het onthaasten 
Een minicursus mindfulness

THEMA LEVENSKUNST

Ivriet kita Alef beginners

Ivriet kita Hee gevorderden

Ivriet kita Chet vergevorderden

Ivriet toekomende tijd

Ivriet gevorderden

Bijbels Hebreeuws beginners

Bijbels Hebreeuws licht 
gevorderden

Bijbels Hebreeuws gevorderden

Jiddisje leesgroep

Jiddisj vergevorderden

Ladino leren met gedichten

Leesgroep Ivriet

TAALCURSUSSEN

Andreas Burnier 
Een literaire salon

Parasja en Haftara op de 
vrijdagochtend 
Met Leo Mock

Van studie naar carrière 
Training voor jonge professionals

Vijf lezingen waarin Joodse  
wetenschap centraal staat  
I.s.m. het Genootschap voor de 
Joodse Wetenschap in Nederland

Boekenfestival met Lev 
Een evenement voor lezers!

Leren en beleven 
Een Talmoedisch debat

Welkom in sjoel 
Een bezoek aan drie 
Amsterdamse synagoges

Diamantgracht 
Een stadswandeling langs de 
Amsterdamse diamantindustrie

Jodendom voor dummies 
Een drieluik over de Joodse 
religie

Hoe wordt het Joods Cultureel 
Kwartier geleid? 
Met Emile Schrijver

De Crescas leesclub deel I 
Dorit Rabinyan, Hila Blum 
en Arnold Zweig

De Crescas leesclub deel 2 
Josepha Mendels, Dror Mishani  
en A.B. Yehoshua

De toekomst van 
de Joodse studies 
Met Bart Wallet

Fake nieuws 
Kun je je immuun maken voor 
desinformatie?

Het Holocaust Namenmonument  
in Amsterdam 
Ontstaan en betekenis

De museumwandelgroep 
Drie tentoonstellingen met 
rondleiding

PROGRAMMA CURSUSSEN

Doen, leren en beleven! 
Cursusprogramma 2022-2023, zowel live als online.

Vraag onze brochure aan op 020-6402380 of info@crescas.nl of ga gelijk naar www.crescas.nl
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column

Stolpertoerisme
Stadsbewoners bedekken struikelstenen af om dagjesmensen 
te weren. Dat is een symptoom van een breder probleem, vindt 
Esther Porcelijn. Toeristen willen én authenticiteit én Nutella.

boeken

Stiekem gestalkt
Ariella Kornmehl werd voor haar nieuwe roman geïnspireerd 
door een fi scalist die haar jarenlang obsessief bleek te volgen. 
Op haar beurt raakte de schrijfster gefascineerd door de man.

forum

Bange brullers
De hardste schreeuwers zijn dikwijls het bangst, zong Robert 
Long in 1974. Het NIW-forum vraagt zich af wanneer je angst 
terecht is, en wanneer roeptoeteren juist een goed idee is.

opinie

Radicalisering
Is Thierry Baudet gestoord, kwaadaardig, of beide? Nausicaa 
Marbe vraagt zich af wat Nederland met een antisemitische 
partijleider aan moet. Waar blijft de oppositie in de Kamer?
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inhoud 

‘De 
reactiepagina 
van volgende 

week houden we 
voor u open’

Esther Voet, pagina 7

‘Hoi Pap, begin 
maar vast te 

sparen. Want … 
me tant is eruit!’

Asjer Waterman, pagina 23

‘Jodendom is 
een vangnet, 
waar je ook 

komt’
Natalie Baumgarten, pagina 31
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Esther Erwteman
Foto: Elvan Ünlü, 
styling Tinne de Ceuster

Inhoud
In beeld
Varia
Gesprek van de dag
De Joodse Raad
Opinie Frits Barend
Culinair
De Watermannen
Educatieve agenda
Cultuurtips
Familieberichten
Column Jacobs en sidra
Mensch
Foto’s en reacties
Colofon
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Dan liever de lucht in
In het Maayan Harodpark op de hellingen van de 
Gilboaberg in Noord-Israël vond op 19 augustus het 
jaarlijkse internationale ballonfestival plaats, dat sinds 
2009 veel bezoekers trekt. Tientallen gigantische, 
veelkleurige ballonnen stegen op van de velden, een 
spectaculair gezicht tegen de bergachtige achtergrond. 
Op het festival voor de hele familie was veel meer te 
doen. Bezoekers konden skydiven en films kijken, er 
waren nachtelijke shows met lichtgevende ballonnen 
en tal van kinderactiviteiten. Het allerleukste was 
natuurlijk: zelf een rondje boven Israël zweven onder 
een heteluchtballon. 

FOTO: MILA AVIV/FLASH90

M
IC

H
A

E
L 

G
IL

A
D

I/
F

LA
S

H
90

NIW8244_in beeld.indd   1NIW8244_in beeld.indd   1 24-08-2022   15:3524-08-2022   15:35



29 MENACHEM AV 5782 C44 |  5

in beeld 

NIW8244_in beeld.indd   2NIW8244_in beeld.indd   2 24-08-2022   15:3624-08-2022   15:36



Varia

Het bedrijf Allseas, een grote speler op de o!shore 
energiemarkt, heeft in 2015 de naam van platform-
verwijderingsschip Pieter Schelte veranderd. Het 
vaartuig is het grootste schip ter wereld, een kolos 
van 382 bij 123 meter. Weinig mensen konden waar-
deren dat het gevaarte de naam droeg van SS-o"cier 
Pieter Schelte Heerema. 

Na drie jaar gevangenisstraf verbleef de oud-nazi 
van 1947 tot 1961 in Venezuela. Terug in Nederland 
richtte hij zich op de ontwikkeling en uitbouw van 
de o!shore-industrie. Heerema’s zoon Edward, 

werkzaam bij Allseas, noemde het schip naar zijn 
vader. Met enige tegenzin veranderde hij de naam 
in Pioneering Spirit, met dezelfde initialen. De naam-
wisseling blijkt weinig e!ectief. Op een recente foto 
is de nieuwe naam zichtbaar in helderwitte letters, 
daarboven is de oude nog steeds duidelijk te lezen. 
Dat de letters door slijtage zichtbaar zijn geworden 
is zeer onwaarschijnlijk, aangezien het schip duidelijk 
recent een likje verf heeft gekregen. Mogelijk speelt 
een oud bijgeloof een rol: naamsverandering van een 
schip zou ongeluk brengen. 

COMPLOT

Israël beschuldigd 
van aanslag

De Mossad zit achter de moord-
aanslag op schrijver Salman Rush-
die. Dat is de overtuiging van Nader 
Hashemi, directeur van het Mid-
den-Oosteninstituut aan de Uni-
versiteit van Denver (VS). In een 
podcast legt de academicus uit dat 
de dader, Hata Matar, waarschijnlijk 
online werd aangestuurd door een 
Israëlische geheim agent. Die deed 
zich voor als een lid van de Revolu-
tionaire Garde, het elitekorps van 
Iran. Het motief: Israël zou met de 
brute aanslag de besprekingen over 
het atoomakkoord met Teheran wil-
len dwarsbomen. Hashemi wist te 

melden dat die ‘uiterst precaire’ on-
derhandelingen zich in een verge-
vorderd stadium bevinden en dat 
een nieuw akkoord bijna rond is.

Met zijn complottheorie sluit de 
Canadees-Amerikaanse islamex-
pert aan op opinies die in conser-
vatieve Iraanse kranten werden 
geventileerd. Naast Israël zou vol-
gens die ‘journalisten’ ook Amerika 
schuldig kunnen zijn aan de false 
flag-operatie, met als doel de haat 
tegen de islam aan te wakkeren. 

O!cieel liet het Iraanse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken weten 
dat Rushdie de aanval van 12 au-
gustus ‘aan zichzelf te wijten heeft’, 
omdat hij moslims boos heeft ge-
maakt. In 1989 verklaarde ayatollah 
Khomeini, de toenmalig geestelijk 
leider van Iran, de schrijver vogel-
vrij. Die fatwa is nooit ingetrokken.

MARGA MINCO

CPNB door het stof
Deze week ontstond ophef over 

een interview dat Eveline Aende-
kerk, directeur van de CPNB (Stich-
ting Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek) gaf aan de NOS. 
In het gesprek stelt zij de vraag hoe 
vergrijzing in het boekenvak tegenge-
gaan kan worden en hoe je jongeren 
aan het lezen krijgt. Als voorbeeld 
van een ‘minder toegankelijk’ boek 
voor jongeren noemt Aedekerk Het 
bittere kruid van Marga Minco. Daar-
in beschrijft Minco hoe ze na de oor-
log als enige van haar familie door 
moet leven. Aendekerk meent dat 
met het boek, dat op veel leeslijsten 
prijkt, ‘het leesplezier er vrij vakkun-
dig wordt uitgeramd’. 

‘Ik wil geruisloos 
over straat 

kunnen lopen, 
zelfs als mijn 

outfit schreeuwt’

Maurits de Bruijn 
vertelt in Volkskrant 

Magazine dat hij 
niet om aandacht 

vraagt met zijn 
vrouwenkleren

!
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SS-naam blijft zichtbaar
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Geschiedenis

G eschiedschrijving is voortdurend aan ver-
andering onderhevig. Kijk naar de manier 
waarop Nederlanders kort na de oorlog in 
de veronderstelling waren dat driekwart van 

het land in het verzet had gezeten. We weten inmid-
dels beter. Ook wordt in de loop der jaren de focus 
verlegd. Dat lees je bijvoorbeeld in Verleden van Ne-
derland: een nieuwe geschiedenis, waarin duidelijk de 
ambitie naar voren komt de Nederlandse geschiede-
nis inclusiever te maken. Niet eerder ruimde een al-
gemeen boek over vaderlandse historie zoveel plaats 
in voor onze rol in de slavernij, voormalig Neder-
lands-Indië en de rol van vrouwen. Hier en daar voelt 
dat streven wat geforceerd geïmplementeerd aan. 
Voor de rol van Joden blijft trouwens weinig ruimte, 
hier en daar alleen een benoeming in een bijzinnetje. 

In het kader van inclusiviteit is de vermelding van 
Aletta Jacobs terecht: de eerste vrouwelijke arts in 
ons land, die van groot belang was voor de vrou-
wenemancipatie, met name het vrouwenkiesrecht. 
Maar als de schrijvers nou echt inclusief hadden wil-
len zijn, hadden ze erbij verteld dat Jacobs Joods was. 
Twee vliegen in één klap, zeg maar. Helaas. Was dat 
geen mooie gelegenheid geweest om aan te tonen 
dat Joden meer dan alleen slachto! ers van de nazi’s 
waren? Dat zij bijdroegen aan de ontwikkeling van 
ons land?

Uiteraard komen Joden wel uitgebreid aan bod in 
het hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog. Echter, 
de groep die om dezelfde reden werd vervolgd en 
vermoord, Sinti en Roma, wordt niet genoemd. De 
auteurs hebben zeker de Auschwitzherdenkingen 
gemist. Je zou bijna vermoeden dat het streven onze 
geschiedenis inclusiever te maken, zich vooral richt op 
groepen die een groot electoraat vertegenwoordigen. 

Meer geschiedenis vindt u deze week in dit NIW, 
over een ander traumatisch hoofdstuk van de be-
zetting. Al in mei kwam Bart van der Booms Een ge-
schiedenis van de Joodse Raad uit, waarvan we op de 
redactie wisten: dit verdient meer dan zomaar een 
korte beschrijving. Juist daardoor bleef het lang lig-
gen. Deze week maken we dat goed. We concentre-
ren ons vooral op het hoofdstuk met meningen over 
de Raad na de oorlog en een hardnekkige mythe die 
Van der Boom doorprikt. De reactiepagina voor vol-
gende week houden we voor u open. 

Geschiedenis van morgen wordt vandaag gemaakt. 
Vader en zoon Waterman beginnen deze week aan 
hun briefwisseling onder de titel De Watermannen. 
Zij schrijven elkaar wat hen dagelijks bezighoudt. Ook 
mooi voor de geschiedenis van later. ■

Commentaar

Esther Voet, hoofdredacteur
Twitter: @esther_voet

Na woedende reacties ging de 
CPNB-directeur door het stof. Aen-
dekerk excuseerde zich voor het 
kwetsen van de lezers en de familie 
Minco in het bijzonder. Het bittere 
kruid noemt ze ‘een historisch, be-
langwekkend en nog steeds actueel 
boek’. Het was, zo meldt de directeur, 
geenszins haar bedoeling daar iets 
aan af te doen. 

DIPLOMATIE

Band met Turkije 
aangehaald

Turkije en Israël hervatten volle-
dige diplomatieke betrekkingen. De 
landen wisselen voor het eerst in vier 
jaar ambassadeurs uit. “Vanaf het be-
gin was duidelijk dat dit een proces 
zou worden van agree to disagree,” 
zei Irit Lillian, de Israëlische zaakge-
lastigde in Ankara. De aankondiging 
volgde direct na een staatsbezoek van 
de Israëlische president Isaac Herzog.

Ankara erkende de Joodse staat al 
in 1948. Aan het begin van het millen-
nium hielden de beide strijdmachten 
zelfs samen marineoefeningen. Maar 
Turkije zond in 2008 de Israëlische 
ambassadeur naar huis, toen de IDF 
het schip Mavi Marmara bestormde 
dat onderweg was naar Gaza. Daarbij 
werden negen Turkse staatsburgers 
gedood. Uiteindelijk legden de lan-
den hun geschil in 2016 bij. In 2018 
werd de ambassadeur alweer uit An-
kara weggestuurd, na de Mars van 

Terugkeer bij Gaza en de verhuizing 
van de Amerikaanse ambassade naar 
Jeruzalem.

Ondanks de populistische anti-Is-
raëlretoriek van Erdogan, begon-
nen in mei 2020 besprekingen om 
de diplomatieke banden aan te ha-
len, begonnen in mei 2020. In juni 
van dit jaar verijdelden beide landen 
eendrachtig een Iraans complot om 
Israëlische toeristen in Turkije te 
vermoorden. Erdogan heeft laten 
weten een gasdeal te willen sluiten 
met Jeruzalem.

CHIRURGIE

Kakkerlak 
bevrijd uit oor

Een Israëlische vrouw meldde zich 
bij de spoedeisende hulp van het La-
niadoziekenhuis in Netanya: ze hoor-
de al een tijdlang vreemde geluiden 
en voelde een kriebel in haar oor. 
Met een minicamera ontdekte chi-
rurg Jay Wohlgelernter een levende 
kakkerlak in haar oorholte. Als kin-
derarts haalde hij vaker dingen uit 
oren, maar zelden insecten.  

!"
#

Isaac Herzog (l) schudt de hand van 
Recep Tayyip Erdogan

Desondanks bestaat voor gele-
genheidsoorwurmen blijkbaar een 
beproefde procedure: een lokale ver-
doving van het oor. Dat doodt het 
beestje, en verdooft het oor voor 
de ingreep. Helaas bleek de patiën-
te allergisch voor het narcoticum, 
dus moesten de ingreep onverdoofd 
voortgezet worden. Het insect verzet-
te zich, en sloeg met zijn vleugels en 
pootjes op het trommelvlies. “Ik heb 
geen idee hoe mevrouw zo kalm bleef. 
Anders had ik het beestje er nooit uit 
gekregen,” zei Wohlgelernter. Zowel 
de patiënte als de kakkerlak overleef-
den de ingreep, en maakten het aan-
vankelijk goed. Daarna gaf de arts het 
ongedierte de genadeklap.
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Varia

FOLKINGESTRAAT

Kunstwerk  
weer compleet

In 1997 werden in Groningen vijf 
kunstwerken onthuld ter nagedach-
tenis aan de Joodse bewoners van 
de Folkingestraat. Een daarvan was 
een drieluik van foto’s, door beel-
dend kunstenaar Allie van Altena op 
een emaillen bord geplaatst en be-
sprenkeld met confetti. Een van die 
drie borden raakte bij een renovatie 
in 2008 verloren. Willem Lammers, 
vrijwilliger bij de synagoge Folkin-
gestraat, ondernam daarop actie: hij 
haalde met hulp van burgemeester 
Schuiling de kunstenares over het 
derde deel opnieuw uit te voeren. 

Op 31 augustus, de datum waar-
op de oorspronkelijke, ontbrekende 
foto is genomen, is de herplaatsing 
gepland. Op het kunstwerk staat de 
feestende Bollyband, bestaande uit 
leden van de familie Bollegraaf uit 
de Folkingestraat, van wie slechts 
enkelen de oorlog overleefden. 

PLATFORM

Hulp bij alia
Het nieuwe internetplatform 

Shivat Zion is sinds een hal!aar ac-
tief om Joden die naar Israël willen 
emigreren te ondersteunen. Het plat-
form wil in zeven talen, waaronder 
Nederlands, Portugees en Italiaans, 

de oliem kosteloos hun weg helpen 
vinden in de bureaucratische wir-
war die Israël soms kan zijn. Vol-
gens initiator Shraga Evers is die 
hulp broodnodig. Landen met gro-
te Joodse gemeenschappen als de 
VS bieden die ondersteuning wel, 
Europese landen vrijwel niet. Hoe-
wel enkele organisaties basissteun 
leveren, zoals Irgoen Olei Holland 
waar het platform mee samenwerkt, 
blijft er op microninveau extra hulp 
nodig. Hoe zet je bijvoorbeeld een di-
ploma om? Ook op minder concreet 
gebied probeert Shivat Zion onder-
steuning te bieden aan oliem in spe. 
Als het gaat om twijfels en planning 
van hun nieuwe leven, kunnen zij 
terecht bij het platform. 

EERBETOON

Michaelis  
krijgt brug

Brug 405 in Amsterdam-Zuid, 
voorheen bekend als de Mozartbrug, 
wordt vernoemd naar dichteres Han-
ny Michaelis. Op 19 december wordt 
het nieuwe naamplaatje onthuld. Dat 
is de honderdste geboortedag van 
de literator, die vooral bekendheid 

geniet als de ex-vrouw van Gerard 
Reve. Met de volksschrijver was zij 
getrouwd van 1948 tot 1957. 

Michaelis groeide deels op in de 
Rivierenbuurt, niet ver van de Sta-
dionweg met de brug van Piet Kra-
mer en de beelden van Hildo Krop. 
De oorlog overleefde zij in de onder-
duik, haar ouders werden in 1943 
vermoord in Sobibor. Niet lang na de 
bevrijding begon zij als bureausecre-
taris bij het NIW, een functie die zij 
jarenlang vervulde. Ook daarna bleef 
Michaelis actief als redactrice, naast 
haar bezigheden als dichteres. Zij 
schreef een bescheiden, maar fraai 
oeuvre bij elkaar. Voor haar bundel 
Onvoorzien ontving zij in 1967 de Jan 
Campertprijs. Na haar dood in 2007 
publiceerde Reve-biograaf Nop Maas 
postuum de oorlogsdagboeken van 
Hanny Michaelis in twee delen. 

‘Dit had ik veel 
eerder moeten 

doen, mijn zoons 
zijn capabeler 

dan ik’

Ondernemer Roland 
Kahn (70) meldt in 
Het Parool dat hij 
de leiding in zijn 

bedrijven definitief 
heeft overgedragen 

aan zijn zoons

Hanny Michaelis

DUITSLAND

Uitspraken Abbas 
veroordeeld

De Duitse bondskanselier Olaf 
Scholz heeft eindelijk gereageerd 
op de bizarre uitspraken die de Pa-
lestijnse president Mahmoud Abbas 
afgelopen week in Berlijn deed. De 
beide staatslieden gaven samen een 
persconferentie toen Abbas beweer-
de dat Israël wel ‘vijftig Holocausts’ 
gepleegd had tegen de Palestijnen. 
Daarmee beantwoordde hij een vraag 
van een journalist of hij geen excu-
ses zou moeten aanbieden voor de 
terroristische moord op Israëlische 
olympiërs in 1972.
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Werknemers van een bank in Lod, ten zuiden van Tel Aviv, wisten maandagochtend samen met 
een dierenarts een gehoornde overvaller te bedwingen. Een stier was door de parkeerplaats 
heen gebeukt, en rende, met touw nog om de nek, het gebouw van de Leumibank binnen.

Filmpjes van de klopjacht die volgde gingen viral op Twitter. Daarop is te zien hoe de werk-
nemers zich snel de rol van toreador eigen maakten. Zij probeerden het rund in een geïmprovi-
seerde val van verlengsnoeren te lokken. Voordat mens of dier gewond kon raken, arriveerden 
de eigenaar van de stier en een veearts. De arts wist met een bedwelmingsspuitje de overvaller 
tot bedaren te brengen, waarna het beest werd vastgebonden en teruggebracht naar de boer-
derij. Hoe de stier kon ontsnappen en de Israëlische stad bereikte, is een raadsel.

Stier overvalt bank

“Ik walg van de schandelijke uit-
spraken van Abbas. Iedere relative-
ring van de Holocaust is voor ons 
Duitsers onaanvaardbaar,” tweette 
Scholz naderhand. Tijdens de bewus-
te persconferentie stond hij met zijn 
mond vol tanden. De Duitse politie 
opende een onderzoek tegen Abbas 
wegens Holocaustontkenning. Ra-
mallah liet snel weten de Shoa alsnog 
‘verschrikkelijk’ te vinden, maar een 
beleidsadviseur van Abbas verdedig-
de de uitspraken juist: “Wij zijn de 
echte semieten. De Joodse geschie-
denis is een vervalsing”.

ACHTERHUIS

Miep Gies in serie
De straatverlichting werd uitgezet, 

ramen verduisterd: in de Peperstraat 
in Amsterdam, dicht bij het Centraal 
Station, leek de tijd de afgelopen week 
teruggedraaid naar ’40-‘45. Daar wer-
den opnames gemaakt voor de serie 
A small light over het leven van Miep 
Gies, een van de kennissen die Anne 
Frank en haar familie hielp tijdens 
hun onderduik in het achterhuis op 
de Prinsengracht. De titel van de tv-
reeks slaat op een uitspraak van Gies 
(1909-2010): “Ook een doodnormale 
secretaresse of huisvrouw of tiener 
kan in een donkere ruimte een klein 
licht laten schijnen.” 

Na de Peperstraat werden opna-
mes gemaakt in de buurt van de 
Koog straat in Amsterdam-West en 
andere delen van het centrum. Tot 
en met 29 augustus wordt eveneens 
gefilmd in Haarlem. De acht afleve-
ringen zijn binnen afzienbare tijd 
te zien op streamingdienst Disney+. 

VASTGOEDZAAK

Adviseur Trump 
bekent fraude

Voormalig financieel directeur Al-
len Weisselberg van de Trump Orga-
nization heeft voor de rechter bekend 
dat hij miljoenen dollars aan belas-
ting heeft ontdoken. Als onderdeel 
van een zogeheten plea bargain, een 
vonnisafspraak, zal Weisselberg te-
gen de voormalige Amerikaanse pre-
sident getuigen en meer dan twee 
miljoen dollar aan de fiscus terug-
betalen. De ex-topman zal zo’n vijf 
maanden achter tralies zitten, in 
plaats van jarenlang.

Nu de Joodse Weisselberg mee-
werkt als getuige, zal het proces te-
gen Donald Trumps vastgoedbedrijf 
in oktober lastig kunnen worden voor 
de miljardair. De ex-president zelf 
blijft voorlopig buiten schot, maar de 
Trump Organization loopt risico op 
hoge boetes. Bonussen, snoepreisjes 

en bedrijfsauto’s werden stelselmatig 
verborgen voor de belastingdienst, 
verklaarde Weisselberg. 

Vooralsnog worden andere mede-
werkers van het bedrijf niet vervolgd. 
Dat zou nog kunnen veranderen aan 
de hand van de bevindingen van de 
recente politie-inval op Trumps land-
goed Mar-a-Lago in Florida. De FBI 
zocht naar geheime documenten die 
de 45e Amerikaanse president ver-
duisterd zou hebben uit het Witte 
Huis.

NGO’S

Nederland 
veroordeelt 
invallen

Het ministerie van Buitenlandse 
Zaken is ‘zeer bezorgd’ om de Israë-
lische inval bij een zestal Palestijnse 
hulporganisaties in Ramallah. Vol-

gens Israël hebben de ngo’s, waar-
onder de Union of Agricultural Work 
Committees (UAWC), Addameer en 
Al Haq, banden met terreurorga-
nisatie PFLP. Israëlische soldaten 
doorzochten de kantoren van de or-
ganisaties en lasten de deuren dicht. 
‘Onaanvaardbaar,’ aldus Den Haag.

Volgens Israëlische rapporten ma-
ken de aangepakte ngo’s deel uit van 
een fondsennetwerk van de PFLP. 
Het Volksfront eiste in 2018 een 
bomaanslag op waarbij de 17-jari-
ge dochter van een rabbijn gedood 
werd. De terrorist, Samer Abid, was 
toen in dienst bij UAWC, en kreeg 
vanuit Nederland betaald. Na lang 
aandringen zette minister Kaag de 
geldstroom naar UAWC stil, om die 
vervolgens weer op te starten. Al 
Haq ontvangt nog steeds steun uit 
Nederland. 

Israël constateert dat in het af-
gelopen decennium meer dan 10 
miljoen euro aan Nederlandse sub-
sidies via UAWC, Al Haq en andere 
organisaties bij de PFLP belandde. n
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Miep Gies in 1987
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W at moet er gebeuren met Kamer-
leden die dermate ontsporen dat 
ze doorlopend antisemitische 
theorieën ventileren? Waarom 

blijven ze eigenlijk zitten in het parlement? 
Thierry Baudet blijft tappen uit het antise-

mitische vaatje. Vorige week publiceerde de 
desinformatie- en opruiingssite Smashleft.
com een interview met hem. Hij kon ’t weer 
niet laten: “Oekraïne is een bolwerk van een 
deep state. Oekraïne is zoals Israël. Het is het 
center van een geheim systeem achter de hele 
machtsstructuur in de wereld.” 

De context van de uitspraken: Baudets 
verering van Poetin. De leider van het 
Forum is maar al te blij met de oorlog en de 
slachtpartijen onder burgers door Poetin, 
die hij een ‘geweldige held’ vindt. Dat je 
zulke oorlogspropaganda spuit, terwijl het 
getro! en land in puin ligt en de soldaten van 
je ‘held’ de bewoners martelen en afslachten, 
is weerzinwekkend, maar niet ongekend. 
Het doet denken aan de bewonderaars van 
IS en hun lofzangen op het kalifaat. Maar dat 
was radicaliserend rapaille, terwijl Baudet 
volksvertegenwoordiger is.

Vergif
De speculaties over de motieven en de 
geestelijke gesteldheid van Baudet zijn niet 
van de lucht. Hij is ziek, anders roep je niet 
zulke idiote dingen, wordt gezegd. Mogelijk, 
maar dat maakt het gezegde niet minder erg 
en e! ectief. Wat ook kan: dat hij niet gek is, 
maar kwaadaardig en uit op destructie. Alle 
uitspraken over Joden die hij over het corona-
beleid en Oekraïne deed, zijn zorgvuldig 
gekozen, gewogen en vormgegeven. Zodat ze 
doel tre! en, zonder dat hij meteen opgepakt 
wordt. 

Waarom doet hij dat? Misschien om zijn 
eigen vergif juridisch voorzichtig, maar wel 
steeds overvloediger te openbaren. Zal me 
niets verbazen als ze bij het Forum geloven 
in ‘zuiver arisch bloed’ dat het ‘omgevolkte’ 
Europa moet redden. Maar Baudets taal is 
ook een hondenfl uitje voor de extreemrecht-
se hordes die klaarstaan om hun Jodenhaat 
actief te belijden, electoraal nuttig voor het 
Forum. Misschien vindt de partijleider dat 
meer mensen in de samenleving door hetzes 
en desinformatie een hekel aan Joden en 
Israël moeten krijgen, zodat hij als omvol-
kingsalarmist meer macht krijgt. Mogelijk 
wil hij het antisemitisme in moslimkringen 

politiek emanciperen en electoraal uitbuiten. 
Houd er rekening mee dat zijn hele partij 
een antisemitisch bolwerk kan zijn, waarin 
de drek die hij soms publiekelijk uitspreekt 
dagelijkse kost is. Voor bovenstaande hoef je 
niet gek te zijn, wel een perverse politicus en 
een intens slecht mens. 

Zonderlingen in de politiek zijn geen 
uitzondering. Maar in deze tijd is een 
kwaadwillende politicus gevaarlijk bezig. 
Omdat internet zijn denkbeelden eindeloos 
verspreidt en de rattenvanger met elke klik 
beet heeft. Maar ook omdat de samenleving 
nu extra ontvankelijk is: het vertrouwen in de 
gevestigde partijen is dramatisch gekelderd 
en de haat daartegen rijst de pan uit. Dan 
hunkert de verdwaasde, complotgevoelige 
meute naar een brandstichter. 

Statement
Het is nu reces. Maar als de Kamer terug-
komt, moet er iets gebeuren. Baudets partij 
roept hem niet tot de orde, daar kun je niets 
van verwachten. Zijn uitspraken zijn niet in 
de Kamer gedaan, dus lijkt hij in het Haagse 
vrijuit te gaan. Al zou een kordate Kamer-
voorzitter een partijleider moeten aanspre-
ken op het racisme dat hij op de samenleving 
loslaat. Ook andere partijen zouden hun 
krachten moeten bundelen om een statement 
te maken. Waar blijft de linkse oppositie? 
Is die het soms eens met de antisemitische 
theorie dat Israël een geheim internationaal 
machtsbolwerk is, dat de hele wereld contro-
leert? Zo nee, dan is het tijd in te grijpen. Zo 
ja, dan zijn Kamer en samenleving verloren. 

En waar blijft het Openbaar Ministerie? 
Wilders is berecht en veroordeeld voor 
uitspraken die hij buiten het parlement deed. 
Kansloos, zei het OM in eerste instantie, 
maar de rechter dwong een proces af. Als dat 
al zo gaat, dan zou Baudet inmiddels ook aan 
de beurt kunnen komen. De Forumleider 
verder laten opruien is geen optie. Hij gaat 
tenslotte eigen scholen stichten, nadat hij 
al hectoliters benzine heeft gegoten over de 
antisemitische lont die diep in extreemrechts 
wortelt. ■

Zal me niets 
verbazen als ze 
bij het Forum 
geloven in zuiver 
arisch bloed dat 
het omgevolkte 
Europa moet 
redden

Nausicaa Marbe

Brandstichter Baudet
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‘H
et is stil, heel stil,‘ vertelt Ankie 
Spitzer – ook be kend als Ankie 
Rechess – aan het NIW, een week 
na de onthullingen in dit blad. 
“Er is geen communicatie meer. 
Tot afgelopen donderdag was er 

nog contact met de Duitse president Steinmeier. 
Hij liet ons weten naar Israël toe te willen komen. 
‘Waarvoor?’ vroeg ik. Heeft hij een nieuw voorstel 
over de compensatie die we eisen, voor de geeste-
lijke en materiële schade die de Duitse overheid 
ons heeft berokkend? Niet alleen bij de aanslag 
zelf, maar ook door haar wangedrag al die jaren 
daarna?”

Dat was niet de boodschap waarmee Frank-Wal-
ter Steinmeier op het vliegtuig wilde stappen. Hij 
zei de dialoog met de families ook na die bijzondere 
herdenkingsdatum van 5 september 2022 graag 
open te willen houden. “Ik heb toen geantwoord: 

‘Dan kunt u ook na 5 september komen.’ Let wel, 
de nabestaanden respecteren de bondspresident 
zeer, hij heeft echt geprobeerd een oplossing te 
zoeken maar zijn functie is nu eenmaal slechts 
symbolisch. Het beleid wordt gemaakt door de 
Duitse regering en die komt niet over de brug.”

De voornaamste reden waarom de regering 
dat niet wil doen, is niet zozeer het bedrag dat 
de nabestaanden vragen, maar het precedent dat 
daarmee geschapen zou worden. Het Kanzleramt 
is bang meer claims aan de broek te krijgen. 

“Ik heb daarop geantwoord dat er niet nog 
eens een aanslag bij Duitse Olympische Spelen 
te verwachten is. Als de Duitse overheid destijds 
voor een goede beveiliging had gezorgd, hadden 
ze geen claim van ons hoeven krijgen. Nu wordt 
gezegd dat er naar een juridisch kader gezocht 
wordt, maar hebben ze daar niet al vijftig jaar 
de tijd voor gehad? Ook is duidelijk dat sinds wij 

nieuwe documenten in handen hebben gekregen, 
het argument van verjaring dat tot vorig jaar werd 
gebruikt, niet meer houdbaar is.” Dat bleek toen 
de advocaten Alexander en Carry Knoops erin 
slaagden de zaak over de aansprakelijkheid van 
Duitsland te heropenen. 

Staatsherdenking
De Israëlische delegatie, de nabestaanden, de 
president en het Israëlisch Olympisch Comité 
boycotten dus de herdenking in München. Dat is 
definitief. Londen heeft al aangeboden een alter-
natieve herdenking te organiseren: “Daar wordt nu 
serieus over nagedacht, wij zijn immers op 5 sep-

tember vrij om te gaan en te staan 
waar wij willen. Uit Duitsland krijg 
ik smeekbedes vooral niet op die 
uitnodiging in te gaan. Dat begrijp 
ik wel, dan zou het land helemaal 
in zijn hemd staan. Maar ik begrijp 
niets van die oorverdovende stilte. 
Er wordt zelfs geen contact opgeno-
men met onze advocaten.”

Op steun van de Duits-Joodse 
gemeenschap hoeven de nabe-
staanden niet te rekenen, leert de 
ervaring. Spitzer: “Er is contact 
geweest met de vicevoorzitter 
van het World Jewish Congress, 
Charlotte Knobloch. Voorheen was 
zij presidente van de Zentralrat der 
Juden. Zij heeft onder meer gezegd 
dat in Israël niemand meer aan 
die aanslag denkt, dat iedereen 
het alleen nog maar heeft over de 
gouden medailles van Mark Spitz. 
Knobloch heeft ons alleen maar 
tegengewerkt. Ik heb haar daarmee 
in 2017 geconfronteerd tijdens een 
sjabbatmaaltijd in Duitsland. Ze 
begon te hakkelen en vervolgens 
is onze hele delegatie opgestapt. 
Maar zij eiste wel spreektijd als de 

herdenking op 5 september zou doorgaan.”
Of er op die dag wordt uitgeweken naar Londen, 

is vooralsnog onduidelijk. Wat wel vaststaat, is dat 
op 21 september, de dag van de aanslag volgens de 
Joodse kalender, een grote staatsherdenking in 
Israël is. Daarop zijn Knessetleden present, pre-
sident Herzog en premier Lapid. Daarmee zijn de 
woorden van Knobloch ten overvloede ontkracht. 
“En men moet vooral niet denken dat het daarmee 
einde verhaal is,” zegt Spitzer: “Dit muisje gaat 
nog een heel lange staart krijgen. Dat beloof ik.” n

Na de onthullingen 
in het NIW over de 
controverse tussen de 
nabestaanden van de 
aanslag in München ’72 
en de Duitse overheid, 
hult laatstgenoemde 
zich in stilzwijgen. 
Onverstandig, vindt 
Ankie Spitzer, ‘want dit 
muisje krijgt nog een 
heel lange staart.’

ESTHER VOET

‘Het argument van 
verjaring is niet 
meer houdbaar’

Ankie Spitzer

stilzwijgen
in

Gehuld

gesprek van de dag
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In 1974 zong Robert Long: “En dat is 
allemaal angst, allemaal angst / De 
alle grootste schreeuwers zijn dikwijls 
het bangst / En als er ooit iets gebeurt, 
nou dan moet het zo wezen / Wie het 
meeste angst heeft, heeft vaak het 
minste te vrezen.”

Anno 2022 lijken schreeuwers de 
overhand te hebben gekregen. Is dat 
alleen uit angst? En hoe verhoudt de 
tekst zich tot het verhe!en van je stem 
als je ziet dat een ontwikkeling de 
verkeerde kant opgaat?

J
e ziet in Nederland veel linkse groepe-
ringen met een Palestijnse vlag zwaaien, 
maar dat slaat eigenlijk nergens op. Als 
Palestijnen een staat voor zichzelf willen, 
moeten ze daarover onderhandelen, niet 
zomaar schreeuwen of geweld gebruiken. 

En niet iedere Jood hoeft zich van mij te associë-
ren met Israël. Ik ken ook genoeg Joden die hele-
maal niet begaan zijn met de Joodse staat, en er 
niet op aangekeken willen worden. De koppeling 
van Joden met Israël is natuurlijk onlosmakelijk. 
Maar niet iedereen wil dat.

Ik weet nog dat Ronny Naftaniël bij het CIDI 
vroeger altijd een softe, diplomatieke toon aan-
sloeg. Ik vond toen dat hij best wat harder met 
zijn vuist op tafel mocht slaan, maar nu begrijp 
ik dat.

Ik zou niet om elk Palestijns vlaggetje dat op 
de Dam staat uit m’n dak gaan. Dat mensen bang 
zijn, begrijp ik wel. We leven aan de vooravond 
van een derde wereldoorlog. Maar je hoeft er 
niet gelijk veel herrie over te maken. Zelf ken ik 
nauwelijks mensen die hard schreeuwen. Doe ik 
zelf niet eens meer. Vroeger kreeg ik daar sneller 
ruzie door, dan ging ik er bij elk flauw grapje 
hard tegenin.

Dus ik zou zeggen: wees vooral jezelf, en wees 
niet bang. Angst is een slechte raadgever. Je kunt 
beter rustig praten dan hard schreeuwen, dat is 
nergens voor nodig.

Rob Heilbron (76), oud-topzeiler en 
modeondernemer, zet zich in voor BVNL

D
e tegenstellingen in de maatschappij 
worden groter, voornamelijk doordat 
niemand meer naar elkaar wil 
luisteren. Dat is natuurlijk wel iets 
wat je vroeger via het geloof leerde: 
respect voor de ander en zijn mening. 

Nu heeft iedereen zijn eigen geloof. Discussiëren 
heeft geen zin, de dogma’s staan vast, je kunt er 
niet aan tornen.

Als iemand eenmaal vindt dat het World Eco-
nomic Forum de bron is van alle kwaad, of juist 
niet, zie hem, haar, het of hen er dan maar van 
af te krijgen. Vriendschappen lopen er op stuk, 
families worden erdoor verscheurd. Ooit heerste 
er een algemeen vertrouwen in de wetenschap, 
als veilige objectieve haven, maar zelfs dat wordt 
steeds minder. Niet zo gek als er aan de univer-
siteit felle discussies ontstaan omdat men vindt 
dat niet een vrouw, maar een mens menstrueert. 
Je vraagt je wel af waar die academici zich mee 
bezighouden.

Het is beangstigend: je kunt nog zo vaak feiten 
aandragen, met argumenten proberen de ander 
te overtuigen, de ander accepteert simpelweg 
niet meer wat je zegt. Alleen het eigen geloof 
doet ertoe, en dat is pure emotie. Dan kun je 
met rationele argumenten komen, maar die 
dringen simpelweg niet door. Er is niet tegenop 
te knokken.

Catherine Keyl (75), journaliste,  
presentatrice en opiniemaakster 

Stelling  
van de week

De grootste 
schreeuwers  
zijn dikwijls  
het bangst

REDACTIE: ESTHER VOET EN JOSHUA FRIEDMANN

Beangstigend
Catherine Keyl

Wees jezelf
Rob Heilbron

Alleen het eigen geloof 
doet ertoe, en dat is 
pure emotie

Ik zou niet om elk 
Palestijns vlaggetje  
uit m’n dak gaan
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D
it lied van Robert Long zong ik al op 
mijn dertiende op de middelbare 
school. Het voelde toen wat belegen. 
Nu vind ik de rake zinnen weer bij-
zonder actueel. Kortgeleden las ik het 
boek Eigen welzijn eerst van Roxanne 

van Iperen, over het verlies van kansengelijkheid 
en goede publieke voorzieningen. Daar werd ik 
verdrietig van. Ze beschrijft onder andere hoe 
iedereen wel iemand kent die tijdens de corona-
crisis is gaan schreeuwen. Vaak kwam dat uit een 
hoek waaruit je het totaal niet verwachtte.  

Schreeuwen kan op verschillende manieren. 
Je hoort Thierry Baudet op uiterst kalme en 
beheerste toon de gevaarlijkste dingen zeggen. 
En de relatieve stilte die erop volgt, maakt mij 
misschien nog wel banger. Een infl uencer die 
zich voorheen voornamelijk bezighield met 
draagdoeken aanprijzen, waarschuwt nu voor 
Joodse pedofi elen en de deep state. En bestelt 
nog een latte-havermelk. 

Als je schreeuwt kun je niet luisteren en an-
dersom: als er niet wordt geluisterd, gaan men-
sen brullen. Ze bese! en vaak niet dat ze kúnnen 
schreeuwen, omdat ze weten dat ze veilig zijn. Ik 
denk dat Long dat ook bedoelde. 

Er is een tegengeluid nodig. Maar hoe? Wat 
werkt? In mijn voorstellingen speel ik graag met 
vooroordelen. Soms schreeuw ik, om het daarna 
te ontkrachten of er in ieder geval verzet tegen 
te plegen. Ik denk dat hier een taak is weggelegd 
voor cabaretiers en kunstenaars, de narren van 
onze samenleving. Ikzelf weet inmiddels waar 
mijn stem zit. Ook een strijdlied kan met zachte 
stem worden gebracht. Naïef? 

Anouk Dorfman (32), cabaretière 
en theatermaakster

V
eel mensen schreeuwen vooral om 
de sensatiezucht, of omdat hun ego 
gekrenkt is. Ik weet niet hoe zinnig 
dat is. Het ligt er echt aan wat je 
met je geschreeuw wilt bereiken. 
Anderzijds: soms moet je wel je bek 

opentrekken en voor jezelf opkomen, of opstaan 
tegen onrecht. Dat ben je aan jezelf verplicht. Zo 
zorg je ervoor dat je dat je niet belazerd wordt. Er 
is genoeg onrecht om wat over te zeggen.

Je moet wel bedenken of je er iets mee kunt 
bereiken. Mensen worden doodgegooid met 
allemaal gezeur over anderen die zich benadeeld 
voelen. Dus als je iets toevoegt aan die berg, kan 
het zijn dat je het alleen maar moeilijker maakt 
een daadwerkelijk onrecht te bestrijden. Ik denk 
niet dat iedereen die heel luid van zich laat 
horen per se bang is. Maar mensen die terecht er-
gens bang voor zijn, zullen wel hard schreeuwen.

Soms moet ik in mijn privéleven eens over iets 
schreeuwen. Ik zou alleen niet zeggen dat ik dan 
bang ben, of ongerust. Dat klinkt gelijk zo groots. 
Ik kom op voor dingen die belangrijk zijn in mijn 
werk- en familiesfeer. Maar ik probeer het tot een 
minimum te beperken. Ik wind me niet zo op.

Oren Turgman (28), arts-onderzoeker 
in Amsterdam

forum 

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

Wilt u meediscussiëren?
Mail naar karendejager@planet.nl

Tegengeluid
Anouk Dorfman

Zinnig
Oreg Turgman

De stelling voor 
volgende week

Georganiseerd 
jodendom is 
vooral een hobby 
van ‘oudjes’

Je hoort Baudet heel 
kalm de gevaarlijkste 
dingen zeggen

Je moet wel bedenken 
of je er iets mee kunt 
bereiken
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Nieuwe visie op 
de Joodse Raad

moeilijke taak zou worden. Allereerst waren de 
leden van de Raad notabelen, Joden die de gemeen-
schap maar deels vertegenwoordigden. Bovendien 
was het onvermijdelijk dat ze een werktuig zouden 
zijn van de Duitsers. Er werd verondersteld dat 
de bezetter uiteindelijk een ordelijk land wilde, 
en dat ook Joden daarbij gebaat zouden zijn. “In 
wezen deed de Joodse Raad precies hetzelfde als 

A
lleen de naam al doet de emoties 
meteen hoog oplaaien: de ‘Joodsche 
Raad voor Amsterdam’, kortweg de 
Joodse Raad. Hoe sterk die gevoe-
lens zijn, blijkt wel uit de verwijten 
die Lodewijk Asscher geregeld op 

sociale media ten deel vallen. Het achterklein-
kind van Abraham Asscher wordt vaak voor de 
voeten gegooid dat hij precies zo handelt als zijn 
overgrootvader. Ook Job Cohen kreeg dit verwijt 
vaak toen hij burgemeester van Amsterdam was, 
hoewel hij geen kleinkind is van de gehate David 
Cohen, maar van Hendrik Cohen, die lid was van 
de Rotterdamse Joodse Raad.

Vaak gaat het om de usual suspects uit niet-Jood-
se hoek, die dat misselijkmakende erfzondeprin-
cipe graag inzetten om aan te tonen dat Joden ‘ook 
geen lieverdjes’ zijn. Maar het verwijt klinkt ook 
– vaak zeer agressief – in Joodse kringen, hoe on-
Joods dat beginsel ook is. Nogal wat Joden zijn van 
mening dat de handelswijze van de Raad synoniem 
is aan het allerhoogste verraad, uit egoïsme, alleen 
gepleegd om het eigen vege lijf te redden. En de 
naam wordt in maatschappelijke discussies onder 
Joden dan ook veelvuldig gehoord.

Historicus Bart van de Boom probeert in De 
politiek van het kleinste kwaad, dat dit voorjaar 
verscheen, geen moreel oordeel te vellen. In 
tegenstelling tot veel van zijn voorgangers zoekt 
hij vooral een antwoord op de vraag: hoe is het 
chronologisch verlopen? Voor welke dilemma’s 
stond de Raad? Met welke kennis stond men voor 
welke keuzes? Van der Boom: “Dit boek is geen 
verdediging van de Joodse Raad. Het is wel een 
verdediging van nuance en empathie en vooral een 
waarschuwing tegen wijsheid achteraf. De bijna 

unanieme veroordeling van de Joodse Raad begon 
niet in februari 1941, toen hij werd opgericht, of in 
juli 1942, toen de deportaties begonnen. Evenmin 
in september 1943, toen hij roemloos ten onder 
ging. De veroordeling begon in de zomer van 1945, 
toen vrijwel niemand uit het oosten bleek terug 
te keren.”

Escalatie
In vijftien hoofdstukken reconstrueert Van der 
Boom chronologisch de geschiedenis en het 
perspectief van de Joodse Raad, gebruikmakend 
van een grote hoeveelheid bronnen. “Niet dat die 
bronnen het perspectief van de tijdgenoten hap-
klaar voorschotelen,” schrijft hij. “Veruit de meeste 
gebruikte documenten komen uit het archief van 
de Joodse Raad. Dat archief is na de oorlog uit 
verschillende restanten gereconstrueerd, maar 
verre van compleet. Zo weten we dat voorzitter 
Cohen twee soorten verslagen dicteerde van zijn 
besprekingen met de Duitsers: een versie die zijn 
gesprekspartners onder ogen mocht komen en 
een geheime, ongekuiste versie. De eerste soort 
is bewaard gebleven, de tweede niet.” 

Het boek, voorzien van historisch beeldmateri-
aal, is een poging te begrijpen ‘hoe goede bedoe-
lingen de weg naar de ondergang plaveiden’. Al 
bij de oprichting in 1941 was duidelijk dat het een 

Objectief kijken naar de verrichtingen van de 
Joodse Raad is bijna onmogelijk. Toch doet 
historicus Bart van der Boom een poging 
in zijn boek De politiek van het kleinste 
kwaad. Een geschiedenis van de Joodse Raad 
voor Amsterdam 1941-1943. Hij prikt een 
hardnekkige mythe door.

ESTHER VOET

Abraham Asscher, naast David Cohen voorzitter van de Joodse Raad

Uit Joodse hoek kwam 
minder kritiek dan nu 
wordt verondersteld Abel J. Herzberg, hier op een foto uit 1913, zou 

in de jaren na de oorlog de leden van de Joodse 
Raad blijven verdedigen

geschiedenis
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het Joodse periodiek barstte toen de discussie los. 
Abel Herzberg wierp zich in zijn Kroniek van de 
Jodenvervolging (1950) op als verdediger van de 
Joodse Raad. Niet verwonderlijk, omdat hij in de 
oorlog nog een blauwe maandag voor het gehate 
Joodsche Weekblad schreef en na de oorlog optrad 
als raadsman van Asscher en Cohen. Herzberg 
schreef: “De Joodse Raad heeft van de geschiedenis 
ongelijk gekregen, en wel nagenoeg volkomen. 
Of hij destijds ook ongelijk gehad heeft? Het is, of 
twee mannen een voetreis zijn begonnen door de 
woestijn, vóór zich niet veel anders dan een fata 
morgana, een spiegeling van optimisme tegen een 
hemel van hoop. […] Men heeft het niet geweten. 
Men heeft zich concentratiekampen en Judenre-
servate voorgesteld, welke laatste reeds voor de 
oorlog waren gepropageerd. […] Een uitmoording 
als heeft plaatsgevonden, was onvoorstelbaar.”

Van der Boom: “Het NIW kwam met een reactie 
waar zelfs Herzberg, die wel wat polemiek gewend 
was, van opkeek: redacteur en latere hoofdre-
dacteur Mozes H. Gans schreef dat Herzberg 
zijn ‘niet-Joodse opdrachtgevers’ een dienst had 
bewezen, maar de Joden niet: ‘Dit is in wezen een in 
de steek laten van onze doden.’ Misschien was het 
maar het beste, schreef het NIW, niet meer over de 
Joodse Raad te spreken.” Het leek Gans het beste 
de discussie te sluiten, omdat de rechtszaak tegen 
Asscher en Cohen inmiddels was geseponeerd, en 
er dus sowieso geen sprake meer zou zijn van een 
‘bevredigend oordeel.’ 

Gitzwart 
Historicus Jacques Presser is in zijn Ondergang. 
De vervolging en verdelging van het Nederlandse 
Jodendom 1940-1945 (1965) heel wat minder ver-
gevingsgezind dan Herzberg. Hij klaagt de Joodse 
Raad aan door zich af te vragen wat de doden tegen 
de leiding zouden zeggen: “Gij zijt de werktuigen 
geweest van onze doodsvijanden. Gij hebt aan onze 
wegvoering medegewerkt. Gij dankt uw eigen leven 
aan deze onzedelijke activiteit. De bevelen van 
onze beulen uitvoerend, hebt gij uzelf kunnen 
redden, uw naaste verwanten en een aanzienlijk 
aantal uwer standgenoten.” Lou de Jong kwam in 

zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog in grote lijnen tot hetzelfde, gitzwarte 
oordeel als Presser: de Joodse Raad was in zijn 
ogen ‘een van de realiteit en de Joden losgezon-
gen instituut’ geweest, dat tegen beter weten in 
gehoorzaamheid had gepreekt teneinde zichzelf 
te redden. 

Maar Herzberg zou zijn mening tot op hoge 
leeftijd blijven verdedigen. Opvallend, want de 
schrijver kon persoonlijk weinig respect opbrengen 
voor Asscher en Cohen. De eerste noemde hij in 
een brief aan zijn vrouw banaal en plat, de tweede 
vond hij ‘een flapdrol’. Toch schreef hij in het NIW: 

“Geen historicus en geen beoordeler die in staat is 
geweest een alternatief voor de Joodse Raad aan 
te geven.” 

NIW’s Hans Knoop noemde dat ‘een misselijk-
makende vergoelijking’. Van der Boom: “Knoop 
kwam niet veel later met een boek waarin hij 
Asscher en Cohen afschilderde als egocentrische 
regenten en terloops Herzberg een veeg uit de pan 
gaf.” De historicus beschrijft met meer voorbeelden 
hoe traumatisch het bestaan en handelen van de 
Joodse Raad voor Nederlandse Joden was. Volgens 
Ischa Meijer was de Raad ‘een niet mis te verstaan 
obstakel voor het functioneren van veel Joodse 
Nederlanders’. En documentairemaker Willy 
Lindwer had het in 1995 over ‘een traumatise-
rende schepping van de bezetter die de Joodse 
gemeenschap in Nederland tot op de huidige dag 
niet verwerkt heeft’. 

In NIW 40 vroegen wij u 
of u meer wist over deze 
foto. In Van der Booms 
boek is een soortgelijke 
foto afgedrukt, er zijn dus 
klaarblijkelijk meerdere 
van dit soort gemaakt. Het 
gaat om groepsfoto’s uit de 
Nederlandse werkkampen, 
waar tussen januari en 
oktober 1942 meer dan 
7000 Joden naartoe werden 
gestuurd. Dit is werkkamp 
Geesbrug. 

De Joodse Raad gaf Het Joodsche 
Weekblad uit, waar Herzberg een 
blauwe maandag voor schreef. In 1979 
werden alle edities in een tweedelinge 
set herdrukt

de Nederlandse overheid, en om dezelfde redenen,” 
aldus Van der Boom. 

De catastrofale gevolgen doet de auteur ver-
volgens gedetailleerd uit de doeken, inclusief 
alle foute beslissingen die genomen werden. Zo 
gaf de Raad het advies niet onder te duiken, maar 
netjes gehoor te geven aan de oproepen naar het 
oosten te vertrekken. Toch kwamen al vanaf 1941 
berichten door dat gezonde, Joodse mannen die 
na de razzia van februari 1941 naar Buchenwald 
en later Mauthausen waren gedeporteerd, aan 
de lopende band stierven. Maar de houding van 
de Amsterdamse Joodse Raad was beslist niet 
uniek. Van der Boom toont aan dat andere raden 
in Europa voor dezelfde strategie kozen. Escalatie 
voorkomen was daarin de grootste gemene deler 
en de voornaamste reden mee te werken met de 
bezetter. Ook in Amsterdam was niet duidelijk 
hoe de risico’s van gehoorzaamheid afgewogen 
moesten worden tegenover het gevaar van onge-
hoorzaamheid.   

Na de oorlog
Van der Boom benadrukt dat bij de aanstelling van 
de Raad uit Joodse hoek minder kritiek kwam dan 
nu wordt verondersteld. Van weerstand vindt hij 
weinig bewijzen. Hij wijst er meerdere malen op dat 
het gemakkelijk is achteraf een oordeel te vellen, nu 
de geïndustrialiseerde genocide in volle omvang 
bekend is. De veroordeling begon pas in de zomer 
van 1945, toen van de 107 duizend gedeporteerde 
Joden slechts 5200 terugkeerden. 

Interessant is het hoofdstuk Geschiedschrijving 
en herinnering, waarin Van der Boom uit de doe-
ken doet hoe de kritiek op gang kwam, waarbij 
hij regelmatig het NIW als bron citeert – ook in 

‘Dat de Joodse Raad 
bepaalde wie op 
transport ging, is 
een leugen van 
oorlogsmisdadigers’
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In 1982 besloot NIW-hoofdredacteur Mau 
Kopuit door Cohen gedicteerde memoires te 
publiceren, voorafgegaan door een inleiding van 
zijn oud-collega Jo Melkman. Melkman, een groot 
tegenstander van de Joodse Raad, liet in zijn artikel 
meteen al weten dat Cohen nog lager gezonken was 
dan leiders van vergelijkbare instellingen elders 
in Europa. Hij verweet Asscher en Cohen dat ze 
de Shoa overleefd hadden. Kopuit bereidde zich 
voor op een hausse aan lezersreacties, maar die 
bleven uit.

Hardnekkige mythe
Van der Boom legt in zijn boek een aantal films 
met een grote rol voor de Joodse Raad onder de 
loep en vertelt exact wat er historisch wel en niet 
aan deugt. In Süskind (2012) bijvoorbeeld laat 
een secretaresse aan Süskind weten dat de heren 

van de Raad binnen zitten te bespreken wie er op 
transport moet. Van der Boom spreekt dat idee met 
klem tegen: “Zo ging het in werkelijkheid helemaal 
niet. Alleen in mei 1943 wees de Joodse Raad ze-
venduizend medewerkers indirect voor deportatie 
aan door hun vrijstelling in te trekken. En van hen 
kwamen er niet meer dan vij!onderd opdagen. 
Het moreel uiterst incriminerende verhaal dat de 

Joodse Raad bepaalde wie op transport ging, is een 
door oorlogsmisdadigers na de oorlog bedachte 
leugen.” 

Hij toont aan hoe deze mythe tot op vandaag 
doorleeft in de Nederlandse pers. Zelfs de klein-
zoon van Raadsvoorzitter David Cohen, Rob Oud-
kerk, bleek in een interview met Vrij Nederland in 
2000 in de fabel te geloven: “Trouw schreef in 2015 
dat Abraham Asscher ‘als voorzitter van de Joodse 
Raad de mensen selecteerde die op transport 
moesten naar de Duitse kampen.” Volgens Van der 
Boom volstrekt onjuist. Ook NRC, het Nederlands 
Dagblad en De Telegraaf krijgen ervan langs omdat 
ze de leugen in stand houden. Zelfs leden van de 
Joodse gemeenschap maken zich volgens Van 

der Boom schuldig, zoals Lody van de Kamp. Hij 
keerde zich tegen de komst van het Namenmo-
nument aan de Amsterdamse Weesperstraat en 
gaf als reden in het Reformatorisch Dagblad dat 
slachto"ers daar zouden worden geëerd ‘naast 
daders, zoals medewerkers van de Joodse Raad’. 
Die bepaalde volgens Van de Kamp immers ‘wie 
aan de beurt kwam om gedeporteerd te worden’ 
en ‘binnen enkele dagen in Auschwitz of Sobibor 
terecht zou komen’. 

Van der Boom: “Zo is de zwarte legende die 
David Cohen al in 1946 signaleerde – een Joodse 
Raad die willens en wetens mensen de gaskamer 
instuurde om daar zelf buiten te blijven – drie-
kwart eeuw later vast verankerd geraakt in de 
collectieve herinnering.” De historicus eindigt zijn 
boek met een waarschuwing tegen de dominante 
collectieve herinnering. “Die is,” schrijft hij, “zoals 
iedere collectieve herinnering, vooral een morele 
vertelling over helden en schurken. In het geval 
van de Joodse Raad zijn de weinigen die verzet 
pleegden, zoals Walter Süskind en Sig Menko, 
onze helden, Asscher en Cohen onze schurken. 
Dat verhaal werkt niet meer als ook de keuzes van 
de schurken bij nadere beschouwing begrijpelijk 
waren. De kern van de morele vertelling van de 
bezetting is dat in ’40-’45 de bokken van de scha-
pen werden gescheiden omdat toen, anders dan 
meestal, volstrekt helder was wat je doen moest. 
Dat klopt niet, en de geschiedenis van de Joodse 
Raad bewijst dat.” n

‘De collectieve 
herinnering is vooral 
een morele vertelling 
over helden en 
schurken’

Bart van der Boom, De politiek van het kleinste 
kwaad. Een geschiedenis van de Joodse Raad 
voor Amsterdam, 1941-1943.Boom, 424 pagina’s, 
! 29,90

Criticus
Bart van der Boom (58) 
doceert geschiedenis aan 
de Universiteit Leiden. Zijn 
boek ‘Wij weten niets van 
hun lot’. Gewone Neder-
landers en de Holocaust 
(2012) werd bekroond met 
de Libris Geschiedenisprijs. 
Van der Boom was begin 
dit jaar een van de meest 
prominente critici van Het 
verraad van Anne Frank. 
Daarin wees een zelf-
benoemd coldcaseteam 
notaris Van den Bergh, lid 
van de Joodse Raad, aan 
als degene die de familie 
Frank zou hebben verra-
den – als er al van verraad 
sprake was. Van der Boom 
was toen bijna klaar met 
zijn studie en kon op 
basis van eigen onderzoek 
diverse aannames van het 

team simpel en eenduidig 
weerleggen. 

Over de coldcase-onder-
zoekers en het boek over 
hun research bracht jour-
nalist Natasha Gerson op 
18 augustus een rapport 
uit. Ze stelt op Jonet.nl dat 
er sprake is van fraude en 
dat er met vertalingen en 
voetnoten is gerommeld. 
Het team, schrijft Gerson, 

heeft klakkeloos de 
beweringen van een 
collaborateur en NSB-lid 
gevolgd, de kandidaat-no-
taris Anton Schepers. Die 
man was geobsedeerd 
door notaris Van den 
Bergh. Schepers werd door 
twee psychiaters als diep-
gestoord gediagnostiseerd 
en kreeg na de oorlog vier 
jaar gevangenisstraf. Het 
coldcaseteam zou diens 
beweringen ‘klakkeloos en 
soms letterlijk’ overgeno-
men. Volgens Gerson zijn 
er sterke aanwijzingen dat 
het beruchte anonieme 
brie"e dat destijds naar 
Otto Frank is gestuurd 
en waarin Van den Bergh 
wordt beschuldigd van 
het verraad, van Schepers 
a#omstig is.
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Bart van der Boom

David Cohen, medevoorzitter van de Joodse Raad
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T ot ontsteltenis van veel (oud-)leden 
van Maccabi Tennis is op 15 juli de 
voormalige Nederlandse toptennis-
ster Elly Appel overleden in haar 

Amerikaanse woonplaats Charlottesville, 
twaalf dagen voor haar zeventigste verjaar-
dag. Zij groeide vorige eeuw als trainster 
van de Amsterdamse tennisclub uit tot een 
begrip in sportief Joods Nederland.

De toenmalige voorzitter Albert Milhado, 
zelf een verdienstelijk speler, en penning-
meester Jacques Noach benaderden Appel 
in 1983 om trainer te worden van de destijds 
zeer bescheiden, maar in mijn ogen ook 
licht elitaire tennisclub. Zo herinner ik 
me hoe een vooraanstaand lid begin jaren 
zestig aan mijn moeder vroeg waarom haar 
beide voetballende zoons niet kwamen ten-
nissen bij Maccabi. “Wie betaalt de rackets 
en de contributie?” vroeg mijn alleenstaan-
de, werkende moeder. Ze heeft nooit meer 
iets gehoord. 

Ruim twintig jaar later zaten ineens twee 
leeftijdgenoten bij mij thuis om hun plan-
nen met de tennisclub voor te leggen, met 
het daaraan nadrukkelijk gekoppelde ver-
zoek of ik het clubblad voor mijn rekening 
wilde nemen. Ik was immers journalist. Ik 
had eigenlijk geen tijd, maar kon geen nee 
zeggen. 

Joodse les
Het bezoek van Milhado en Noach werd de 
aanzet tot mijn coming-out als Jood. Onze 
dochters en mijn vrouw werden lid, waarna 
we ons aansloten bij de Liberaal Joodse Ge-
meente (LJG) waar dochters Kim en Barbara 
in 1986 bat mitswa werden. Een paar jaar 
daarvoor nog had mijn moeder een keer op 
de tennisbaan gezegd, kijkend naar haar 
kleindochters: “Jullie mogen je kinderen 
wel eens een meer Joodse opvoeding ge-
ven.” “Sie sagt, moet jij zeggen,” antwoordde 
ik. Waren andere tijden, reageerde mijn 
moeder. Ik durfde haar niet tegen te spre-
ken: onze dochters gingen op Joodse les, de 
oudste kleinzoon is net terug van een reis 
met Haboniem naar Israël. 

En dat allemaal mede omdat het bestuur 
van Maccabi Tennis rond 1983 de moed had 
de net gestopte topspeelster Elly Appel te 
benaderen met het verzoek dat kleine Jood-
se clubje op te laten klimmen in de vaart 
der volkeren. Tot hun grote vreugde zei de 
voormalige nummer 32 van de wereld ja. De 

rest is bij wijze van spreken geschiedenis. 
Samen met Guusje Wol!  en Sandra Polak 
tilde Appel Maccabi Tennis naar een niveau 
dat in het zwaargehavende naoorlogse 
Joods Nederland niet meer voor mogelijk 
werd gehouden. Jeugdspeelsters haalden 
nationale selecties, het eerste team trok 
gerenommeerde (Joodse) tennissers aan. En 
als het eerste team een vrouw tekortkwam, 
viel Appel zelf in. Ze was toch lid van onze 
club? 

Bloedfanatiek
De rol van Maccabi Tennis in de Joodse 
gemeenschap nam aan de hand van Appel 
een enorme vlucht. Dankzij haar trainingen 
en betrokkenheid groeide de club op het 
sportpark in Amsterdam-Buitenveldert in 
korte tijd uit tot een vitale club met ruim 
vij" onderd actieve leden. Tijdens schooltij-
den trainde Elly de volwassen leden, ouders 
van de kinderen, maar ook kampoverleven-
den die met het concentratiekampnummer 
op hun arm bloedfanatiek elkaar het leven 
op de baan zuur maakten. Mede dankzij 
Appel kregen zij af en toe weer de lach op 
hun gezicht. 

Joods Nederland kreeg nieuw elan dank-
zij zoiets simpels als een tennisballetje. 
Logisch gevolg was dat een steeds groter 
wordende groep tieners in de jaren tachtig 
en negentig onder Appels bezielende leiding 
deelnam aan diverse Maccabiades in Israël 
en Europa. 

In 1997 verliet de trainster Nederland 
voor een nieuwe liefde in de Verenigde 
Staten. Ze werd nog drie keer wereldkam-
pioen in het enkelspel bij de veteranen en 
zette zich samen met haar vrouw Michelle 
Madison in voor de ontwikkeling van het 
veldhockey in Charlottesville. We waren 
als Maccabifamilie oprecht in shock toen 
haar echtgenote via Facebook liet weten dat 
‘Elly lang en hard heeft gestreden, maar 
uiteindelijk de mentale strijd met het leven 
heeft verloren’. Elly Appel zit voor eeuwig 
in het hart van Maccabi Tennis. Moge haar 
ziel worden gebundeld in de bundel van het 
eeuwige leven. Omein. ■

Mede 
dankzij Appel 
kregen kamp-
overlevenden 
af en toe weer 
de lach op 
hun gezicht

Frits Barend
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‘H
et was schrikken,’ vertelt auteur 
Ariëlla Kornmehl over het ont-
staan van haar net verschenen 
roman, gebaseerd op een 
waargebeurde episode in haar 
leven. Acht jaar geleden over-

leed onverwacht de belastingdeskundige van het 
familiebedrijf. Na zijn dood moesten de dossiers 
overgeheveld worden en opgejaagd door stress en 
haast stuurde de secretaresse alle aantekeningen 
naar Kornmehl. 

De notities van de man bleken niet alleen be-
drijfszaken te betre!en: zonder dat Ariëlla er iets 
van had gemerkt, was de man obsessief met haar 
bezig geweest. In de auto op weg naar klanten sprak 
hij werkgerelateerde zaken in, afgewisseld met 
persoonlijke kwesties. Een app zette de opnames 
om in geschreven tekst. “Ik klikte ze aan en een 
voor een kwamen de uitgeschreven monologen 
over mijn scherm rollen. Er stonden dingen tussen 
waarvan het nooit de bedoeling was geweest dat 
ik ze onder ogen zou krijgen. Alsof je een verslag 
leest van je psychiater, waarin staat hoe hij echt 
over je denkt.” 

Confronterend
Geschokt en gefascineerd zat Kornmehl tot drie uur 
’s nachts te lezen. “Toen mijn man in de aanteke-
ningen bleek voor te komen, las hij mee. We wilden 
het samen beleven. Confronterend, natuurlijk. 
Maar voor een auteur een godsgeschenk,” zegt 
ze met een vrolijke blik. “Het moest wel een boek 
worden. Ik heb er wakker van gelegen dat iemand 
me ongemerkt zo heeft geobserveerd. Je kunt dus 
in een team op kantoor zitten zonder ooit door te 
hebben dat iemand door jou in beslag is genomen. 
Sindsdien zit ik ook anders in vergaderingen: ik 
kijk rond en vraag me af of het daar ook gebeurt.” 

Voor de roman kroop ze in de huid van de fis-
calist. “Hoofdpersonen in mijn eerdere boeken 
waren altijd vrouwen. Het was een uitdaging het 
perspectief van een man te kiezen. Ik moest me 

identificeren met een ander geslacht, een andere 
psychologie begrijpen,” vertelt de schrijfster. Op 
het moment dat ze de informatie in handen kreeg, 
werkte ze aan een andere roman. “Die moest ik 
tijdelijk loslaten. De geprinte aantekeningen 
staarden me aan vanaf mijn bureau. Er was geen 
ontsnappen aan, het boek drong zich op.” 

Charmant
Sommige aantekeningen in het boek blijven 
dicht bij de oorspronkelijke notities. Ze worden 
afgewisseld met een stem die het meeslepende, 
verbijsterende verhaal vertelt. Door zijn stiekeme 
observaties van Mila, de vrouwelijke hoofdpersoon 
in het boek, lijkt fiscalist Anton een enge man, 
die a"eer oproept. “Maar zo’n engerd was hij in 
werkelijkheid niet. Hij had charmante, vriendelijke 
trekken. Hij was intelligent, goed in zijn werk en 
de vertrouwenspersoon van de familie. Ik wilde 
de lezer dat ook laten zien. Ik geloof in die ambi-
valentie, niemand is alleen goed of slecht.” 

Het idee van het geheime observeren vond Kor-
nmehl spannend. “Het is griezelig dat Mila niet 
doorheeft dat Anton zo door haar is geobsedeerd. 
Ze schrikt maar één keer: als hij in de gaten blijkt te 
houden wanneer ze online is. Vanwege zijn vertrou-
wenspositie wil ze niet zien hoe fout dat is en legt 
ze het anders uit. Maar veel grensoverschrijdend 
gedrag doet zich juist voor in de inner circle, in 
de huiselijke sfeer of op het werk. Niet door een 
vreemde op straat. Vanwege zijn vertrouwens-
positie zit de fiscalist in die intieme kring. Het 

klopt van geen kanten wat hij doet. En Mila weet 
van niets, zij zoekt zelf contact en vraagt advies.” 

In deze tijd, waarin mannen zich soms hevig be-
kritiseerd voelen, is het afwachten welke reacties er 
gaan komen. “Twee mannelijke tegenlezers waren 
positief. Een van hen voelde sterk die beklemmen-
de, benauwende sfeer. Maar misschien komt er 
straks een boze reactie uit mannelijke hoek. Of is 
de bond van fiscalisten beledigd,” zegt Kornmehl 
met een grijns. “Maar het blijft fictie. In een roman 
mag je schrijven wat je wilt.”  

Imago 
De ideeën die de belastingexpert over Kornmehl 
koesterde, verrasten haar. “Hij vond me stil, ik gaf 
volgens hem mijn mening niet en luisterde braaf 
naar mijn echtgenoot. In zijn ogen was ik heel on-
derdanig. Dat is wel het laatste wat ik van mezelf 
dacht, maar toch kun je dus die indruk wekken. 

In haar nieuwste roman De fiscalist kruipt 
Ariëlla Kornmehl in de huid van een mannelijke 
hoofdpersoon. Een die erg veel lijkt op de 
fiscalist die haar ongemerkt in de gaten hield. 
‘Ik heb zo veel geleerd van dit boek.’

ACHSA VISSEL

In de huid van de stalker

‘Er was geen 
ontsnappen aan, 
het boek drong 
zich op’

boeken
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Daar heb ik veel van geleerd. Ineens keek ik naar 
mezelf door de ogen van een ander en ging ik me 
afvragen of ik misschien anders in elkaar zat dan 
ik altijd had gedacht.” 

Er zat tegelijkertijd iets moois aan. “Niemand, 
geen familielid, partner of beste vriend zal je ooit 
zo puur, zo open vertellen hoe ze je zien. Ik denk 
niet dat ik dat ooit nog mee zal maken. Misschien 
zag hij het wel goed, wie zal het zeggen. Dit is zijn 
waarheid, ik heb een andere. Zo bouwen we alle-
maal een imago om onszelf heen.” 

Schrijven heeft voor Kornmehl verschillende 
functies. “In mijn kantoor hangt een schilderij met 
de tekst The me I never knew (de ik die ik nooit ge-
kend heb). Ik probeer mezelf beter te leren kennen, 
vooruit te komen in mijn geestelijke ontwikkeling, 
onder meer door romans te schrijven. Auteur Adri-
aan van Dis zei ooit tegen me dat ik maar nooit in 
therapie moest gaan, want ‘dan schrijf je niet meer’. 

In therapie maak je de ontwikkeling door die je 
beleeft door boeken te schrijven. Natuurlijk kunnen 
therapie en psychoanalyse waardevol zijn, maar 
een beetje gelijk heeft Van Dis wel. Voor mij was het 
een les: gebruik je schrijven voor je ontwikkeling.” 

Zwembad
Voor dit boek verliet Kornmehl na twintig jaar in 
goed overleg haar uitgever Cossee. Ze stapte over 
naar Ambo Anthos. “Ik was toe aan een nieuw 
huis en ben blij met mijn nieuwe redacteur. Met 
dit boek zit ik op de goede plek.” Over het afgelopen 
jaar door de uitgeverij gepubliceerde, omstreden 
boek Het verraad van Anne Frank was veel te doen. 
Nadat een team van historici de conclusie van het 
onderzoek hadden neergesabeld, haalde Ambo 
Anthos het boek uit de handel. Hoe heeft Kornmehl 
die controverse ervaren? “Ik kan er alleen maar 
over zeggen dat ik waardeer hoe de uitgeverij heeft 

gecommuniceerd met mij als auteur over deze 
kwestie.” Meer wil zij er niet over kwijt.

Het genre van Kornmehls roman is nieuw: het is 
een familiedrama met een thrillerelement. “Ook 
over een obsessieve liefde heb ik niet eerder in deze 
vorm geschreven.” De laatste twee jaar werkte de 
schrijfster intensief aan het project. “Dan is de 
hoofdpersoon er de hele tijd. Ik zag hem, ik hoorde 
hem. De obsessie draaide zich in feite om, nu was 
ik door hem geobsedeerd.” Kornmehl trekt zich 
voor haar schrijfwerk zoveel mogelijk op vaste uren 

terug in haar kantoor. “Ik lees mijn teksten terug, 
corrigeer ze en schrijf nieuwe. Als ik op vakantie 
aan het zwembad lig, heb ik rust. De hoofdpersoon 
komt niet langs. Een enkele keer krijg ik een inge-
ving en daar maak ik dan een aantekening van, 
maar in principe kan ik niet creëren als ik niet aan 
mijn bureau zit.” 

De fiscalist in het boek heeft geen sociaal leven 
en een uitgedoofd huwelijk. “Hij vindt nergens 
intimiteit en plakt al die behoeften op Mila. Een 
obsessieve fixatie, heel ongezond. Privé lijkt alles 
bij hem op orde. Van buitenaf ziet zijn leven er goed 
uit, maar in werkelijkheid is hij een treurig, een-
zaam persoon. Als zo’n gebrek aan verbondenheid 
doorgroeit, kan dat tot gewelddadig gedrag leiden, 
zoals je in de samenleving soms ziet.”

Kornmehl maakt een omhelzend gebaar. “On-
danks alles zou ik hem zo even willen vastpakken 
en zeggen: ‘Het is oké, het leven is niet zo erg’. Nu 
het boek klaar is, mis ik hem soms. Tja. Heeft hij 
toch nog een beetje zijn zin.” n
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Ariëlla Kornmehl werkte twee jaar aan haar boek: ‘Nu was ik door hem geobsedeerd’

Ariëlla Kornmehl, 
De fiscalist. Ambo 
Anthos, ! 22,99

‘Ineens keek ik naar 
mezelf door de ogen 
van een ander’

boeken
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Sesam, 
open u!

je kunt het zoet of zout inzetten. Wat het bonbon-
netje hier op tafel tot een bonbonnetje maakt, is het 
uitharden van de tahin. En blancheer een broccoli, 
gril hem en druppel er tahin overheen en je hebt 
een topgerecht.” Uiterlijk heeft de sesampasta een 
transformatie ondergaan. “Vroeger kwam tahin 
in plastic bakjes, uitgehard en aangelengd met 

H
et liefst had ze zich voor de omslagfoto 
van haar boek in een bad met tahin 
laten zakken, zoals Whoopi Goldberg 
in een melkbad deed voor fotografe 
Annie Leibovitz. Daar zaten echter 
zoveel haken en ogen aan dat ze ervan 

af moest zien. Maar er staan genoeg andere foto’s in 
Tahin, het nieuwe kookboek van Esther Erwteman 
dat volgende week uitkomt. 

’s Ochtends vroeg is het al druk in Esther’s 
Cookery in de Amsterdamse Pijp. “Nog een mi-
nuutje, ik ben bijna klaar met de accountant!” roept 
Erwteman (44). Na zijn vertrek prijst ze hem met 
hetzelfde aanstekelijke enthousiasme als waarmee 
ze kookt, workshops geeft en op Instagram updates 
plaatst over haar werk en leven. “Het is waar,” zegt 
ze. Twee jaar geleden vertelde ze het NIW dat na 
haar eerste kookboek Nosh nooit een tweede zou 
komen. Maar het bloed kroop waar het niet gaan 

kon. “Het idee kwam zomaar bij me op. Sindsdien 
hoor ik het overal gonzen: in culinaire podcasts 
wordt het ingrediënt besproken, of restaurants 
bellen om te vragen wie mijn tahinimporteur is.” 
Boeken die zich concentreren op een enkel ingre-
diënt zijn populair en Tahin is er een van. Het is 
een bundeling van zeer uiteenlopende recepten die 
stuk voor stuk sesampasta in het hart hebben. Niet 
alleen de bekende choemoes en falafel, maar ook 
soepen, koekjes, groentegerechten, brood, taart, 
sauzen, chocolademelk en zelfs een cocktail. 

Ingrediënt
“Nosh was gevuld met persoonlijke verhalen uit de 
afgelopen 25 jaar, Tahin is een receptenboek,” licht 
Erwteman toe. “Ik heb niet weer een Indiase prins 
voor de lezers [Esther woonde een jaar in India, 
red.]. Tahin, bij veel koks bekend als techina, is zo’n 
veelzijdig ingrediënt. Je kunt er brood mee bakken, 

Nooit meer een 
kookboek, zei Esther 
Erwteman twee jaar 
geleden. Toch komt er 
nu een nieuweling uit 
over het vloeibare goud: 
tahin, de sesampasta 
die ook bekend staat als 
technina.

ACHSA VISSEL

Esther Erwteman

‘Ik wil veel smaken 
proeven, het liefst 
zet ik 24 borden op 
tafel en snoep ik 
van allemaal’

culinair
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knoflook. In Israël verpakken ze het nog steeds 
vaak in een grote plastic fles. Maar tegenwoordig 
is het vaak een chic ingrediënt dat met een lepeltje 
over een gerecht heen wordt gesprenkeld.”

Romig
“Tahin moet een proces ondergaan voor je het kunt 
gebruiken. Je mengt het met water of citroensap, 
daarna is het pas romig.” Ook in Azië werken de 
keukens er graag mee, zoals blijkt uit de bijdragen 
van gastauteurs. “Mijn favoriete foodies werkten 
mee, onder wie Vanja van der Leeden van het 
kookboek Indorock over de Indonesische keuken. 
Met limoenblad maakt zij het lekkerste aardap-
pelgerechtje ooit. Ook Merijn Tol deed mee en 
Paulami Sen, die de Bijbel van de Indiase keuken 
schreef.” Het boek bevat een vegetarisch recept 
voor kubbeh, het bewerkelijke vleeshapje uit Irak 
dat zeer geliefd is in Israël. “Gekregen van een 

Irakese vrouw die ik ontmoette op een culinaire 
bijeenkomst.” 

Dat brengt Erwteman meteen naar de recepten 
die zij lezers aanraadt. “Probeer de aardappeltjes 
van Vanja, de auberginebites of de gevulde brood-
jes. De auberginebites zijn zo klaar: je zet de groente 
in de oven, bereid de sauzen en als de gasten komen 
voeg je alles samen. Je serveert er witte rijst en 
komkommer bij en je hebt een prachtige maaltijd.”

Inspireren
Erwtemans keuken blijft er een van niet-kun-
nen-kiezen. “Ik wil veel smaken proeven. Het liefst 
zet ik vierentwintig verschillende gerechtjes op 
tafel en snoep ik van alle borden.” Alleen vlees 
proeft ze niet: ze is vegetarisch uit liefde voor 
dieren. “Ik ben niet op een missie om de vleescon-
sumptie te stoppen, maar als iedereen een keer 
heeft ervaren dat je lekker kunt eten zonder vlees, 
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1: gevlochten tahinbroodjes met walnoten, 2: falafel 
met magic sauce, 3: hummus met zwarte tahin en 
zwart sesamzaad, 4: tagliatelle met bosui, tomaat, 
zeewier, sesamzaad en tahin

ben ik al tevreden. Ik vervang het ook niet, ik ben 
bezig met heerlijk eten bereiden.” De kokkin draagt 
graag uit hoe plezierig koken is. “In korte tijd kun 
je met simpele receptuur, weinig ingrediënten en 
basisvaardigheden een mooi gerecht maken.” 

Veel recepten in Tahin creëerde Erwteman 
zelf. “Er is maar een beperkt aantal variaties op 
een bepaald recept te verzinnen. Als iemand zegt 
‘mijn recept’, denk ik: zullen we doctor Google even 
raadplegen? Dan kom je ongetwijfeld net zoiets 
tegen. Maar we kunnen elkaar natuurlijk wél 

inspireren.” Alleen wanneer een recept echt niet 
van Esther zelf is, staat de auteur vermeld, zoals bij 
de boterzachte groene kool van Adeena Sussman, 
de Amerikaans-Israëlische bestsellerauteur die 
het voorwoord schreef. “Dat moeten we elkaar 
gunnen.” 

Sesamplantage 
De geboren en getogen Amsterdamse droomt ervan 
zelf sesam te verbouwen. “Om mijn eigen tahin 
mee te maken, ouderwets gemalen met de steen. 
Dan heb je een echt lokaal product.” Tahin moet 
doorgaans van ver komen, wat niet duurzaam is. 
“Door de huidige droogte, de klimaatverandering 
en de oorlogen in Afrika, de Sub-Sahara en Ethiopië 
wordt er op dit moment weinig sesam verbouwd 
en gaat er veel verloren. Het zou prachtig zijn als 
ik het hier zelf zou kunnen kweken.”

Tijdens het conflict tussen Gaza en Israël in mei 
vorig jaar werd Erwteman aangevallen, omdat ze 
zich niet uitsprak tegen Israël. “Schokkend. Het is 
een complexe situatie, dat zal niemand met oog 
voor zijn medemens ontkennen. Maar het gaat over 
Israël, in zekere zin mijn land. Als ik iemand in een 
culinaire podcast hoor zeggen dat hij niet naar Tel 
Aviv wil ‘vanwege de mensenrechtensituatie in 
Israël’ maar wel dolgraag de Colombiaanse keuken 
in het land zelf wil onderzoeken, valt mijn mond 
open. Is Colombia dan geen complex land, qua 
mensenrechten? Als iemand niet begrijpt dat ik 
sta voor vrede voor iedereen, ga ik dat niet verder 
uitleggen, dan volgt er een block.” 

De negatieve reacties bereikten haar alleen 
online. “In de zaak heb ik nooit een onvertogen 
woord gehoord. Ook niet van delegaties uit Jor-
danië, Saoedi-Arabië, Irak, Iran. Iedereen die 
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‘Het zou prachtig 
zijn als ik hier zelf 
tahin kon kweken’

culinair
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hier komt, heeft een positieve ervaring met een 
Nederlandse Jodin die van Israël houdt en liefde 
heeft voor haar medemens.”

Precies op tijd
Nosh was opgedragen aan Erwtemans dochter Sara, 
nu zeven jaar oud. Tahin is voor Saar en Erwte-
mans echtgenoot Jaier Weissman samen. “Mijn 
naam staat op het raam, maar zonder Jaier geen 
Cookery. Hij verzorgt elk lampje, elk behangetje 
en runt bovendien de moestuin, waar een groot 
deel van onze ingrediënten vandaan komt. En hij 
is mijn criticus als ik aan het schrijven ben.” 

Het gezin is door roerige tijden gegaan. “Fi-
nancieel gezien had ik tijdens de coronacrisis 
misschien beter de deuren kunnen sluiten. Maar 
we veranderden de formule en kwamen de tijd door 
op de verkoop van potjes techina, de ‘wondergrill’ 
om aubergines en paprika’s op te roosteren en mijn 
vorige boek.” Het thema van het nieuwe boek is ‘Se-

Esther Erwteman, 
Tahin, een ode aan 
het basisingrediënt 
uit de Midden- 
Oosterse keuken. 
Fontaine, 256 p.,  
! 33,99
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Auberginebite! me" peterseli#, 
amandele$ e$ tahi$
Voor 4-6 personen

l	  ! aubergines
l	  "# ml zonnebloemolie
l	  $ tl tafelzout

Tomatensaus

l	  olijfolie
l	  % gele ui, gesnipperd
l	  ! tenen knoflook, geraspt 

of geperst
l	  % groene peper, zaden en 

lijsten verwijderd, in fijne 
ringen

l	  % blikje tomatenstukjes 
("&& g)

l	  ! el tomatenpassata
l	  '& g tahin
l	  zout

Tahin-gembersaus

l	  ' el tahin
l	  % cm gemberwortel, geschild 

en geraspt
l	  %# ml (Tomasu) sojasaus
l	  chilipoeder
l	  koud water

Garnering

l	  paar takjes verse bladpeter-
selie, de blaadje geplukt en 
grof gesneden

l	  '& gr amandelschaafsel
l	  !& gr sesamzaad, geroosterd

Benodigdheden

Kom, bakplaat en bakpapier, 
bakpan, kleine kom, eetlepel

Bereiding

l	  Verwarm de oven voor op !&& 
°C. Was de aubergines en snij 
ze in plakken van ! cm dik. Let 
op: dat is dikker dan je denkt, 
maar nodig voor dit recept, 
dus hou deze maat aan. Leg 
de plakken in een kom, giet 
de zonnebloem olie erover en 
bestrooi de plakken met zout. 

l	  Bekleed een bakplaat met bak-
papier en verdeel de aubergine-
plakken erover. De plakken moet 
naast elkaar liggen, niet over 
elkaar heen. Gebruik desnoods 
twee bakplaten. Rooster de 
aubergines %# minuten. Draai 
de plakken om en rooster nog 
%& minuten, tot beide kanten 
goudbruin zijn. 

l	  Verwarm voor de tomatensaus ! 
eetlepels olijfolie in een pan en 
fruit daarin de ui. Voeg de knof-
look toe en tot slot de groene 
peper. Voeg de tomatenstukjes, 
passata, tahin en het zout toe. 

l	  Doe voor de tahin-gembersaus 
de tahin in een kleine mengkom 
en roer de geraspte gember 
erdoor. Voeg de sojasaus toe en 
een snu(e chilipoeder. Meng 

koud water erdoor tot je de tex-
tuur hebt van een schenkbare 
saus. 

l	  Schik de geroosterde aubergine-
plakken op een serveerschaal. 
Verdeel met een eetlepel de 
tomatensaus over elke auber-
ginebite. Doe hetzelfde met de 
tahin-gembersaus. Garneer met 
peterselieblad, amandelschaaf-
sel en geroosterd sesamzaad.

sam, open u’, uit het sprookje van Ali Baba. “Daarin 
ontsloot de grot met het goud zich precies op het 
juiste moment door de juiste woorden. Zo gaat 
het ook met de sesamplant: op precies het juiste 
moment gaat die open en komen de zaadjes vrij. 
We hebben als gezin samen zo veel meegemaakt. 
Daarmee wil ik zeggen: het is goed. Alles komt op 
het juiste moment, niet te vroeg en niet te laat.” n

culinair
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D
ank voor de heerlijke fruitmand die jullie lieten 
bezorgen. Wat lief! Ondanks dat ik zo voorzichtig 
mogelijk ben gebleven, had corona me plotseling 
toch te pakken. Die zag ik niet aankomen. Nou 
goed, gelukkig was ik niet heel ziek, het viel 
allemaal mee. Ik ben er goed doorheen gerold. 

Misschien dat vier vaccinaties daarbij toch hebben geholpen? 
Terwijl ik achter m’n Mac kruip om deze brief te schrijven, 

realiseer ik me ineens dat dit een primeur is. Jij bent nu der-
tig (mag ik dat verklappen?) en volgens mij hebben we elkaar 
nog nooit geschreven. Ja, we 
hebben regelmatig contact via 
de familieapp of een-op-een op 
WhatsApp. We ‘spreken’ elkaar 
vaak, dat doet me goed. Maar 
een echte brief? Volgens mij 
nog nooit. Het laatste papieren 
epistel dat ik van jou kreeg – als 
ik me goed herinner – was 
toen jij zes was. Je begon je 
melkgebit te wisselen en toen 
ik op een dag thuiskwam, lag 
er een kladblaadje op tafel, 
waarop met de hanenpoten van 
een zesjarige was gekalkt: “Hoi 
Pap, begin maar vast te sparen. 
Want … me tant is eruit!”

Ik vind het een spannend
idee met jou op deze manier te 
corresponderen. Jouw mening 
doet ertoe voor mij. Je bent 
een slimme en snelle denker en je hebt een aangenaam links 
hart. Sterker nog: ik beschouw mezelf ook als links, maar 
volgens mij haal jij me gierend van de lach links in. Ik leer 
regelmatig van je, zeker nu jij je bekwaamt in Joodse studiën. 
En ik vind het fi jn mijn politieke mening aan die van jou te 
scherpen.

Zo ben jij het, denk ik, niet zo eens met mijn bestuurslid-
maatschap van het CIDI. Jij hebt nogal wat aan te merken op 
de CIDI-publicaties. En dat laat je me weten ook. Gelijk heb 
je! Ik ben het niet altijd helemaal met je oneens, maar ik vind 
het belangrijk dat in het Nederlands-Joodse landschap een 
organisatie als het CIDI actief is. Daarom zit ik in dat bestuur 
en ben ik van plan twee termijnen vol te maken.

Ik wil je iets vragen, waar wij het nog niet echt over gehad 
hebben. Toen je moeder en ik op vakantie waren in Frank-
rijk, had ik ‘onze Badr’ aan de telefoon, de Irakese vluchteling 

die bijna anderhalf jaar bij ons gewoond heeft. Hij wil ons 
graag weer zien. En wij hem ook. Hij was net terug uit Erbil in 
Noord-Irak (Koerdistan) en hij vertelde dat het daar volledig 
veilig is. Ook voor ons. En dus heb ik tickets geboekt en gaan 
wij in oktober, direct na alle feestdagen, naar Erbil. Om Badr 
te ontmoeten – hij komt daar met de auto heen, uit Bagdad – 
en omdat ik best nieuwsgierig ben naar dit avontuur.

Volgens mij ben jij niet wild enthousiast. Je hebt je er niet 
echt over uitgelaten, maar ik meen iets te proeven van ‘moet 
dat nou?’ Wat zijn jouw bedenkingen? Vind je ons te oud voor 

zo’n trip? Vind je dat we zo’n land überhaupt niet moeten 
bezoeken? Maak je je zorgen over onze veiligheid? Denk je dat 
het voor ons als Joden extra onveilig is? 

Nu ik het over Badr heb: vanmorgen hebben je moeder en 
ik besproken of we onze woning misschien toch weer open 
moeten stellen voor één of twee vluchtelingen. In ons relatief 
kleine huis moeten we daarvoor een behoorlijk stuk privacy 
inleveren. Dat valt niet altijd mee, zoals we in onze ‘Badr-tijd’ 
ervoeren. Maar het gevoel dat we tacheles iets moeten doen, 
wordt sterker. Afgelopen week zag ik die wethouder en die 
andere mevrouw uit Tubbergen bij Op1. Dat nimby-gewauwel 
… stuitend gewoon. Het zet ons opnieuw aan het denken. 
Moeten we wel of niet iets doen? Wat vind jij?

Je lie! ebbende vader,

In oktober gaan we naar Erbil. 
Volgens mij ben jij niet wild enthousiast

Asjer antwoordt over twee weken

Erbil in Iraaks-Koerdistan
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Crescas: van Sonja tot Ladino

Het nieuwe seizoen begint goed. Vlak na de Hoge 
Feestdagen is op dinsdag 25 oktober bij Crescas 
zowel live als via een videoverbinding een inter-
view te zien van Ronit Palache met de koningin 
van de talkshow, Sonja Barend. 

Naast de lessen Hebreeuws op alle mogelijke 
niveaus, van beginners tot gevorderden, gaat de 
educatieve instelling vanaf 6 december van start 
met een achtdelige cursus Ladino. Zangeres Noam 
Vazana laat u aan de hand van gedichten kennis-
maken met deze oude, nog steeds levende taal.

Eenmalige bijeenkomsten zijn er volop. Coach 
Noël de Rooij leidt u op 23 januari 2023 op het pad 
naar zel!ennis, rabbijn Hannah Nathans legt 
op 8 maart uit hoe u dankzij het enneagram uzelf 
beter kunt leren kennen en er is een minicursus 
onthaasten. 

In het drieluik Jodendom voor dummies laten 
Bart Wallet, Leo Mock en Lisa de Go!au u vanaf 
8 januari 2023 kennismaken met Joodse religie.  
Op drie vrijdagochtenden vanaf 17 februari neemt 

Gaby Schrijver u mee naar de Portugese Synagoge, 
het Joods Museum en de Liberaal Joodse Gemeen-
te in Amsterdam. Dit is slechts een kleine selectie 
van alle initiatieven die Crescas dit jaar ontplooit. 
Voor meer informatie: zie Crescas.nl

Popmuziek en architectuur

In Enschede kunt u in de prachtige synagoge van 
De Bazel op zondagen vanaf 14 uur interessante 
lezingen volgen. Op 4 september geeft Niels Falch 
een lezing over Joodse invloeden in de Amerikaan-
se populaire muziek. Hij vertelt onder meer over 
hits die zijn gebaseerd op Joodse melodieën, zoals 
Bei mir bist du schön en Summertime. 

9 oktober vertelt hoogleraar Bart Wallet over 
Joods Nederland na 1945, de periode van de 
wederopbouw. Hij besteedt speciale aandacht 

aan de plek van Enschede in deze naoorlogse ge-
schiedenis. Op 6 november belicht Frederik Erens 
een aantal Joodse kunstenaars en architecten 
die actief waren in de periode van 1890 tot 1940. 

Opgeven kan via e-mail:  
secretariaat@synagogeenschede.nl.

Over Kafka

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam begint 
op de middag vlak voor Jom Kipoer, op 4 oktober, 
een serie van tien colleges over Franz Ka!a en het 
Praag van rond 1900, verzorgd 
door Michiel Hagdorn. Tij-
dens Ka"a’s leven (1883-
1924) krijgen de werken 
van Nietzsche en Freud 
grote invloed en wordt 
de literatuur radicaal 
modern. Ka"a staat 
model voor deze om-
wentelingen. Boven-
dien reflecteert hij op de 
Joodse religieuze traditie 
in raadselachtige, maar tegelijk 
invloedrijke literaire uitingen. In de colleges wordt 
dieper ingegaan op de belangrijkste werken van 
de schrijver. 

Meer informatie op vu.nl/nl/onderwijs/hovo- 
amsterdam/cursussen-opleidingen.

Stap voor stap

Onder de naam Rikudey-am geeft Angela Reut-
linger diverse cursussen Israëlisch volksdansen. 
Elke maandagavond zijn er lessen in de Oranje 
Nassauschool, Professor Eykmanplantsoen 3 in 

Na twee jaren van videosessies en annuleringen 
heeft Joods Nederland ons voor het seizoen ’22-’23 
grootse programma’s in het vooruitzicht gesteld. 
Nog steeds is een aantal ervan ook via Zoom te 
volgen. Het NIW doet een greep uit het aanbod.

DE REDACTIE
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Lessen, liedjes  
en lezingen

Noam Vazana
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Wie één leven redt, redt de hele wereld

Bestel nu voor 18 euro het Shana 
Tova certi fi caat van Magen David 
Adom en draag bij aan het redden 
van mensenlevens. 

Mail naar info@mda-nederland.nl 
o.v.v. Shana Tova certi fi caat.

Op zoek naar 
een bijzondere 
Rosh Hashana
att enti e?

Bestel nu voor 18 euro het Shana 
Tova certi fi caat van Magen David 
Adom en draag bij aan het redden 

att enti e?

Kom studeren bij het NIS,
het Seminarium voor Joodse kennis en studies

Bij het Seminarium kun je cursussen en opleidingen volgen om 
je Joodse kennis te vergroten. Zowel online als klassikaal.
Of het nu gaat om praktische vakken, kennis van Joodse 
bronteksten of het leren van Modern en Klassiek Hebreeuws,  
dit en nog veel meer vind je bij ons.

Voor het aankomende studiejaar 2022-2023/5783 hebben we 
ons cursusaanbod uitgebreid en vernieuwd.

Medio oktober starten we met onze cursussen.

Wij bieden onder meer:  
• Cursussen Modern en Klassiek Hebreeuws  
• Praktische opleidingen voor in sjoel  

waaronder Lajenen en Te!la 
• Cursussen op het gebied van Tenach, Talmoed en halacha 
• Bijscholing van docenten in Joodse vakken; 

Dit alles onder leiding van bevlogen en ervaren docenten.

Vanaf komend seizoen op een prachtige nieuwe locatie.

Ga daarom snel naar 
www.niseminarium.org
voor meer informatie en inschrijving.

Nijkerk. Het maakt niet uit welk niveau u heeft, 
iedereen is welkom. Ook kunt u gedurende het 
cursusjaar gewoon instappen. 

Elke dinsdagavond is er les in de gymzaal van 
basisschool De Ark, Zuidhollandstraat 7 in Buiten-
veldert. Om 19.30 u voor de beginners en iedereen 
die wil bijspijkeren, om 20.30 u middenniveau 
en om 21.40 u de lessen voor gevorderden. Op 4 
oktober is er geen les in verband met Jom Kipoer. 
Voor verdere info: Rikudey-am.nl

Lernen en mediteren

Stichting Pardes komt met twee cursussen van 
rabbijn Tzvi Marx: een lessenreeks over het trak-
taat Taäniet in het kader van een cursus Talmoed, 
en een cursus over Exodus. In het tweede boek van 
de Tora neemt de Eeuwige, bij wijze van spreken, 
een risico met een heel volk, wat als een pilotproject 
voor de mensheid gezien zou kunnen worden. Het 
is de weg van Pesach naar Sjavoeot, van uittocht 
naar openbaring. 

Rabbijn Hannah Nathans geeft een eenmalige 
introductie over Joodse meditatie. Voor wie 

daarna geboeid is geraakt, volgt vervolgens een 
twaalfdelige cursus die zowel via Zoom als live te 
volgen is. Het jodendom kent vele soorten medita-
ties, die worden uitgediept en beoefend in de lessen. 

Voor verdere Info zie www.stichtingpardes.nl

Tora en Talmoed

Het Nederlands Israëlitisch Seminarium biedt 
vanaf eind oktober een groot aantal cursussen en 
opleidingen op locatie en via Zoom. In de cursus 
Parasja van de week leert u de wekelijkse Tora-
gedeelte beter begrijpen aan de hand van de be-
kendste Toraverklaarders. Door deze cursus komt 
de Tora tot leven: u gaat dieper in op schijnbare 
tegenstellingen, ziet nieuwe samenhang tussen 
gebeurtenissen in de Tora en leert veel bij over 
onze Joodse geschiedenis. Wekelijks op maandag 
van 20.30-21.15 uur. 

Inleiding in de Talmoed is een van de populairste 
cursussen. Deze uitleg van de Tora wordt jaarlijks 
door tal van belangstellenden gevolgd. In de loop 
van de cursus, die een jaar duurt, ontwikkelt u 
begrip voor wat de Talmoed is en hoe u die kunt 

bestuderen. U leert de discussies begrijpen, de 
verhalen komen tot leven. Wekelijks op woensdag 
van 19.30-20.30 uur. 

In de cursus Hilchot sjabbat en jom tov gaat u die-
per in op de regels van sjabbat en jom tov. Waarom 
mogen sommige dingen wel en andere niet? Hoe zit 
het met de tweede dag jom tov? Zijn er verschillen 
tussen de eerste en tweede dag? Tweewekelijks op 
dinsdag. Informatie, ook over de andere cursussen, 
en aanmelden kan via Niseminarium.org. n
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ADVERTENTIE

Manna uit de hemel, illustratie in de Maciejowski-
hagada, 1250
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De Joodse cultuur wordt in september 
uitgebreid gevierd op tal van plaatsen in 
het land. Speciale aandacht verdienen 
Zwolle en Leeuwarden, waar feestelijke 
dagen op het programma staan met 
cabaret, wandelingen, workshops en 
muziek.

FESTIVALS

Erfgoed in het 
zonnetje

De Europese dag van het Joods 
cultureel erfgoed wordt nationaal 
gevierd met activiteiten. In de sy-
nagoge van Groningen spreekt Ro-
nit Palache met oud-burgemeester 
Jacques Wallage over de Joodse 
identiteit, naar aanleiding van haar 
boek Ontroerende onzin met inter-
views uit de NIW-serie Mensch. De 
Joodse begraafplaats Zeeburg in 
Amsterdam organiseert rondleidin-
gen en Eleonore Pameijer en Irene 
Maessen geven een concert in Huis 
De Pinto, eveneens in de hoofdstad. 
Ook in Lochem, Overveen, Tilburg, 
Winsum en Zuidlaren vinden acti-
viteiten plaats. 

CULTUURFEEST

Jofel dagje uit
Het jaarlijkse noordelijke Joodse cultuurfeest gaat weer van start: in 

erfgoedcentrum Tresoar in Leeuwarden kunt u op 18 september genie-
ten van lezingen, wandelingen en films. Een selectie: Dinna Reshef ver-
telt over Nof Hagalil, het Israëlische stadje waar ze opgroeide als kind. 
Bernard Kemperman geeft een introductie in Bijbels Hebreeuws, Edith 
Brouwer vertelt over De letterkast, haar biografie van grafisch ontwerp-
ster Fré Cohen. En Rens Smid vertelt over projectontwikkelaar Jacob 
Lobatto Rzn. (1879-1925), die onder meer betrokken was bij de ontwik-
keling van de Amsterdamse Oosterparkbuurt en de Zocherstraat.

Jofel, 18 september, 11-17 u. Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden.  
Info en kaarten: tresoar.nl

Speciale vermelding verdient 
Zwolle, waar deze dag een week fes-
tiviteiten wordt afgesloten in het 
teken van driehonderd jaar Joods 
leven in de stad. Op het program-
ma van dat jubileumfestival staan 
lezingen, rondleidingen, cabaret 
Quatsch, een workshop Sefardische 
liederen en meer. 

Europese dag van het Joods 
cultureel erfgoed, 11 september. 
Info: bnaibrith-amsterdam.org/
erfgoed. Festivalweek Joods Zwol-
le: joodsegemeentezwolle.nl

KLASSIEK CONCERT 

Dicht bij Iris
Niet iedereen kan op Broad-

way in New York gaan luisteren 
naar de muziek die pianiste Iris 
Hond schreef voor The pianist, de 
theater versie van Roman Polans-
ki’s film uit 2002. Wel kunnen we 
in concertzalen in het hele land het 
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Fré Cohen, Programmaboekje voor AJC, 1927

Iris Hond

ACHSA VISSEL

26 AUGUSTUS T/M 15 SEPTEMBERCultuurtips
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concert bezoeken waarin Hond, on-
dersteund door diverse musici, mu-
ziek speelt die dicht bij haar staat: 
van Ludovico Einaudi, Frédéric 
Chopin en van haarzelf. 

Dichtbij, 4 september, 20.00 u, 
Musis en Stadstheater, Arnhem. 
9 september, 20.30, Jheronimus 
Bosch Art Center, Den Bosch. 
10 september, 20.00 u. Theater 
aan het Vrijthof, Maastricht. 
Verder speellijst, info en kaarten: 
irishond.nl

FOTOGRAFIE 

Oude liefde

STAND-UPCOMEDY

Godfather Pryor
Richard Pryor groeide van een 

peuter in een Amerikaans bordeel 
uit tot een van de grootste komie-
ken aller tijden. Zijn turbulente 
leven werd getekend door drugs, 
zeven huwelijken – met vijf ver-
schillende vrouwen – en racisme. 
Pryor bracht die chaos naar het 
theater, inclusief het aanstekelijke 
verhaal over de dag waarop hij zich-
zelf in de hens zette onder invloed 
van drugs. Voor veel collega’s geldt 
hij nog steeds als de godfather van 
de stand-upcomedy. De voorstel-
ling van George en Eran Producties, 
onder regie van Eran Ben-Michaël, 
brengt hem tot leven. 

Pryor, 15 en 16 september, 20.00 
u, Schouwburg Amstelveen, 
Stadsplein 100, Amstelveen. 22 
september, 20.15 u, Theater aan 
het Spui, Spui 187, Den Haag. 
Kaarten en verdere speellijst via 
georgeeneranproducties.nl

GRAFIEK

Escher en Emma
In museum Escher in het Paleis 

wordt het werk van beeldend kun-
stenaar M.C. Escher (1898-1972) 
afgezet tegen dat van andere grafi-
ci. Het museum heeft tien Haagse 
kunstenaars gevraagd een werk te 
maken met als inspiratiebron het 
voormalige paleis en de vroegere 
bewoonster ervan, koningin-regen-
tes Emma. Deelnemers zijn onder 
anderen Yair Callender, Arike Gill 
en Hanna de Haan. 

Koninklijke ontmoetingen,  
8 september t/m 6 november 
2022. Escher in het Paleis, Lange 
Voorhout 74, Den Haag.  
Info: escherinhetpaleis.nl

DANSVOORSTELLING

Achtbaan
De Israëlisch-Nederlandse choreograaf Guy Weizman gebruik-

te de roman Aantekeningen uit het ondergrondse van Fjodor 
Dostojevski (1821-1888) als basis voor een nieuwe dansvoorstel-
ling. Daarvoor werkte zijn dansgezelschap Club Guy & Roni sa-
men met onder meer het Noord Nederlands Toneel. In Weizmans 
visie blijken de dilemma’s van de Russische auteur toe te passen 
op onze tijd: wat moet er gebeuren voor je je alleen nog een clown 
in de marge voelt en daar helemaal genoeg van hebt? De zoek-
tocht naar het antwoord vormt ‘een achtbaan van theater, dans 
en muziek’. De spelers worden ondersteund met muziek, exu-
berante kostuums en een ingenieus decor. En wel buiten, in het 
Amsterdamse Bostheater.

The Underground, 24 augustus t/m 3 september, dagelijks 
om 21.00 u. Amsterdamse Bostheater, Duizendmeterweg 7, 
Amstelveen
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The Underground

Arike Gill, De 
eenzame dans, 
blauwdruk van 
tekening op 
aquarelpapier, 
2022.

Het Purmerends Museum stelde 
de tentoonstelling Old love samen, 
met foto’s door Milan Gies van ‘ge-
pensioneerde’ paarden in hun ei-
gen rusthuizen. Fotograaf Gies kijkt 
als voormalig springruiter met een 
eigen blik naar de dieren, die bij de 
kijker ongetwijfeld emoties opwek-
ken. De expositie kwam tot stand In 
samenwerking met het fotografie-
platform The Gallery Club van Gili 
Crouwel en Robi Reisinger.

Old love, 9 september t/m 5 
maart 2023. Purmerends Muse-
um, Kaasmarkt 20, Purmerend. 
Info: 0299-472718,  
purmerendsmuseum.nl
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Gedetineerden in Nederland hebben recht op geestelijke verzorging van een 
levensbeschouwing naar keuze. Daartoe heeft het Ministerie van Justitie & Veiligheid 
geestelijk verzorgers en leidinggevende hoofden in dienst.  
 

NIK - NVPJ - PIK 
 

zoeken een 
 

Hoofd joodse geestelijke verzorging (m/v)  
0,5-0,7 fte 

 
 
Wat doet het hoofd? 
• Hij/zij geeft leiding aan de joodse geestelijke verzorgers bij justitie  
• Met hen organiseert en realiseert hij/zij de levensbeschouwelijke en inhoudelijke 

begeleiding van gedetineerden op joodse basis  
• Hij/zij zorgt dat gedetineerden hun joodse religie ook in detentie kunnen 

praktiseren 
• Als MT-lid draagt hij/zij bij aan beleid en innovatie van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) 
• Hij/zij vertegenwoordigt de Staat bij de Joodse Kerkgenootschappen en de drie 

Kerkgenootschappen gemeenschappelijk bij de Staat 
 
De geschikte kandidaat 
• Is lid van één van onze kerkgenootschappen 
• Heeft gedegen kennis van het Jodendom en van geestelijke verzorging 
• Heeft een academisch en strategisch denk- en werkniveau  
• Heeft politieke en maatschappelijke sensitiviteit 
• Heeft bestuurlijke en leidinggevende capaciteiten 
• Is vaardig om te communiceren met betrokkenen op ieder niveau 
 
Overig 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO rijksoverheid; salarisschaal 13-14 
• Standplaats: Den Haag, partieel thuiswerken is mogelijk.  
• Nadere informatie M.Bloemendal@dji.minjus.nl 
 
Sollicitatie 
• Uiterlijk 11 september a.s. op bovenstaand mailadres 
• Het eerste sollicitatiegesprek vindt plaats op donderdagavond 15-9 of 

maandagavond 19-9 
• De sollicitatieprocedure zal tenminste bestaan uit: 

- Eén of meerdere sollicitatiegesprek(ken) met vertegenwoordigers van onze 
kerkgenootschappen gezamenlijk 

- Eén of meerdere gesprekken bij DJI, waaronder met geestelijk verzorgers uit 
het team 

- Een assessment  

Gedetineerden in Nederland hebben recht op 
geestelijke verzorging van een levensbeschouwing 

naar keuze. Daartoe heeft het Ministerie van 
Justitie & Veiligheid geestelijk verzorgers en 

leidinggevende hoofden in dienst.  

NIK — NVPJ — PIK
zoeken een 

Hoofd joodse geestelijke 
verzorging (m/v)

0,5-0,7 fte

Wat doet het hoofd?
• Hij/zij geeft leiding aan de joods geestelijke verzorgers bij 

justitie 
• Met hen organiseert en realiseert hij/zij de levensbeschou-

welijke en inhoudelijke begeleiding van gedetineerden op 
joodse basis 

• Hij/zij zorgt dat gedetineerden hun joodse religie ook in 
detentie kunnen praktiseren

• Als MT-lid draagt hij/zij bij aan beleid en innovatie van de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

• Hij/zij vertegenwoordigt de Staat bij de drie Joodse 
Kerkgenootschappen en deze Kerkgenootschappen 
gemeenschappelijk bij de Staat

De geschikte kandidaat
• Is lid van één van onze kerkgenootschappen
• Heeft gedegen kennis van het Jodendom en van 

geestelijke verzorging
• Heeft een academisch en strategisch denk- en werkniveau 
• Heeft politieke en maatschappelijke sensitiviteit
• Heeft bestuurlijke en leidinggevende capaciteiten
• Is vaardig om te communiceren met betrokkenen op ieder 

niveau 

Overig
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Rijksoverheid; 

salarisschaal 13-14
• Standplaats: Den Haag, partieel thuiswerken is mogelijk.
• De officiële vacaturetekst is te vinden op:  

http://werkenvoornederland.nl
• Nadere informatie bij dhr. M. Bloemendal: 

M.Bloemendal@dji.minjus.nl 

Sollicitatie
• Uiterlijk op 11 september a.s. mailen naar: 

M.Bloemendal@dji.minjus.nl
• Het 1e gesprek vindt plaats op maandagavond  

19 september in Amsterdam
• De sollicitatieprocedure zal tenminste bestaan uit:

 — Sollicitatiegesprek(ken) met vertegenwoordigers van 
onze kerkgenootschappen gezamenlijk
 — Sollicitatiegesprek(ken) bij DJI
 — Een assessment 

Het JNF heeft speciaal voor Rosj Hasjana 5783 een nieuw boomcertificaat 
laten ontwerpen met een beperkte oplage van 250 stuks. Wees er snel bij!

Verras familie en vrienden dit 
jaar met een uniek cadeau! 

scan de QR-code

Voor € 24,50 geef je een origineel geschenk, inclusief JNF honinglepel en 
honingkuipje. Het cadeau wordt een week voor Rosj Hasjana verstuurd. 
Bestel het pakket hier: www.jnf.nl/rosjhasjana5783 

Begin het jaar honingzoet. Plant een boom in Israël en ontvang het 
exclusieve Rosj Hasjana 5783 boomcertificaatpakket.
Begin het jaar honingzoet. Plant een boom in Israël en ontvang het 
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Diep bedroefd nemen wij afscheid van onze goede vriend

TALIE SCHIPPER

Een lege plek aan de ontbijttafel is ontstaan.
Hij zal altijd in onze herinneringen voortleven.

Moge zijn ziel gebundeld worden 
in de Bundel van het Eeuwige leven.

De Ontbijtclub: 
Lion Cohen, Hans Jas, Lex Koekoek, Benno Rubens, Nico Wegloop
 
Amsterdam/Amstelveen, 22 augustus 2022

De Raad van Bestuur en het MSB van Ziekenhuis Amstelland 
en Vereniging CIZ hebben kennis genomen 

van het plotselinge overlijden van oud-sta!id

ERNST GORTZAK
Chirurg

 
 
De heer Gortzak was als chirurg verbonden aan de Centrale 
Israëlietische Ziekenverpleging en later aan Ziekenhuis 
Amstelveen, thans Ziekenhuis Amstelland. Hij was een 
gepassioneerd chirurg met een groot hart voor zijn patiënten.

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en verdere familie.

Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur
Bert Wibbens, voorzitter Bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf
Evy Hochheimer, voorzitter Vereniging CIZ

Tot ons groot verdriet is na een kort ziekbed 
mijn lieve en gezellige broer en onze oom overleden

NAFTALI SCHIPPER

Moengo (Suriname), Amsterdam,
30 september 1944 21 augustus 2022
13 Tisjri 5705 24 Menachem Av 5782 

Wij zullen hem vreselijk missen.

Amstelveen: Gonny Fischel - Schipper
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Kinderen en kleinkinderen

De lewaja hee" inmiddels plaatsgevonden op de  
Joodse begraafplaats te Muiderberg.

	 	 	 	 	 	 	

CAFE EUROPA presenteert  het programma 

Uit	het	leven	gegrepen		 	 	 	 	 	

Zuidelijke	Wandelweg	41	
1079	RK	Amsterdam	
Tel.	020	-	540	01	22	

	
	

 
8 september 2022 aanvang 13.30 uur. 

gratis entree	
 
Gezellig en boeiend optreden van Harry Slinger met o.a. vele liedjes 
uit het LiLaLo-cabaret van Jacques en Jossy  Halland.  
 
Harry Slinger, u kent hem uit zijn tijd 
bij de bekende Amsterdamse band 
Drukwerk, wordt begeleid door zijn 
vaste pianist Lucas de Bruin en 
brengt u een programma vol 
jiddische gein en plezier.  
 

LiLaLo was van 1959 tot 
1983 een Jiddisch  
Huiskamer theater 
in Amsterdam.  
 
 
 

De Hebreeuwse naam LiLaLo  betekent "Voor mij, voor haar, voor 
hem".  
 
Het was het laatste Jiddische muziekcabaret in West-Europa 

 
Kortom het wordt weer een supergezellige muzikale middag,  
omlijst met veel lekkers bij de koffie en na afloop een gezellig 
samenzijn met nog meer -bijzondere én gratis- hapjes en drankjes. 
 

Noteer alvast de volgende data voor Café Europa op 
3 november en 15 december a.s. 

 
Aanmelden i.v.m. de catering: secretariaat@ljg.nl 

Tot mijn groot verdriet heb ik afscheid genomen van een lange 
vriendschap met mijn zorgzame vriend

TALI SCHIPPER
Ik zal je dagelijkse telefoontjes zo missen. 

Margriet Mok

Voor al uw familie-berichten 
(vrolijk of triest) in het NIW...

Neem contact op met 
Samuel Goldfinger: samuel@niw.nl

of bel 06-51181777.
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Regenboogvragen

I
k ontving een bericht van een 
student die onderzoek deed naar 
de visie van het jodendom op 
homoseksualiteit, adoptie door 
een homopaar en nog een aantal 

regenboogvragen. Oppassen, dacht 
ik, want het onderwerp ligt gevoelig 
en voor- en achternaam van de 
student behoorden tot de categorie 
die bij sollicitatie op voorhand zou 
worden afgewezen, omdat zij op de 
islam duidden. Uit het bericht bleek 
dat de student al tal van Joodse 
e-mailadressen had aangeschreven, 
maar kennelijk zonder succes. Ik 
kan me daarbij wel iets voorstellen. 
Waarom je vingers branden als je de 
mogelijkheid hebt ver van het vuur 
te blijven? Maar geen reactie uit de 
Joodse gemeenschap leek me ook 
niet juist. En dus beantwoordde ik 
netjes zijn brie! e positief. Wel gaf 
ik aan dat ik de vragen, die hij in de 

bijlage had meegestuurd, liever via 
videobellen wilde beantwoorden en 
niet, zoals zijn verzoek was, in tekst. 
Schriftelijke overlevering is namelijk 
aan eigen interpretatie onderhevig, 
met allerlei mogelijke niet-bedoelde 
conclusies van dien. 

Daarom hebben we een afspraak 
gemaakt voor een Zoomsessie. Zien 
zegt namelijk meer dan alleen horen 
en met een kleine veertig jaar erva-
ring in het Sinaï Centrum denk ik 
dat ik redelijk goed kan kijken. Een 
blik kan soms boekdelen spreken, 
zelfs zonder geluid. 

Daar zaten we dan, beiden achter 
onze computers. Zij en ik, want de hij 
bleek een zij. Een gewone studente, 
geboren en getogen in Nederland, 
die nu aan de universiteit met een 
paar studiegenoten onderzoek doet. 
Ja, zij is gelovig islamitisch en voert 
het onderzoek uit als onderdeel 

van haar studie. Van geen kant 
antisemitisch en over Israël konden 
we open en to the point spreken. Ik 
denk dat we nauwelijks van mening 
verschilden. Er moet vrede komen 
voor alle partijen, maar groepen als 
Hamas waren voor haar absoluut 
geen partij. 

Hoe dacht ik over homoseksu-
aliteit? Daarover had het gesprek 
immers moeten gaan. Hoe zij dacht, 
wist ik niet precies, want ik werd 
door haar geïnterviewd en zij niet 
door mij. Maar ik denk dat ook zij het 
volledig eens zou zijn met de visie in 
het traditionele jodendom dat nie-
mand gediscrimineerd mag worden, 
ook niet vanwege geaardheid, maar 
dat het gezin met een papa en een 
mama wel de hoeksteen van de sa-
menleving dient te zijn en te blijven. 

Wat ik heb geleerd van het inter-
view: eerst zien, dan oordelen. ■

Tussen goed en fout

D
e parasja van deze week begint met 
heldere taal: “Zie, ik leg u heden 
zegen en vloek voor; zegen, wanneer 
je luistert naar de geboden van de 
Eeuwige … maar de vloek, indien 

je niet luistert naar de geboden van de Eeu-
wige.” Bij de intocht moeten de Israëlieten 
zes stammen bij de berg Gerizim plaatsen 
en zes bij de berg Ebal. Zes stammen moeten 
de zegeningen uitspreken die de mens ten 
deel vallen die de weg van God volgt, zes de 
vervloekingen voor de overtreders. Een bi-
naire wijze van kijken waarin nuance vrijwel 
onmogelijk is – iets is goed of fout, zonder 
tussenweg. 

Na de intocht moet een compromisloze 
oorlog gevoerd worden tegen afgodendienst: 
alle veroverde plaatsen moeten gezuiverd 
worden van Kanaänitische afgoden. Alle 
cultusplaatsen ‘op hoge bergen en heuvels 
en onder elke frisgroene boom’ en altaren 
moet men a" reken, gewijde stenen verbrij-
zelen, ‘de gesneden beelden van hun goden 

omhouwen en hun naam van die plaats doen 
verdwijnen.’ Ook de afgodendienaren zelf 
worden niet gespaard in het Heilige Land, als 
ze hun afgodsreligie en levensstijl niet willen 
opgeven. Best stevige teksten om te lezen.

Maar het gevaar kan ook van binnenuit 
komen, leert de parasja. Pas op voor valse 
profeten die uit naam van God zeggen te 

spreken. Misschien kunnen ze een wonder 
verrichten of de toekomst juist voorspellen, 
maar roepen ze tegelijkertijd op afgoden 
te dienen. Laat je niet verleiden door hun 
krachten. Of wat te denken van een stad in 
het Heilige Land die, aangezet door opruiers 
en valse predikers, in zijn geheel afgoden 
dient? Iedereen doet mee. Zo’n stad moet 

door de rest van Israël totaal vernietigd wor-
den – alle inwoners en hun vee gedood en de 
stad met zijn bezittingen geheel aan het vuur 
prijsgegeven. Nooit mag de stad meer opge-
bouwd worden. Gelukkig stellen de rabbijnen 
dat dit slechts een hypothetisch voorschrift 
is en nooit heeft plaatsgevonden …

Sommige middeleeuwse rabbijnen 
introduceerden een drieslagsysteem in hun 
denken. Zij hanteren de indeling: verplicht, 
verboden en toegestaan. In deze laatste cate-
gorie valt alles wat noch plicht noch verbod 
is, maar waarin het menselijke subject vrij 
is de handeling wel of niet uit te voeren. Dit 
geeft de mogelijkheid strak binair denken te 
doorbreken. Iets is niet meer óf goed óf fout. 
Bij Maimonides wordt bovendien elk idee dat 
de mens verder a" rengt van de echte dienst 
aan God gezien als afgodendienst: elk idee 
dat niet in dienst van het ego staat, een ander 
ideaal nastreeft of materiële en immateriële 
voordelen zoekt. Aan de mens de taak vooral 
zichzelf van afgoden te ontdoen. ■

Reëe | Devariem/Deuteronomium 11:26-12:10

Leo Mock

Een blik kan 
boekdelen 
spreken, 
zelfs zonder 
geluid

Binyomin Jacobs

column | sidra

Aan de mens de taak 
vooral zichzelf van 
afgoden te ontdoen
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Natalie Baumgarten (27)
Woonplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: getrouwd
Beroep: cultureel attaché bij de Israëlische ambassade 
in Den Haag
Levensmotto: vertrouw altijd op je buikgevoel

‘Ik heb altijd een thuis 
weg van huis’ Jeugd

Ik ben geboren in Wenen. Mijn moeder en vader komen uit 
Georgië en emigreerden in de jaren tachtig naar Oostenrijk. Ik 
heb twee broers en een zus en ben de enige die in Nederland 
woont. Mijn jeugd was gezellig, de Georgisch-Joodse gemeen-
te in Wenen is groot en mede daardoor speelde het jodendom 
een grote rol in ons leven. De Shoa speelde in ons gezin niet 
zo’n grote rol als in West-Europese gezinnen, omdat Georgië 
niet door de Duitsers werd bezet.

In de Sovjet-Unie was het moeilijk je jodendom te beleven, 
in Wenen hadden we veel meer opties. Ik voelde me er meer 
Joods dan Oostenrijks. We gingen naar een Joodse school en 
deden veel aan de tradities, kasjroet en de feestdagen. Het was 
een goed leven, maar er was wel degelijk antisemitisme. Dat 
merkte je als je over Israël praatte. Ik was dan wel Oostenrijks, 
maar niet écht.

Ik woonde er tot mijn zeventiende. Daarna ben ik naar 
Utrecht verhuisd voor mijn studie politicologie en geschiede-
nis. Ik wilde naar het buitenland, zolang de afstand met mijn 
familie overbrugbaar bleef. Ik heb daar een goede tijd gehad, 
Utrecht is een fi jne stad. 

Werk
Voor mijn masterstudie trok ik naar Amsterdam en in Den 
Haag liep ik stage bij het Internationaal Stra! of. Ik werd 
gewezen op een baan die vrijkwam bij de ambassade, op de 
culturele afdeling. Ik wilde een job waarin ik echt iets kon 
betekenen en die goed was voor mijn identiteit. 

Dat is inmiddels ruim vier jaar geleden. Wat ik mooi vind, 
is dat hier veel verschillende mensen rondlopen, ook Neder-
landers die niet Joods zijn, maar wel een connectie met Israël 
hebben. En ja, politiek en cultuur gaan heel goed samen.

Geloof
Ik vind tradities belangrijk. Jodendom is meer dan alleen 
een geloof, het is je identiteit. In onze familie waren we niet 
echt religieus, mijn ouders hebben nooit gezegd dat ik in God 
moest geloven of zo. Maar jodendom is wereldwijd wel een 
grote verbindende factor. Waar ik ook kom, ik heb altijd een 
thuis weg van huis. Je hoeft nergens op sjabbat alleen te zijn. 
Jodendom is een vangnet, waar je ook komt, en dat is uniek. 

Israël
Israël is ook een plek waar ik altijd thuis zal kunnen zijn. Ik 
weet: ik kan altijd naar huis, en dat moet je koesteren. Dat 
gevoel is belangrijk voor mijn werk op de ambassade. Ik hoor 
veel opinies over het land, maar laten we constructief met el-
kaar daarover blijven discussiëren. Ik merk dat er steeds meer 
over de Joodse staat wordt gesproken zonder dat er wordt 
geluisterd. Dat geldt voor alle partijen. 

Zorgen
Mijn zorgen houden verband met wat ik over Israël heb 
gezegd: we praten heel veel en luisteren niet meer. Dat is 
tekenend voor deze tijd en het wordt almaar erger. Dus vraag 
ik me af hoe dat zal zijn voor de volgende generatie, als ik 
eenmaal kinderen heb. 

Dromen 
Mijn droom is dat het voor iedereen buiten Israël gemakkelij-
ker wordt Joods te zijn. Dat we vrij, als Joden, met davidster 
om en kipa op, onze identiteit kunnen uitdragen. Daar ben ik 
anno 2022 bang voor. Dat is toch niet normaal? ■
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Esther Porcelijn

Je herinnering in sepia

NH nieuws.nl kopte op 18 augustus: 
“Struikelstenen in Edam afge-
plakt, toeristen staan massaal 

tegen het raam”. Wat was er aan de hand? 
Blijkbaar staan volgens bewoners ‘busladin-
gen toeristen tegen de ramen gedrukt’. Dat 
geeft zo’n overlast dat diezelfde bewoners een 
houten plaat over de struikelstenen hebben 
geschroefd waarop staat: ‘in verband met 
overlast gidsen’.

“Ze tikken tegen de ramen met de paraplu’s 
en kijken naar binnen of de mensen er nog 
wonen,” zegt de eigenaar van het pand waar 
de stenen liggen. “Als dat nou één keer per 
dag was, was het niet zo erg, maar het gaat de 
hele dag door.” Omwille van de merkwaardig-
heid ga ik er maar vanuit dat deze toeristen 
daadwerkelijk op zoek zijn naar de mensen 
op de struikelstenen. Want hoe idioot het ook 
klinkt, iemand die net als ik in Amsterdam is 
opgegroeid, verbaast dit natuurlijk niks. 

Poppetjes
De organisatie Pretpark Amsterdam, die vooral 
op sociale media actief is, spreekt Amsterdam-
mers steevast aan als ‘figuranten’ en heeft als 
profielfoto uiteraard een pot Nutella. De leden 
ervan maken zich sterk tegen de ‘verpretpar-
king’ van de stad. Die verpretparking beperkt 
zich niet tot Amsterdam, maar is inmiddels 
een breder Nederlands probleem, geïllustreerd 
door Edam.

De Edamse Jodenspeurtocht doet denken 
aan de verhalen over verbaasde toeristen die 
erachter komen dat Anne Frank niet meer 
in het Achterhuis woont. Anekdotes die ik 
altijd afdeed als broodjeaapverhalen, tot mijn 
moeder, die als gids werkt (een echte gids en 
een goede!), eens thuiskwam met het nieuws 
dat een Amerikaan bij het Rembrandthuis 

haar had gevraagd: “But where does he live 
now?”

De situatie in Edam is een voorbeeld van 
die verpretparking, waar Joden als het ware 
als poppetjes in de Efteling bewegen en de 
toeristen, op hun bootjes door de grachten va-
rend of in hun bus achter de raampjes, kunnen 
wijzen en zwaaien. Joden zijn dan geen echte 
mensen, maar figuren uit de geschiedenis. Dat 
is ook merkbaar aan de vragen die je als Jood 
regelmatig krijgt: “Heeft je vader zo’n baard 
en hoed?” “Ben je dan ook heel rijk?” “Joden 
hebben toch altijd een grote neus?”

Het is misschien niet zo gek omdat er, 
vanuit een niet-Joods perspectief, meer Joden 
in zwart-witbeelden bestaan dan in het 
echt. Dan word je een museumstuk, of zoals 
Pretpark Amsterdam het tre!end omschrijft: 
een figurant.

Authentiek
De toerist die elke stad bezoekt voor de 
hoogtepunten is op zijn beurt onderdeel van 
een grotere maatschappelijke zoektocht naar 
de ultieme authentieke ervaring. Jij hebt niet 
zomaar gebackpackt door Cambodja, nee, jij 
bent écht in een dorp geweest waar ze nog 
nooit een wit mens hadden gezien. Jij hebt 
niet zomaar in Rome gegeten, maar in een 
restaurantje waar écht alleen maar Romeinen 
zaten. Die zoektocht naar authenticiteit is 
op zijn beurt verbonden aan de hang van 
de moderne mens naar nostalgie. De zucht 
naar een verleden dat nooit heeft bestaan, de 
wereld van vroeger op z’n mooist ingelijst, je 
herinnering in sepia. Dan ga je vanzelf op zoek 
naar Joden uit de films, in het decor van een 
stad waar je even bent vergeten dat er echte 
mensen wonen, slapen, leven en de blaadjes 
van de struikelstenen vegen. n

De verpretparking beperkt zich 
niet tot Amsterdam, maar is een 
Nederlands probleem
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Foto’s & reacties
Stuur uw rechtenvrije 

foto van ten minste  
1 MB, voorzien van  

bijschrift en de naam 
van de fotograaf,  
naar: foto@niw.nl

	Met z’n allen
De Nederlandse familie Stiefel kwam afge-
lopen week in Jeruzalem oude kennissen 
tegen, een groepsfoto kon niet uitblijven.

	
Neven-
dienst
Nachshon 
Rodrigues 
Pereira en 
zijn nee!e 
Lavi woonden 
de briet mila 
bij van Lavi’s 
pasgeboren 
broertje in 
Petach Tikwa.

	Los op Lowlands
Auteurs en mediavrouwen Ronit Palache 
(r) en Lale Gül kondigden vorig weekend op 
festival Lowlands hun podcastserie Van God 
los aan, die in oktober van start gaat.

Muren die herinneren (3) 

In de jaren 1991-95 bezocht ik Litouwen enige 
keren beroepsmatig. Vilnius was in die jaren 

grauw, somber en vervallen, met nauwelijks 
tekenen van herstel na de Sovjetoverheersing. 
Dat gold misschien wel in het bijzonder voor 
de Joodse gemeenschap, waarvan ik maar een 
paar leden heb ontmoet. Men bleef liever uit 
het zicht van de autoriteiten, ook in het hotel 
waar ik logeerde. De grote synagoge was een 
bouwval, zo ook het getto. Het kleine Joodse 
museum, gehuisvest in een paar houten keten, 
werd beheerd door een paar oudere dames, 
die verplicht waren mijn bezoek te registreren. 
Iedere dag werd het register opgehaald door de 
plaatselijke politie. Het museum ontving  geen 
overheidssteun en dreef op contributies uit het 
buitenland. 

In mijn gesprekken in Vilnius kwam even 
voorzichtig als duidelijk de blijvende angst voor 
de overheid en de christelijke bevolking naar 
voren. Hoe versluierd ook, het antisemitisme 
was nog volop aanwezig. Ook werd mij gezegd 
me niet al te lang nabij het museum op te 
houden, dat zou te veel aandacht trekken. Deze 
en andere ervaringen stonden in schril contrast 
met die in Riga, waar het jodendom sterk leek te 
herleven. 

Het verslag in het NIW bevestigt dat in 
Vilnius in al die jaren weinig is veranderd. Zo te 
lezen zijn de weinige plaquettes, vermeld in het 
artikel, dezelfde als toen – en nog meer verwaar-
loosd. De omschrijving van het glorieuze Joodse 
verleden als een ‘achterafgedachte’ lijkt mij dan 
ook al te vriendelijk. 

Albert Moses, Amsterdam

Abbas veroorzaakt rel  
in Berlijn

De vraag van Duitse journalisten aan 
Mahmoud Abbas of het na vijftig jaar niet 

tijd werd voor excuses voor de moord op elf 
Israëlische olympiërs in 1972 (NIW 43) lever-
de een verbijsterend gebrek aan schuld- en 
verantwoordelijkheidsgevoel op. Het antwoord 
op de vraag werd simpelweg ontdoken. Abbas’ 
repliek (‘Israel pleegt al vijftig jaar lang jaarlijks 
een Holocaust’) was dermate onbeschaamd, dat 
de eensgezinde veroordeling door de Duitse en 
Israëlische regering niet verrast. De verdediging 
van Abbas door zowel Fatah als de politieke 
aartsrivalen Hamas en Islamitische Jihad weer-
spiegelt het brede draagvlak voor deze van haat 
doordesemde visie. 

Dat mag niemand verwonderen: haat tegen 
Israël, zionisme en Joden krijgen Palestijnen 
met de paplepel ingegoten. Van kleuterschool 
tot universiteit, militaristische jeugdkampen, 
in traditionele en nieuwe media, het is dezelfde 
haatdragende wereldvisie. Dit vraagt om 
meer dan vrijblijvende veroordelingen, om 

doeltre!ende actie. Redelijke voorwaarden 
stellen aan financiële steun voldoet aan dit 
criterium, het is eenvoudig en e!ectief. Maak 
dus de Nederlandse en Europese financiële 
steun aan elke organisatie a"ankelijk van een 
onvoorwaardelijke erkenning van de legitimi-
teit van de Joodse staat en van een aantoonbare 
bijdrage aan verdraagzaamheid tegenover 
Joden en Israëli’s. Ik ben er zeker van dat dit een 
constructieve bijdrage levert aan de oplossing 
van het Israëlisch-Arabische conflict. 

Dan Cohen, Haarlem

Forum

In NIW 43 noemt Anet Bleich het ‘onmogelijk 
vol te houden dat Israël geen schuld heeft aan 

de impasse [richting vrede]’. Integendeel, dat 
is te weerleggen of althans sterk te nuanceren. 
Ik ga haar drie punten af. Er is al bijna dertig 
jaar geen ‘bezetting,’ maar zel#estuur voor 
96 procent van de Palestijnen. Hun situatie 
wordt vooral bepaald door het eigen bestuur. 
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	Weer aan de slag
Jongerenrabbijn Yanki Jacobs (r) en jonge-
renwerker Jonathan Feldmar van Chabad on 
Campus tre!en na de vakantie voorberei-
dingen voor het nieuwe academisch jaar.
FOTO: CHABAD ON CAMPUS

	Bij Piets monument 
Oma en kleindochter Erwteman bezochten 
het door Piet Cohen ontworpen monument 
voor Anne Frank (geïnitiëerd door het Joods 
Nationaal Fonds) in het Bos van de Martela-
ren tussen Bet Sjemesj en Jeruzalem.

	Got the T-shirt
Zo’n honderd nakomelingen van rabbijn Ies 
en Doba Vorst kwamen afgelopen weekend 
samen op een familiereünie in Brunoy, 
Frankrijk.

Dat regelt de Palestijnse belastingen, media, 
onderwijs, politie, rechtspraak enzovoort. Om 
zeer noodzakelijke redenen houdt Israël nog wel 
veiligheidstoezicht. Dan de ‘nederzettingen’. Die 
beslaan slechts 1,4 procent van Judea en Sama-
ria (de Westoever). Wie het wil checken, kan dit 
bijvoorbeeld zien op het standaardkaartje van de 
NOS (die moeilijk van pro-Israëlische sentimen-
ten beschuldigd kan worden). De rode stipjes 
waarmee de dorpjes worden weergegeven, zijn 
slechts met moeite zichtbaar. Dat is echt geen 
‘volbouwen’, zoals mevrouw Bleich beweert. 

Tot slot noemt ze Gaza ‘een hartverscheuren-
de toestand’. Deze komt helemaal op het conto 
van de genocidale terreurorganisatie Hamas 
die daar de scepter zwaait. In ieder geval niet 
door wat Israël doet: de import van wapens en 
explosieven blokkeren. Dat is zeer noodzakelijk 
en volledig volgens het internationaal recht.

Daarentegen noemt zij niet de Jodenhaat en 
de terreurpromotie van de Palestijnse Autoriteit 
als probleem. Terwijl die door niemand meer 
te ontkennen zijn, al helemaal niet sinds de 
uitspraken vorige week in Berlijn van hun presi-
dent Mahmoud Abbas.

Awi Cohen, bestuurslid Likoed Nederland,  
Amsterdam

OPROEP 

Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden 
plaatst de komende jaren stolpersteinen voor 
Joodse medeburgers die slachto!er werden van 
het naziregime. Meer informatie vindt u op www.
herdenkingleiden.nl/stolpersteine. We zoeken 
nabestaanden en andere betrokkenen van de vol-
gende personen: Gonda van Dam (8 nov 1883 – 30 
apr 1943). Wolfgang Dinkelspiel (2 okt 1897 – 11 jun 
1943). Friederike Dinkelspiel-Waldeck (20 jul 1913 – 11 
jun 1943). Benjamin Meijer (2 apr 1921 – 11 jun 1943). 
Herman Meijer (21 apr 1924 – 17 mrt 1944). Sophia 
Messcher-Broekman (3 dec 1868 – 13 mrt 1943). Kurt 
Pollack (18 jul 1879 – 14 jan 1945). Gertrud Pollack-Si-
mons (22 jun 1891 – 25 apr 1945). Leentje Slier (18 sep 
1926 – 23 apr 1943). Nico Turksma (28 mei 1916 – 30 
sep 1942). Dorma Turksma (21 jun 1923 – 30 sep 
1942). We komen graag in contact: stolpersteine@
herdenkingleiden.nl of 06-51097177.

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

Opgericht 4 augustus 1865 is het "#$ het oudste 
nieuws- en opinieblad in Nederland. Het beoogt 
ona%ankelijk informatie te verscha!en aan en over 
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een uitgave van de Stichting Nieuw Israëlietisch 
Weekblad.
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een keur aan kunst
SIMONIS BUUNK Notaris Fischerstraat 19, 27, 30  

6711 BD Ede  Tel. 0318 652888  
info@simonisbuunk.nl 
www.simonisbuunk.nl

De zon blijft schijnen
Zomertentoonstelling in Ede. De zon schittert, kleuren spatten van de 
doeken af. Kom keuvelen in een Hollandse stad van Willem Koekkoek. 
Geniet van zinderend licht op een huis, uit 1911, door de Belg Jos Albert.  
En laat je overtuigen door een gouache uit 1949 van Eugène Brands. Vrouw 
met hond én kat kijken gemoedelijk toe, door Evert Jan Ligtelijn. Nog veel 
meer moois te kijk en te koop in drie galeries aan de Notaris Fischerstraat. 
Natuurlijk Simonis & Buunk.

Kom kijken, kijken en 
misschien wel kopen
Open dinsdag t/m zaterdag 

11:00-17:00 uur en op afspraak
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