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Ziknaton

Redactioneel

Voor u ligt de nieuwe Ziknaton. Dit maal is het hoofdartikel gewijd aan een gevoelig maar ook belangrijk 
onderwerp: antisemitisme in Nederland. Daarnaast krijgt u de gebruikelijke updates over het wel en wee 
van Zikna. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Dit keer wordt de layout en het drukwerk verzorgd door leerlingen van De Kapstok uit Almelo Dit is één van 
de scholen van Attendiz, een onderwijsorganisatie in Twente. Wij zijn de heer R. Kalter docent aan deze 
school, alsmede het gehele team, heel hartelijk dank voor al zijn bemoeienissen in deze.

Vanaf deze plaats ook een woord van dank aan Henk van Essen en Ronald Harleman van het voormalige 
bureau Falconcept te Apeldoorn voor de geweldige manier waarop zij belangeloos steeds alle Ziknatons 
voor ons hebben verzorgd. Wij wensen hen heel veel succes toe, in hun nieuwe werkkring.  

Veenendaal
Afgelopen november vond een prachtige avond 
plaats ten bate van Zikna in Veenendaal. Ere 
gast was de heer L. Katz uit Jerusalem. Hij is 
de vader van onze coördinator Shmuel Katz. 
Gastheer was de gemeente Veenendaal, het 
event vond plaats in de raadszaal van de 
gemeente Veenendaal. 
De organisatie zelf was tevens een co productie 
van het  Veenendaals museum en van de 
gemeente. Ruim 130 mensen kwamen kijken 
naar première van de Veenendaalse versie van 
het wonder van Zikna. Daarna werd L. Katz live 
geïnterviewd door de journalist Martin Brink. 
Uiteraard was er aandacht voor Zikna zelf, maar 
ook voor de familie van Dam. De heer L.Katz was 
namelijk van 1943-1945 ondergedoken bij Toon 
en Ger van Dam, in Veenendaal. Hun dochters 
waren aanwezig met hun families. Dat maakte de 
avond extra emotioneel.

In vervolg op deze happening zal in mei 2020 
in Veenendaal een stekje worden geplant van 
de Anne Frank boom. Hierover zullen wij u nog 
berichten.

Zikna in het kort
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Gouda
Terwijl heel Nederland beheerst werd door de 
verkiezingen, vond op 20 maart j.l. een geweldige   
kumzits plaats in Gouda. Gouda was helaas het 
tafereel van gewelddadig antisemitisme. Reden 
te meer voor Zikna om in Gouda een kumzits te 
organiseren. Shmuel Katz zong en werd begeleid 
door Piet Luijten op de gitaar. Het was een 
prachtige avond. Het programma was een mozaïek 
van verschillende klassieke en moderne joodse 
melodieën. Ook werd die avond Pesach niet 
vergeten. Dat paste helemaal in de tijd. Immers 
ruim een week later zat de gehele joodse wereld 
aan de seider, natuurlijk ook onversaagd in Gouda.
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Israël reis, opnieuw!
Het is inmiddels een aantal jaren geleden dat 
Zikna samen met reisbureau OKAY reizen een reis 
heeft georganiseerd naar Israël. Op de valreep 
hebben we die toen helaas moeten annuleren. 
Recent hebben we besloten opnieuw te gaan kijken 
of deze reis haalbare kaart is. Doel: een Israël 
reis voor hen die graag onder begeleiding nog 
een keer Israël bezoeken, waarbij rekening wordt 
gehouden met speciale wensen en eisen t.a.v. 
accommodatie, vervoer etc. Meer info, binnenkort 
op www.zikna.nl.
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Den Haag, de Tweede Kamer.
Op 28 mei bezocht een Zikna delegatie de Tweede 
Kamer. De delegatie bestond uit onze coördinator 
Shmuel Katz en onze bestuursleden Coen Abram 
en Meir Schrover. Daar vond een ontmoeting plaats 
met mevr C. Dik-Faber (CU) en C. van der Staaij 
(SGP) Op de agenda stond o.m. de geestelijke zorg 
voor bejaarden in Nederland. Het is belangrijk dat 
daar financiering voor komt. Ook is het belangrijk 
dat zij die hun leven niet beëindigd willen zien 
door toedoen van buitenaf, maar door de schepper 
alleen, dat ultieme moment ook in alle rust kunnen 
afwachten. Dit recht moet gerespecteerd worden. 
Natuurlijk was er daarnaast ook aandacht voor 
antisemitisme, de rituele slacht en de banden met 
de staat Israël. 

Mazel Tov, veel geluk
Zikna wenst Mazel Tov aan bestuurslid Hadassa 
Hirschfeld en aan ex bestuurslid Ko v. Wouwe 
voor de koninklijke onderscheiding die zij mochten 
ontvangen. Beiden hebben zich op een breed 
maatschappelijk front ingezet en hebben dit 
eerbewijs meer dan verdiend. Hadassa kreeg deze 
hier in Amstelveen. Ko van Wouwe ontving deze in 
Zwitserland alwaar hij thans woonachtig is.
 

Het Zikna poesje
Tot slot iets heel leuks. Een van de cliënten van 
Zikna, woonachtig ergens in Nederland moest 
van huis voor een ziekenhuisopname. Er was een 
probleem, waar kon haar geliefde poesje naar toe? 
Zikna heeft er toen voor gezorgd dat dit poesje 
een heel fijn gastgezin kreeg. Daar is dit poesje 
liefdevol opgevangen. Inmiddels zijn cliënt en 
poesje weer veilig thuis.  
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Antisemitisme in Nederland
Antisemitisme is iets wat ons 
allemaal zeer nauw aan het hart 
ligt. Zikna ook, maar dan extra veel. 
Waarom is dat zo? Onze doelgroep 
heeft haar roots in het Nederland 
van 1940-1945. De jaren dat het 
antisemitisme hier haar lugubere 
climax bereikte. Dat laat onze 
doelgroep dan ook niet los. Het is 
een doelgroep die daar dagelijks aan 
denkt, er dagelijks mee leeft maar 
er ook nog steeds veel om huilt. 
Wij vinden dat we daar dan ook een 
speciale taak in hebben. Wij zoeken 
dan ook contact met anderen die zich 
daarvoor inzetten. Zo was Time to 
stand up for Israël en de groep Dutch 
people supporting Israël onlangs 
aanwezig bij onze zomer picknick. 
Beide organisaties vertelden ons waar 
ze tegen aan lopen.

Inderdaad er gebeurt veel dat niet 
OK is. Ergens in Amsterdam staat 
een joodse jongen in de zaak van 
een grote keten die o.a. medische 
hulpmiddelen verstrekt. Op een 
kwade dag was er een ontevreden 
klant. Deze plaatste over die jongen 
een bericht op facebook. Op diezelfde 
facebook pagina stond op een 
gegeven moment een foto van een 
goederenwagon. Met als onderschrift 
iets met de strekking: Dit is voor 4 
mei in Amsterdam!

Om een indruk te krijgen heeft Zikna 
een aantal interviews afgenomen en 
met cliënten gepraat over hoe zij zich 
voelen in Nederland anno 2018. 

Een aantal flitsen uit deze interviews 
treft u hierbij aan
Wat de geïnterviewden gemeen 
hadden was dat ze getuigden van een 
algemeen gevoel van onbehagen. Het 
Nederland van 2018 is niet meer het 
Nederland van 1968. Israël staat bij 
voorbaat in het beklaagdenbankje.  
Politieagenten spreken mensen aan: 
Moeten jullie nou niets eens wat 
toegeven, daar in Israël. De NOS lijkt 
vaak op een dochteronderneming van 
Al Jazeera. Inderdaad wij weten hoe 
de feiten liggen. Maar deze latente 
media en publieke campagne laat 
haar sporen na. Al deze activiteiten  
ondermijnen niet alleen het draagvlak 
voor Israël, zij zorgen ervoor dat velen 
vaak met een ongemakkelijk gevoel 
naar de markt gaan, het nieuws 
aanzetten, of door het park lopen. 

Amsterdam
In Amsterdam leek te zijn gescoord 
met het JA akkoord van 6 maart 
2018. In de aanloop van de 
gemeente verkiezingen spraken 
alle grote politieke en ook meerdere 
kleinere partijen zich uit tegen 
antisemitisme. De gemeente zou 
hier veel voor kunnen doen. 
De verklaring was echter niet terug te 
vinden in het coalitie akkoord van de 

gemeente raad. Wij hopen dat dit 
toch tot iets concreets zal leiden. 
Daarnaast doen sociale media het 
hunne. Wij noteerden de opmerkingen 
van een van de mensen met wie we 
spraken. 

Elke dag erger
Een dame van in de 60 uit 
Groot Amsterdam: “Ik vind het 
verschrikkelijk. Het wordt elke dag 
eigenlijk erger, dat komt door de 
angst, vanochtend zat ik op facebook 
ik las die reacties, ik durf niet te 
herhalen wat mensen op facebook 
zetten. Op facebook staat gewoon: 
Maak ze af schiet ze af er mag er 
geen eentje overblijven. Dat staat 
gewoon op facebook! Er staat dat alle 
rottigheid in de wereld door ons komt, 
het kan niet dat dit zo in het openbaar 
komt. Soms denk ik, ik wil het gewoon 
niet meer zien. Maar je moet weten 
hoe er over je wordt gedacht.”

Diezelfde mevrouw was ook heel 
duidelijk toen ze werd gevraagd: 
Hoe voel je je nou in je eigen directe 
woonomgeving? Zij antwoordde: “Ik 
voel me soms heel erg onveilig, ik heb 
de mezuza van de deur afgehaald, 
dat heb ik een jaar geleden gedaan 
en hij zit nu aan de binnenkant van 
de deur. Er lopen zoveel mensen die 
ik gewoon niet vertrouw. Ik wil ook 
mijn vuilniscontainer niet op de galerij 
zetten want wie weet doen ze daar 
wat in wat kan ontploffen”.

In de Rijnmond
Een tweede geïnterviewde geeft 
een ander beeld. Volgens deze 
persoon (74 jaar oud) woonachtig in 
Rijnmond is er bij hem geen sprake 
van veel problemen. Wel vertelde 
deze persoon ons dat hij een aantal 
hele nare ervaringen in zijn leven 
heeft meegemaakt waarin het 
antisemitisme jegens hem centraal 
stond. Zo kwam hij op een gegeven 
moment thuis en trof een hakenkruis 
aan, geschilderd op een tafel in zijn 
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woonkamer. Dan gaat hij verder: 
Ik heb goede contacten met zowel 
Moslims als Christenen. Maar dat 
is het probleem in Nederland niet. 
Wat dan wel? Waar ik moeite mee 
heb is de politiek, want de christenen 
hebben het ook vaak moeilijk. De 
laatste twee, drie jaar is ook in de 
christelijke hoek een gevoel van 
onbehagen. Het gaat er om dat 
iedereen in Nederland zich toch 
confirmeert aan onze Nederlandse 
waarden en ethiek. Als er bij Zikna  
een toespraak wordt gehouden 
dan houd je je aan de Nederlandse 
waarden, maar sommige groepen 
gaan totaal hun eigen weg.

Er worden ook een heleboel 
onwaarheden over ons verteld. Zoals 
bijvoorbeeld wordt gepraat over de 
West bank. Wij hebben respect voor 
andermans geloof. Maar dat hebben 
anderen niet altijd. Dit is ook te 
wijten aan de media in Nederland die 
zijn toch wel een beetje gekleurd.

Tot slot ging Zikna in gesprek in 
de regio Den Haag. Wat kregen we 
daar te horen? 
We zien uit Berlijn dat als je als 
jood herkenbaar bent, dat je dan 
aangevallen kan worden. Af en 
toe krijg ik ook koude rillingen 
omdat christenen zeggen tegen 
mij: “Je moet naar Israël”. In de 
onheilsprofetie zit wel waarheid. 
Op een container hier in de buurt 
zat een poster van het joods 
historisch museum in Amsterdam. 
Die was al na een dag ervan 
afgerukt, daar schrik ik van, dus ik 
denk: Verkassen. Ik kwam in een 
platenzaak ik was op zoek naar 
klezmer muziek en vroeg naar de 
joodse bak waarop de verkoper zei: 
“Ik houd niet zo van joden”.

We moeten ervoor zorgen dat het 
jihadisme vanuit het buitenland 
hier niet wordt gefinancierd, daar 
mogen moskeeën niet voor worden 
misbruikt. Dat geeft me geen angst 
maar ik vraag wel waar gaat dit 
naar toe. Echt angstig maakt me 
het antisemitisme op internet. Dat 
is mega vooral uit Amerika uiterst 
rechts geleuter. Er is genoeg om mij 
met mijn 2e generatie op mijn qui 
vive te laten zijn en het nieuws nauw 
gezet te volgen.

Wat Zikna leerde van deze 
interviews? 
Veel mensen zijn bezorgd. De 
tijden zijn veranderd. In de jaren 
60 en 70 van de vorige eeuw was 
de sfeer beter. (Alhoewel er toen 
ook zaken waren zoals de drie van 
Breda). Er zijn zeker mensen die 
met antisemitisme te maken krijgen. 
Daar moet Zikna voor zijn. Wij zijn er 
om met die mensen te gaan praten. 
Maar wij zijn er ook om signalen af 
te geven aan de politiek en aan de 
leiders van de joodse gemeenschap. 
Wel is het zo dat Nederland gelukkig 
niet lijkt op Nederland in 1935. 
Tegelijkertijd moeten wij alert zijn en 
mogen we zeker niet dwalen door de 
waan van de dag. 
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Het kosjer restaurant Hacarmel, in december 2017 toneel 
van een aanslag.

Antisemitisme
Wat is antisemitisme eigenlijk?
Recent is op 31 mei door het 
Europese parlement de volgende 
definitie aangenomen.
 “Antisemitisme is een bepaald 
beeld van Joden, dat zich kan uiten 
als haat tegen Joden. Retorische en 
fysieke uitingen van antisemitisme 
worden gericht tegen Joden of 
niet-Joden en/of hun bezittingen, 
tegen instellingen van de Joodse 
Gemeenschap en religieuze 
voorzieningen.”
Antisemitisme is echter een heel oud 
verschijnsel. De bijbelverklaarder 
Rasji merkt al op dat dit inherent is 
aan het bestaan van het joodse volk 
en o.a. voortkomt uit de broedertwist 
tussen Jakob en Ezau. 
De geschiedenis liegt er niet om. 
Naast de Holocaust liggen de 
kruistochten (11e-13e eeuw), de 
Spaanse inquisitie (15e-17e eeuw) 
en de Chmielnicki progroms (1648-
1649) heel diep in het collectieve 
joodse geheugen.
Recent zei rabbijn J. Sacks, emeritus 
opperrabbijn van het Verenigd 
Koninkrijk. “If we do not stand up 
against antisemitism, then not only 
the Jews are at risk, so is humanity.”
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Een Smalle Brug

Een smalle brug
Ook afgelopen november, gaf Zikna een boekje 
uit. Dat boekje heet Een smalle brug. Die 
titel is geïnspireerd op een gezegde van Reb 
Nachman van Breslav (1772-1810). Die heeft 
eens gezegd dat de hele wereld als een smalle 
brug is, waarbij geldt dat het belangrijkste is 
om niet bang te zijn. Voor de mensen die Zikna 
ontmoet is het leven vaak een hele smalle 
brug. De oorlog versterkt dat gevoel enorm. 
Zikna helpt die mensen juist over die brug te 
gaan. 

Voor wie schreven wij dit boekje? 
Het is een boekje bestemd voor scholieren. 
Het geeft een indruk van de Tweede 
wereld oorlog, waarbij aandacht voor de 
Jodenvervolging. Daarnaast laat het zien 
waarom Zikna belangrijk is. Het boek heeft 
een aantal flitsen van mensen uit de eerste 
generatie, maar laat daarnaast zien hoe de 
tweede wereld oorlog ook  haar effecten 
heeft op mensen van de zogenaamde 
derde generatie. De redactie van het boekje 
bestaat uit Shmuel Katz en Zikna bestuurslid 
Lija Hellendall. Meir Schrover, ook Zikna 
bestuurslid heeft menig uurtje besteed aan 
het tot stand brengen van dit boekje. Het 
boekje is goed ontvangen, wij hebben menige 
zeer positieve reacties gehad. Een middelbare 
school in het centrum van Nederland wil dit 
boekje ook bij een project betrekken. Uiteraard 
is Zikna subsidiegever Loge Bnai Brith ook 
zeer dankbaar.

EEN SMALLE BRUG

ZIKNA
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Kol Nidre
Op bijgaande foto ziet u violist Peter de Leeuw ergens 
in een huiskamer in Nederland . 
Peter de Leeuw (68 jaar) is violist, vioolpedagoog en 
dirigent. Recent dirigeerde Peter de musical allegro 
van Rodgers en Hammerstein in Amsterdam. Peter 
heeft gespeeld in het orkest Holland symphonia en          
het Nederlands ballet orkest. Hij heeft gewerkt aan 
de conservatoria te Utrecht, Rotterdam en Tilburg.
Daarnaast is Peter de Leeuw vrijwilliger voor Zikna. 
Hij trad meerdere keren op samen met Shmuel Katz. 
Recent waren ze samen ergens buiten Amsterdam 
voor een programma. Daar in de buurt woont een 
Zikna cliënt, die helaas niet naar de synagoge kan 
gaan. Daarom besloot Peter om de sjoel naar haar toe 
te brengen. Hij speelde Kol Nidre van Lewandovski. 
Kol Nidre is het meest gewijde gebed van het gehele 
jaar. Met Kol Nidre wordt de dienst van de grote 
verzoendag begonnen. 

Comité van aanbeveling Zikna.
Het verheugt ons u te kunnen mede delen dat ons 
comité van aanbeveling wederom is uitgebreid. 
Toegetreden is mevr C. Dik- Faber, die wij ook hebben 
ontmoet in Den Haag. 
Mevr. drs. C. Dik-Faber is lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal voor de ChristenUnie vanaf 20 
September 2012. Voor die partij is zij Woordvoerder 
Zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek), land-
bouw/visserij en voedsel, natuur en water, klimaat 
en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.
Eerder was zij gemeenteraadslid in Veenendaal en 
lid van de provinciale staten van de provincie Utrecht. 
Mevr. Dik-Faber is in 1998 afgestudeerd als kunsthis-
toricus aan de Universiteit Utrecht

Zikna winter 2018-2019
Ook tijdens het aankomende winterseizoen houdt 
coördinator Shmuel Katz weer een aantal lezingen. 
Deze lezingen vallen onder ons Uri Halevi programma. 
Tot nu toe heette dit de David PowerPoint serie. Na 
een serie succesvolle seizoenen was het tijd voor iets 
nieuws. Wij hebben dan ook het programma opnieuw 
in elkaar gezet en hebben ook voor een nieuwe naam 
gekozen. De nieuwe naam is Uri Halevi. Uri Halevi was 
de eerste rabbijn van Amsterdam. Hij kwam per boot 
uit Emden en wist het jodendom een plek te geven 
in Nederland, zowel onder de Marranen die hier weer 
terugkeerden tot hun geloof als onder de overige 
bevolking. 
Deze Zikna lezingen doen het zelfde, ze zetten het 
jodendom dan ook neer, waar men dat ook maar wil. 
Ze zijn rationeel en informatief edoch af en toe ook 
vervlocht met een stukje mystiek. Wij kunnen nu reeds 
de volgende lezingen aankondigen:
-Op donderdag 29 november in Dronten. Locatie: de 
Boot, Educalaan 25b Dronten. Volop gratis parkeren. 
Aanvang 19.45 u. Zaal open 19.15 uur. Onderwerp: 
Antisemitisme en vervangingsleer springlevend en de 
relatie tussen het joodse volk en Ismael!

-Op donderdag 6 december 2018 om 17.00 uur houdt 
hij een lezing over Chanoeka, het inwijdingsfeest 
bij Christenen voor Israel te Nijkerk. Informatie en 
aanmeldingen via  033-2458824 of mail naar  
info@christenenvoorisrael.nl

-Op dinsdag 19 maart 2019 in de 
Fontein, Hoofdvaart 7, Dedemsvaart.                                                                                       
De lezing begint om 19.30 (deuren open om 
19.uur) uur tot 21.30 uur, toegang gratis.                                
Onderwerp van de lezing is Poerim, het lotenfeest
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