
Een deelnemer aan de 
CIDI-journalistenreis kreeg 
een bijzonder inkijkje in 
het verleden van haar oma: 
Nikki Sterkenburg ontmoet 
een zoon van de familie die 
drie jaar ondergedoken zat 
in de kamer van haar oma. 
Dit is haar verhaal.

Praten over de Tweede Wereldoorlog 
deed mijn oma Annie Makkinje 
(1926-1993) zelden, maar het was 
duidelijk dat de periode 1940-1945 
sporen had nagelaten. Als ik mijn 
moeder moet geloven, was Annie 
een harde - voor anderen, en vooral 
voor zichzelf. Niet zeuren, was haar 
adagio. Zelfs toen ze in de jaren 
negentig van een arts te horen kreeg 
dat ze ongeneeslijk ziek was, nam ze 
gewoon de bus naar huis. Voor mij 
als kleinkind was ze wel een lieve en 
zachtaardige oma, eentje die truien 
voor me breide, met wie ik liedjes 
van Gershwin zong, en die me mee-
nam naar de dierentuin.
Deze maand kon ik dankzij de CIDI-
journalistenreis van de gelegenheid 
gebruik maken om een klein laagje 
te pellen van mijn oma’s schild. Bij 
het meer van Tiberias nam ik een 
taxi naar Yavne’el, naar het huis van 
rabbijn Shmuel Veffer. Hij had me al 
vooraf gemaild dat ik welkom was 
en me een foto gestuurd van hemzelf 
en zijn vrouw, hun zes kinderen en 
aanhang, en hun kleinkinderen. ‘Ik 
heb nooit de kans gekregen je fami-
lie te bedanken, bij dezen. Zonder 
hen hadden de meesten van ons niet 
bestaan.’

Mijn oma had als tiener in de 
Tweede Wereldoorlog haar ouders 
overtuigd de joodse familie Veffer 
in huis te halen, zelf was ze goede 
vriendinnen met dochter Chelly. Het 
hele gezin overleefde en emigreerde 
na de oorlog naar Canada. De 
moeder van het gezin had er zelfs 
een boek over geschreven, en in de 
jaren zestig was mijn oma naar de 
Verenigde Staten gevlogen om in een 
talkshow te verschijnen.
Gek genoeg kon bijna niemand in de 
familie de details vertellen, bijvoor-
beeld hoe de joodse familie heette, 
wat de titel van het boek was of hoe 
de talkshow heette. Mijn oma Annie 
sprak er nooit over en ik kon het haar 
als brutaal kleinkind ook niet meer 
vragen, ze overleed toen ik negen 
was. Maar eind vorig jaar kwam een 
oudoom ineens met de titel op de 
proppen. Het boek heette Hidden for 
1000 days, geschreven door Sara Vef-
fer. Een snelle zoektocht in Google 
leerde dat de kleinkinderen van Sara 
Veffer het boek inmiddels hadden 
bewerkt tot e-book en de aflevering 
van de talkshow This is your life uit 
1968 online hadden gezet. Daarin is 
mijn lieve, knappe, jonge oma Annie 

te zien die wordt herenigd met de 
Veffers: ‘En hier is ze!’ 
Het boek vertelt het verhaal van 
het echtpaar Veffer dat met hun zes 
kinderen zo’n drie jaar ondergedo-
ken zat in de slaapkamer van mijn 
oma Annie, die haar kamer afstond 
om het gezin in huis te nemen. Toch 
is het niet enkel een altruïstisch ver-
haal, de Veffers werden geacht huur 
te betalen - wel ‘marktconform’, geen 
woekerprijs. Terwijl ik het boek las, 

begreep ik waarom mijn oma er zo 
weinig over had verteld. Haar moe-
der Tjitske komt er met haar norse 
buien niet overal sympathiek vanaf, 
al wordt haar gedrag door Sara Veffer 
in het boek vergoelijkt. Immers, als 
de Veffers bij haar in huis zouden 
worden ontdekt, zou ook Tjitskes 
hele gezin naar Auschwitz zijn 
afgevoerd. 

Een keer is er een razzia, maar 
de Veffers verstoppen zich in een 
ruimte onder de trap en worden niet 
ontdekt. Verder druipt de beklem-

ming van de pagina’s, zeker als je je 
realiseert hoe zes kinderen drie jaar 
lang geen lawaai mochten maken. 
Ze slapen om de beurt in het kleine 
bed en op de vloer, doden hun tijd 
met bibliotheekboeken die Annie 
voor hen haalt, en liggen overdag 
plat op de grond. Iedere dag gaan de 
gordijnen open en dicht om zoveel 
mogelijk de schijn van normaliteit 
te wekken en het gezin mag niet 
gezien worden. Alleen op winterse 
ochtenden kunnen de kinderen in 
het donker voorzichtig naar buiten 
kijken. Ze zien hoe hun vriendjes 
van school langs wandelen en met 
voetbalschoenen naar het sportveld 
vertrekken.
De eentonigheid en benauwdheid 
wordt enkel doorbroken door 
momenten waarop Annie de luiken 
opengooit en zingend door de kamer 
zwiert, alsof ze aan het schoonma-
ken is. Van buiten is voor voorbij-
gangers niet te zien hoe binnen twee 
volwassenen en zes kinderen op de 
vloer liggen en alle binnenkomende 
frisse lucht in hun longen zuigen. 
Uiteindelijk wordt de familie Veffer 
voor het laatste deel van de oorlog 
ondergebracht op een ander adres, 
mede doordat ze overhoop liggen 
met een veeleisend echtpaar dat door 
iemand uit het verzet bij hen in de 
kamer is ondergebracht. Met drie 
volwassenen en zes kinderen in een 
kamer lopen de spanningen hoog op, 
zeker wanneer er minder eten is. Na 
de oorlog vertrekt de familie Veffer 
naar Canada. 
Terwijl ik in de taxi naar Yavne’el zit 
voor een ontmoeting met verleden 
en heden, sms’t mijn moeder me 

vragen die ik zeker moet stellen: ‘Ik 
vind het zo te gek dat je dit doet!’ 
Bij aankomst staat Shmuel in het 
donker buiten te wachten, hij ziet er 

precies zo uit als op de foto’s: westers 
gekleed, zwart keppeltje en grijze 
baard. Elkaar in tranen in de armen 
vallen is geen optie, al is het alleen 
maar omdat hij na een seculiere 
opvoeding via een verblijf in Israel 
erg religieus is geworden - inmiddels 
is hij zelfs rabbijn. Maar een grijns 
en beleefde knik volstaan ook, zeker 
wanneer hij direct vertelt hoe blij hij 
was met mijn email. ‘Onze families 
zullen altijd met elkaar verbonden 
zijn.’ 

Eenmaal binnen vliegt zijn vrouw 
Chana - eveneens in Canada seculier 
opgevoerd en op religieus vlak met 
Shmuel meegegroeid - om de nek: 
‘Wat lijk jij op je oma! En dank je, 
dank je, dank je, zonder jouw oma 
had ik niet dit leven gehad.’ 
Met koffie en later whisky wisselen 
we verhalen en anekdotes uit over 
onze families, uitvogelend hoe 
en of de puzzelstukjes in elkaar 
passen. Shmuel is de zoon van 
Jacob, de oudste zoon van het 
onderduikgezin. Hij wilde arts 
worden, maar had door de oorlog 
een onderwijsachterstand opgelopen 
en kon niet zomaar studeren. 
Daarop was hij in Canada een 
bloemenstal begonnen, die hij met 
veel plezier meer dan veertig jaar 
bestierde. Net als Annie had hij nooit 
achterom willen kijken en wilde 
hij niet over de oorlog praten. Zelfs 
het boek van zijn moeder Sara had 
hij nooit willen lezen. Slechts een 
keer had Jacob verteld over de razzia 
en hoe ze onder de trap verscholen 
luisterden hoe de Duitsers het huis 
overhoop haalden. 

Twee uur is veel te kort om bij te 
praten over zo’n intense familiege-
schiedenis, maar ik ben blij en 
dankbaar dat we elkaar zo laag-
drempelig konden ontmoeten – het 
was toch wat brutaal geweest om 
daar ineens met een koffer op de 
stoep te staan. Shmuel en Chana 
dringen erop aan dat ik zeker terug 
moet komen voor een uitgebreidere 
kennismaking. 
Die nacht kan ik de slaap niet vatten, 
ik denk aan hoe zowel mijn familie 
als de Veffers hun zorgeloosheid zijn 
kwijtgeraakt door de spanning waar-
in ze jaren hebben verkeerd. En ik 
denk aan mensen die dezelfde offers 
brachten, maar de pech hadden wel 
te worden ontdekt en daarop naar 
concentratiekampen zijn afgevoerd. 
Ik sms mijn moeder dat ik volgend 
jaar naar Shmuel terugga, en dat ze 
zeker met me mee moet. Ze sms’t 
onmiddellijk terug: ‘Gaan we doen. 
Je oma zou eens moeten weten…!’  
[Nikki Sterkenburg]

Call to action
In deze nieuwsbrief staat een artikel 
over het onderzoek dat zal plaats-
vinden naar een mogelijke steden-
band tussen Amsterdam en Tel Aviv. 
In plaats van het direct aangaan van 
een stedenband, bleek dit onder-
zoek– politiek gezien – het hoogst 
haalbare.
Dat dit de uiteindelijke uitkomst zou 
zijn van de stedenband-discussie 
van de afgelopen maanden mag ge-
rust verbijsterend worden genoemd. 
Aan de andere kant echter staat 
deze teleurstellende uitkomst helaas 
niet op zichzelf. Al veel langer is er in 
Nederland (maar ook internationaal) 
een beweging actief die alles in het 
werk stelt om Israel te isoleren en 
te de-legitimeren. Ik heb het uiter-
aard over de BDS-beweging. Deze 
beweging opereert veelal onder de 
radar, maar is een groot gevaar voor 
de toekomst van Israel en voor een 
eerlijke vrede tussen Israel en de 
Palestijnen.
Dit blijkt wel uit de doelstellingen 
van deze beweging. Volgens haar 
eigen website zijn dit: (1) Terugkeer 
van de Palestijnse vluchtelingen (2) 
Beëindiging van de bezetting van 
Palestijns grondgebied en (3) Gelijke 
behandeling.
Indien de eerste doelstelling gere-
aliseerd wordt, is dit de facto het 
eind van Israel als thuisland van 
het Joodse volk. Volgens de inter-
nationale definitie van 'Palestijnse 
vluchtelingen' zouden dan 5 miljoen 
Palestijnen tot Israel moeten worden 
toegelaten.
En wat bedoelt de BDS-beweging 
met haar tweede doelstelling? Gaat 
dit over de Westbank? Of wordt hier-
mee bedoeld dat heel Israel eigenlijk 
Palestijns grondgebied bezet? Een 
op 11 juli gehouden Gaza-demon-
stratie in Amsterdam toont hoe 
sommigen binnen de BDS-beweging 
hierover denken. Leuzen als “From 
the river to the sea, Palestine will 
be free!’ werden gescandeerd. De 
organisatie van deze demonstratie 
meldde dat als het aan hen had ge-
leden, Hamasvlaggen niet verboden 
waren.
En die gelijke behandeling, wie is 
daar nu op tegen? BDS refereert 
hiermee ongetwijfeld aan gelijke be-
handeling van Palestijnen in Israel. 
Maar geldt deze gelijke behandeling 
ook voor Israeli’s die op de Westoe-
ver zouden willen blijven wonen, 
indien daar een Palestijnse staat zou 
komen? Nee, zij mogen daar niet 
eens zijn, heeft de PA al gezegd. Zie 
Gaza, waar geen Israeli meer woont 
sinds de ontruiming in 2005.
BDS is dus een gevaar voor ieder-
een die ijvert voor een eerlijke en 
duurzame vrede tussen Israel en de 
Palestijnen. CIDI zal zich daarom de 
komende jaren met kracht blijven in-
zetten om de argumenten van deze 
beweging te ontzenuwen. Waar en 
wanneer dit nodig is. Maar CIDI kan 
dit niet alleen. Ook u moet uw stem 
laten horen. In debatten, in kranten, 
op Facebook en op twitter. En door 
CIDI te steunen. Wij - staf, bestuur en 
vrijwilligers van CIDI – zullen in ieder 
geval onvermoeibaar blijven opko-
men voor Israels recht om in vrede 
en veiligheid te leven. Ik reken erop 
dat wij u naast ons vinden.

Arik Suissa 
is bestuurslid van CIDI

Gastcolumn

Bijzondere ontmoeting bij het meer van Tiberias

Wist u dat het werk van CIDI uitsluitend door onze Vrienden en 
donaties mogelijk wordt gemaakt? CIDI wil het aantal vrienden 

verhogen en doet een beroep op uw hulp:

Maak uw vrienden
Vriend van CIDI.

Zo zorgt u dat het werk van CIDI door kan gaan. Als dank 
ontvangt u van ons het nieuwste boek van Benny Morris: 

Een staat, twee staten. 
E-mail naam en adres van uw vriend naar cidi@cidi.nl 

en geef daarbij aan naar welk adres de Israel Nieuwsbrief moet 
worden gestuurd. U kunt daarbij kiezen: of u betaalt voor de 

Vriend die u aanmeldt, of zij betalen zelf.

CIDI. Effectief en betrokken.
Voor Israel, voor vrede.

Nikki (l) met Channa en Shmuel

De hele familie Veffer die ondergedoken zat in die ene kamer bij elkaar in: screenshot talkshow ‘This is your life’, 1968


