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Voorwoord

Voor u ligt de publicatie van de scriptie die ik heb geschreven in het kader van de stage-opdracht waarmee ik de 
bachelorfase van mijn studie Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden heb afgerond. Die opdracht kreeg 
ik van de Bat Tsion Commissie van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Ommen en de uitvoering ervan werd 
financieel  mogelijk gemaakt door de stichting Stevaj (zijn nu samen in Yachad).
ik ben er erg dankbaar voor en natuurlijk ben ik er ook trots op dat mijn werk op die manier gewaardeerd en bekroond 
wordt. Zonder hulp van anderen had ik dit echter niet kunnen bereiken. Als eerste wil ik mijn dank aan de God van 
israël uitspreken. ik geloof dat Hij mij zowel in het vinden van deze stage als in de uitvoering ervan geleid heeft. Zoals 
psalm 127 zegt: indien de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden eraan. Zeker in een project als 
dit, waarin het ging om de contacten tussen joden en christenen, was Gods hulp onontbeerlijk.  

Daarnaast wil ik een aantal mensen bedanken die mij in praktisch opzicht hebben geholpen. Daarbij denk ik aan de Bat 
Tsion Commissie in Ommen, die vanaf het begin veel vertrouwen in mijn vaardigheden hebben getoond en mij in hun 
enthousiasme voor het onderwerp hebben laten delen. in de antwoorden op de vragen die ik hun stelde, heb ik hun 
gedrevenheid voor het joodse volk – ook voor de joden die dichtbij ons wonen – kunnen proeven. ik dank hen ook voor 
de betrokkenheid op mijn werk, waarin ze onder andere de lange reis van Ommen naar Antwerpen hebben gemaakt om 
zelf te kunnen vernemen hoe mijn stageproject zich ontwikkelde. Hartelijk bedankt voor al jullie positieve feedback!
Gelukkig was ik in Antwerpen niet alleen afhankelijk van de steun uit Ommen, maar kon ik te allen tijde terugvallen 
op de praktische hulp van dominee Groeneveld, mijn stagebegeleider. niet alleen heeft hij geholpen in het vinden van 
personen om te interviewen, ook hielp hij mij bij het vinden van een woonplek wat lang niet zo makkelijk was als ik 
aanvankelijk gedacht had. ik wil hem en zijn gezin bedanken voor de gastvrijheid die ik in hun huis mocht genieten en 
voor de aandacht die ze aan mij gaven. in dat kader wil ik ook de Christelijk Gereformeerde gemeente van Antwerpen 
en de studentenvereniging ichtus bedanken. Onder andere door de vriendschappen die ik daar gesloten heb is mijn tijd 
in Antwerpen een onvergetelijke tijd geworden. Jullie waren altijd geïnteresseerd in mijn vorderingen en hielpen mij 
bovendien om ook vooral van mijn stagetijd in België te genieten!  

Soms kan het zelfstandig werken aan een stageproject ervoor zorgen dat je dagen achtereen nauwelijks mensen 
tegenkomt. Daarom wil ik ook mijn familie bedanken die voorkwamen dat ik me eenzaam zou voelen en vanuit 
nederland lieten merken dat ze me niet vergeten waren. Bedankt voor alle kaarten, emails, telefoontjes en bezoeken. 
Als jullie er waren leek het net of ik in Antwerpen op vakantie was. 
 
Tenslotte wil ik alle mensen bedanken die ik heb mogen interviewen. Zonder hen was dit  verslag er nooit gekomen. 
Bedankt dat jullie de tijd voor mij en dit project hebben genomen. Hartelijk bedankt voor alle leerzame gesprekken die 
ik met jullie mocht hebben. ik hoop dat ik met dit verslag jullie vertrouwen in mij niet beschaam. ik heb geprobeerd de 
interviews zo betrouwbaar mogelijk weer te geven, zonder daarbij jullie anonimiteit te doorbreken. 

Voor u ligt het resultaat van drie maanden stage onderzoek. ik wens u net zoveel plezier toe met het lezen ervan, als ik 
heb beleefd in het schrijven! 
 
 
Liesbeth ‘t Hart

Opgedragen aan de nagedachtenis van meneer (pieter) van der Gaauw (28-07-1922 
tot 27-01- 2007), die de stichting Stevaj (waar hij sinds 1997 tot aan zijn overlijden 
penningmeester van was) een warm hart toedroeg en mij altijd heeft aangemoedigd 
mijn talenten te gebruiken.



Inhoudsopgave

inhoudsopgave .....................................................................................................2
inleiding ...............................................................................................................3
 
 Hoofdstuk 1 -  de joodse gemeenschap te Antwerpen ........................................4
1.1. Waar komen de Antwerpse joden vandaan? ........................................................4
1.2 De joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog ..............................................6
1.3 De huidige structuur van de joodse gemeenschap ..................................................8
 
Hoofdstuk 2 – een gesloten gemeenschap? .........................................................10
2.1 Joden en niet-joden in Antwerpen ........................................................................10
2.2. Diepgaandere contacten ....................................................................................13
 
Hoofdstuk 3 – christelijke pogingen tot contact .................................................15
3.1. De katholieke kerk .............................................................................................16
3.2 Joods-christelijke contacten in Antwerpen ...........................................................19
 
Hoofdstuk 4 – de joodse kant van het verhaal .....................................................22
4.1 De joodse inzet ....................................................................................................22
4.2 Joodse visies op het joods-christelijke gesprek ......................................................24
 
Conclusie ..............................................................................................................27
 
Literatuuropgave ..................................................................................................29
A: literatuurlijst ....................................................................................................29
B: interviews (opnamen van de auteur) ...............................................................29
C: lijst van archivalia ............................................................................................30
D: websites ............................................................................................................30
 
Bijlage: een samenvatting van de interviews .......................................................31
A1 Mw. L., niet-joodse (Hoboken 04-10-2007) .....................................................31
A2 Dhr. R., niet-jood – ACJCB (Boechout 10-10-2007) .........................................31
A3 Mw. H., niet-joodse (Borsbeek 11-10-2007) ......................................................32
A4 Joodse juf G. (Antwerpen 15-10-2007) .............................................................33
A5 Joodse juf D. (Antwerpen 15-10-2007) 34
A6 Mw. M., niet-joodse (Antwerpen 15-10-2007) .................................................34
A7 niet-joodse kleuterjuf 1 (Antwerpen 15-10-2007) ...........................................35
A8 niet-joodse kleuterjuf 2 (Antwerpen 15-10-2007) ...........................................35
B1 niet-joodse kleuterjuf 3 (Antwerpen 15-10-2007) ............................................35
B2 Familie V., joods (Antwerpen 15-10-2007) .......................................................36
B3 Dhr. W., jood (Antwerpen 16-10-2007)  ............................................................37
B4 Familie p., niet-joods (Borsbeek 16-10-2007) ...................................................37
B5 Mw. U., jodin (Antwerpen 17-10-2007)  ............................................................38
B7 Mw. G., jodin (Antwerpen 17-10-2007)  ............................................................39
B8 Rabbijn M. (Antwerpen 18-10-2007)  ............................................................40
C1 Dhr. B., jood (edegem 18-10-2007)  ............................................................40
C2 Rabbijn F. (Antwerpen 19-10-2007)  ............................................................41
C3 Dhr. S., jood – B’nai Brith (Mortsel 22-10-2007) ..............................................42



Inleiding

“ (…) en ik denk ook niet dat (Belzer joden1) erg 
veel contact met de buren hebben in de straat. ik denk 
dat ze meer binnen hun gemeenschap de contacten 
zoeken. Op, laat zeggen op het vriendschapsvlak: ze 
zullen  wel vriendelijk zijn maar ze zullen niet echt 
zoals wij vrienden hebben, dat hebben ze binnen hun 
eigen gemeenschap, zelden daarbuiten. Dat kan eens 
voorvallen maar ik denk dat er weinig is. (…) en ze zullen 
ook niet bijvoorbeeld onze, ze zullen natuurlijk onze 
normen en waarden nooit navolgen want ze hebben 
gedragscodes voor kleding, ze hebben gedragscodes voor 
eten, ze hebben gedragscodes voor wonen, voor allerlei 
zaken die wij niet hebben. Zo simpel is het.” 2

 
Bovenstaand citaat is afkomstig uit één van de interviews 
die ik voor dit onderzoek heb gehouden. Het geeft goed 
het algemene beeld van niet-joden over de orthodoxe 
joodse gemeenschap in Antwerpen weer: er zullen weinig 
contacten tussen deze joden en de Antwerpenaren zijn. 
De joodse gemeenschap in Antwerpen staat dan ook 
bekend als gesloten. Maar in hoeverre klopt dit beeld? 
Zijn er echt zo weinig contacten mogelijk? en hoe 
orthodox was dit ‘Jeruzalem aan de Schelde’3 eigenlijk? 
 
Over deze vragen gaat dit onderzoek. Als uitgangspunt 
voor mijn onderzoek heb ik daarbij deze vraag centraal 
gesteld: Van welke aard zijn de contacten die de joodse 
gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog 
met haar niet-joodse omgeving heeft gehad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Belzer joden: joden van een bepaalde strengorthodoxe stroming, met 
typische haar- en klederdracht

2 Vraaggesprek met mw. M., niet-joodse, gehouden op 15-10-2007, 
interviewcollectie van de auteur, geluidsbestand A6

3 benaming voor de stad Antwerpen omdat veel orthodoxe joden naar 
deze stad toe trokken, zie: http://www.kerknet.be/kerkenleven/index.
php, geraadpleegd op 03-10-2007 

Hierbij heb ik 1945 als uitgangspunt genomen, omdat 
dit echt een breukpunt is geweest in de geschiedenis van 
de joden in Antwerpen. na de oorlog moest de joodse 
gemeenschap namelijk vanaf de bodem weer opgebouwd 
worden. Aangezien er over de recente geschiedenis 
van de Antwerpse joodse gemeenschap nog weinig 
geschreven is, heb ik de gegevens voor mijn onderzoek 
deels moeten verzamelen door middel van interviews. 
Dat is ook de reden waarom ik geen einddatum in mijn 
vraag heb vermeld: de geïnterviewden spreken immers 
zowel over de situatie zoals ze die in het verleden hebben 
meegemaakt als over hun huidige ervaringen en visies. 

Het onderwerp van dit werkstuk is niet alleen van 
belang voor degenen die geïnteresseerd zijn in de 
contacten met Antwerpse joden en daarom wat van hun 
geschiedenis willen afweten. Ook in het kader van het 
integratievraagstuk is dit belangrijk. De vraag hoe de 
vele vreemdelingen in de multiculturele samenlevingen 
moeten integreren houdt veel mensen bezig. in hoeverre 
kunnen minderheidsgroepen hun eigen cultuur en 
identiteit behouden als ze in een andere samenleving 
willen integreren? Waar ligt de grens tussen integratie 
en assimilatie? De holocaust heeft veel joden doen 
terugschrikken voor assimilatie. Totale aanpassing aan 
de westerse cultuur had immers niet kunnen voorkomen 
dat ze massaal werden uitgeroeid. Toch kiezen de 
meeste joden ook niet voor isolatie: ze blijven contact 
houden met de wereld om hen heen en voelen zich in 
alle opzichten Belg. De Antwerpse joodse gemeenschap 
kiest dus voor integratie, ook al wordt dit niet door 
iedere Antwerpenaar zo aangevoeld (zie bovenstaand 
citaat). in dit werkstuk wil ik laten zien op welk niveau 

er na de Tweede Wereldoorlog contacten mogelijk waren 
tussen joodse en niet-joodse Antwerpenaren en hoe de 
verschillende joden dit anders invulden.  
  
 Om een beeld te hebben van hoe de Antwerpse 
joodse gemeenschap eigenlijk in elkaar zit, schets ik 
in het eerste hoofdstuk in grote lijnen de geschiedenis 
vanaf de eerste vermelding van joden in Brabant. Op de 
periode van wederopbouw ga ik iets dieper in omdat 
dit goed het fundament van de gemeenschap laat 
zien. Daaruit vloeit als vanzelf de beschrijving van de 
huidige joodse gemeenschap. nadat de achtergrond 
van de Antwerpse joden duidelijk is geworden zal ik in 
het tweede hoofdstuk dieper ingaan op de contacten 
vanuit de joodse gemeenschap met de niet-joodse 
Antwerpenaren. Hiervoor heb ik mij gebaseerd op 
interviews met zowel joden als niet-joden in Antwerpen. 
Tijdens mijn onderzoek heb ik namelijk interviews 
afgenomen met zeven orthodoxe en drie niet-religieuze 
joden; daarnaast heb ik nog acht niet-joden geïnterviewd 
over hun relatie met joden. Deze laatste groep bestaat 
uit niet-joden die via hun werk of vrijwilligerswerk met 
joden in aanraking kwamen. Hierop is één uitzondering: 
‘fam. p.’ kwam in hun dagelijks contact bijna geen joden 
tegen; zij gelden in dit onderzoek als de stereotype 
Antwerpenaar. De groep joden die ik heb geïnterviewd 
bestaat uit vijf vrouwen en vijf mannen. Van die mannen 
zijn er twee rabbijn, één ultraorthodox en één orthodox. 
Daarnaast heb ik de directeur van de orthodoxe joodse 
gemeente, een oud-voorzitter van een joodse organisatie 
en een niet-religieuze jood geïnterviewd. Van de vijf 
vrouwen die ik heb geïnterviewd werken er drie op 
een joodse school. eén gezin is pas twee jaar geleden 

tot het jodendom overgegaan en vanuit nederland 
in Antwerpen komen wonen; de andere vrouw is 
orthodox opgevoed maar is zelf niet meer religieus. Al 
met al heb ik dus een diverse groep mensen kunnen 
interviewen voor dit onderzoek. Uitspraken van de 
één konden hierdoor genuanceerd worden door het 
interview met de ander. Doordat ik zoveel verschillende 
mensen heb geïnterviewd kan ik ook een beeld schetsen 
dat representatief is voor de hele gemeenschap. De 
geïnterviewden spraken namelijk niet alleen over 
zichzelf, maar lieten mij ook delen in hun kennis van de 
Antwerpse joodse gemeenschap. 
 
 in het derde en vierde hoofdstuk van dit 
werkstuk bespreek ik een specifiek aspect van de 
contacten tussen joden en niet-joden in Antwerpen: 
de joods-christelijke contacten. Waren joden ook 
bereid tot contact met mensen van een andere religie? 
Met het christendom hadden ze in het verleden niet 
altijd zo’n goed contact gehad. in hoofdstuk drie zal ik 
bespreken hoe de christenen probeerden de barrières 
in het contact met joden te verwijderen. Hierbij baseer 
ik me voornamelijk op archiefgegevens van de nKC 
en de ACJCB, twee Belgische organisaties die zich met 
de joods-christelijke betrekkingen bezighielden, de 
eerste op nationaal en de tweede op lokaal niveau. in het 
laatste hoofdstuk zal ik tenslotte ingaan op de reactie 
van de joden op deze toenadering. Aan de hand van 
de resultaten van dit werkstuk zal ik in de conclusie 
een concreet antwoord geven op de vraag van dit 
onderzoek: Van welke aard zijn de contacten die de joodse 
gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog 
met haar niet-joodse omgeving heeft gehad?

Antwerpen aan de Schelde
multiculturele samenleving



1 de joodse gemeenschap te 
Antwerpen

1.1. Waar komen de Antwerpse joden 
vandaan? 
De eerste aanwijzing van joden in Brabant, waartoe 
Antwerpen destijds behoorde, komt uit de dertiende 
eeuw. Deze joodse aanwezigheid was echter maar van 
korte duur. Tijdens de zwarte dood (de pest) in 1348 
werden de joden ervan beschuldigd dat ze het drinkwater 
zouden hebben vergiftigd. Toen hier niet veel later 
beschuldigingen rond het ontheiligen van de hostie (het 
brood wat tijdens de mis gegeten werd) aan toe gevoegd 
werden, was het uit met de joodse aanwezigheid: in 1370 
werden alle joden uit Brabant verbannen. pas 141 jaar 
later zouden joden weer welkom zijn in Antwerpen. Toen 
waren het vooral joden uit Spanje en portugal die naar 
deze stad kwamen, op de vlucht voor de inquisitie die in 
hun thuisland jacht op hen maakte. Deze joden hadden 
zich laten dopen in de hoop niet vervolgd te worden. 
Men noemde hen ‘maranen’ en ook in Antwerpen 
vertrouwde men de echtheid van hun christelijke geloof 
niet helemaal. Maar de maranen waren belangrijk 
voor Antwerpen, want ze zorgden voor de bloei van 
de stad met hun overzeese handel. in 1579 werd deze 
handel echter sterk belemmerd: de Schelde, de rivier 
die door Antwerpen stroomt, werd afgesloten door de 
Zeven Verenigde provincies die in opstand tegen het 
Spaanse bewind waren gekomen. Antwerpen was nog 
steeds onder katholiek Spaanse heerschappij; zowel het 
protestantisme als het jodendom was daar verboden. 
Veel portugese joden vertrokken daarom naar het nieuwe 
noordelijke buurland, waar wel vrijheid van godsdienst 
was. De joden die in Antwerpen bleven, werkten veelal 
in de diamantindustrie. in de loop van de jaren werden 
er steeds vaker beperkende maatregelen tegen de joodse 
bevolking genomen, zowel onder het Spaanse (tot 1715) 
als onder het Oostenrijkse bewind (1715-1745; 1749-1794). 
De stad Antwerpen zorgde er echter wel voor dat er 
nog enige vrijheid overbleef voor de joden binnen haar 
muren. Ze was voor haar economische bloei namelijk 
afhankelijk van de diamanthandel van de joden. Toch 
waren er ook positieve ontwikkelingen. Onder de 
regering van de verlichte keizer Jozef ii (1782) kregen 
joden aanzienlijk meer economische mogelijkheden, 
hoewel ze bijvoorbeeld nog steeds een aparte belasting 
moesten betalen. nadat de Zuidelijke nederlanden 

door de Fransen waren ingenomen, werden de joden 
geregistreerd en gecentraliseerd. Alle joden uit België 
vielen toen onder één Consistorie. Onder het Hollandse 
bewind (1815-1830) ging deze centralisatie verder. De 
joodse gemeente in Antwerpen werd bijvoorbeeld in 1816 
wettelijk erkend en in 1828 kregen de joden hun eerste 
eigen begraafplaats. Door de nieuwe politieke situatie 
was de achtergrond van de joodse gemeente veranderd: 
het waren nu voornamelijk Hollandse joden die naar 
de stad kwamen, naast een immigratiestroom vanuit 
Duitsland. 

 
 in 1830 werd België onafhankelijk. in dit nieuwe land 
werd godsdienstvrijheid in de grondwet opgenomen. 
Voor de joden betekende dit dat ze voortaan onder 
het ‘Consistoire Central des israélites en Belgique’ 
vielen en een Belgische opperrabbijn kregen. Arme 
kinderen mochten gratis naar school en konden 
vrijgesteld worden van het katholieke onderwijs. Rijke 
joodse juweliers uit nederland zorgden er intussen 
voor dat de diamantindustrie in Antwerpen weer tot 
leven kwam.4 Deze industrie bleek belangrijk voor de 
stroom Russische immigranten die aan het eind van 
de negentiende eeuw naar Antwerpen kwam. in eerste 
instantie was de bedoeling van deze immigranten om 
van daar uit door te gaan naar Amerika, maar de V.S. 
verbood in 1891 de toegang aan joodse immigranten. Veel 
Russische joden waren toen gedwongen in Antwerpen 

te blijven. Ze gingen vooral aan het werk als venters, 
kleine winkeliers, hotelhouders, handwerkers (onder 
andere lederbewerking en meubel- en schoenmakerij) 
en arbeiders. De Hollandse joden waren intussen al 

4  ephraïm Schmidt, Geschiedenis van de joden in Antwerpen 
in woord en beeld (Antwerpen 1994) 17-96, 114, 139

opgeklommen tot kleine handelaren en fabrikanten. 
De diamantindustrie trok rijke joodse fabrikanten uit 
Rusland en Oostenrijk aan. in 1904 richtten zij de Beurs 
voor Diamanthandel op.  
Vooral de handel in diamant was in joodse handen. 
Hierdoor ontstond zelfs een Russische elite. Daarnaast 
bleven er echter ook arme joden, zoals de sjnorries: 
bedelaars die bij de gegoede joodse burgers om steun 
vroegen; en de griners: ‘groentjes’ in het diamantvak, 
afkomstig uit polen, die met een joodse familie meeaten 
totdat ze het vak geleerd hadden. in de periode van 1904-
1910 kwam er een tweede migratiestroom van Russische 
joden naar Antwerpen. Deze stad was toen al echt een 
vreemdelingenstad, met tien procent van haar inwoners 
uit landen als nederland, Duitsland, Frankrijk, engeland, 
Oostenrijk-Hongarije, Rusland, italië, Zwitserland, 
Amerika en Luxemburg. Van al deze vreemdelingen was 
rond 1914 ongeveer veertien procent joods, wat neer komt 
op 15.000 joden. in de eerste Wereldoorlog werden de 
Oostenrijkse en Duitse vreemdelingen opgeroepen om 
in hun land van oorsprong mee te vechten. Sommige 
joden meldden zich echter vrijwillig aan om in het 
Belgische leger mee te vechten; anderen vluchtten naar 
het neutrale nederland. Onder die laatsten bevonden 
zich ook diamantairs. in 1920 vroeg de Belgische regering 
hen weer terug te komen. Het joodse leven in Antwerpen 
bloeide in die periode op: er werden 23 joodse studie- en 
gebedslokalen opgericht, 64 joodse bladen uitgegeven, 
een joodse sportschool (Maccabi) opgericht en de vele 
joodse weldadigheidsinstellingen werden gecentraliseerd 
in het Centraal Beheer van Joodse Weldadigheid, kortweg 
de ‘Centrale’ genoemd.  
  
 Tijdens de schoolvrede werden de twee joodse 
jongensscholen (Jesode Hatorah en de zionistische 
Tachkemoni) aangenomen. Daarnaast verwezenlijkte 
rabbijn Sternberg de eroev, een symbolische omheining 
in de stad waarbinnen de joden konden wonen om een 
bepaald sabbatsgebod gemakkelijker te kunnen houden. 
De joodse gemeenschap werd nog meer verrijkt door de 
komst van poolse joden vanaf 1928. De benaming poolse 
joden werd gebruikt om alle joden uit Oost-europa 
mee aan te geven. De verschillende groepen joden 
(portugese, Hollandse, Duitse en poolse joden) leefden 
zoveel mogelijk gescheiden van elkaar en verschilden in 
de mate waarin ze zich aan hun omgeving aanpasten. 
De meeste joden spraken Jiddisch; sommigen leerden 
nederlands, anderen leerden juist Frans omdat dat de 
taal van de bourgeoisie was. Door het nazi-regime in 

Duitsland werd de stroom joodse vluchtelingen naar 
België nog groter. Maar in deze periode, de jaren dertig, 
was er een economische crisis en begon België haar 
vreemdelingenbeleid aan te passen. iemand kon pas 
een werkvergunning krijgen als hij langer dan tien jaar 
in België was. Hierdoor raakten vijfhonderd joodse 
gezinnen werkloos. Deze joden konden onder andere 
steun krijgen bij De Centrale. Wel probeerde België zo 
lang mogelijk antisemitische uitbarstingen te bestrijden. 
Zo lang mogelijk wilde het land neutraal blijven in de op 
handen zijnde oorlog.5

1.2 De joodse gemeenschap na de Tweede 
Wereldoorlog 
 in 1940 waren er zo’n 50.000 joden in 
Antwerpen.6 in 1944 werd Antwerpen door de Duitsers 
Judenrein verklaard: 65% van de joodse bevolking die 
in maart ’42 geregistreerd stond in Antwerpen (9.009 
van de 13.779 joden) was gedeporteerd en alle joodse 
verenigingen waren ontbonden. Slechts ongeveer 
1200 ondergedoken joden waren nog in Antwerpen 
overgebleven. Anderen waren naar het buitenland 
gevlucht, voornamelijk naar Amerika, Frankrijk, 
engeland en Zwitserland.7 Toch was dit niet het einde 

van de joodse gemeenschap te Antwerpen. Onmiddellijk 
na de bevrijding in 1944, terwijl de Duitsers de stad 
bleven aanvallen met bombardementen, werkten de 
joden aan de heropbouw van hun gemeenschap. Streng 

5  Lieven Saerens, Vreemdelingen in een wereldstad. een 
geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944) (Tielt 
2000) 6-25, 103; Veerle vanden Daelen, ‘Staat in de stad? integratie en 
afzondering van joden in Antwerpen in de twintigste eeuw’ in: Stadsge-
schiedenis 2:1 (2007) 22-23, 26; Schmidt, Geschiedenis van de joden 106, 
127, 137-138, 159
6  Schmidt, Geschiedenis van de joden 313
7  Veerle vanden Daelen, ‘Jewish communities in transition. 
Returning: Jewish life in Antwerp in the aftermath of de Second World 
War (1944-45)’ in: european Judaism 38:2 (2005) 27, 29

het voetbalteam van Maccabi
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religieuze joden die de oorlog hadden overleefd zorgden 
ervoor dat het religieuze leven zo snel mogelijk kon 
worden hervat. Half vernielde gebedshuizen werden 
opnieuw in gebruik genomen, het rituele slachten werd 
strikt gecontroleerd en de joodse scholen werden weer 
geopend.8 Het Comité ter Verdediging van de Joodsche 
Belangen (CVJB) richtte een centraal verzamelpunt 
op voor de joden die uit de concentratiekampen 
terugkeerden. Zowel de materiele als de psychische nood 
onder deze joden was groot. Het eerste wat ze wilden 
was de Belgische collaborateurs bij de CVJB aangeven. 
er werden informatiebureaus opgericht om opheldering 
over het lot van de joden te krijgen die nog altijd niet 
waren teruggekeerd.  
pas eind ’45 begreep men de ernst van de deportaties: 
maar 5,24 procent (1.335 joden) van de gedeporteerden 
keerde terug… 
 

eind 1945 waren er ongeveer 30.000 joden in heel 
België. Daarvan waren er 3.123 kampoverlevenden 
(waarvan er 2.300 nog nooit in België gewoond hadden) 
en 8000 joden die waren teruggekomen vanuit het 
buitenland. Slechts tien procent van deze joden bezat 
de Belgische nationaliteit. De rest was of Duits, of 
Oostenrijks of stateloos. Hierdoor konden zij moeilijk 
een werkvergunning krijgen. Velen hadden op hun 
paspoort staan: “Moet uitwijken”. Het grootste gedeelte 
van de emigranten vertrok naar palestina, vooral toen 
de staat israël in 1948 werd opgericht. pas in de jaren ’50 
kregen joden die lang in België woonden de Belgische 
nationaliteit. Toen kwam er pas weer stabiliteit in de 
Belgische joodse gemeenschap. 

8  Daelen, ‘Staat in de stad?’ 29; Daelen, ‘Returning’ 34-35, 37

De joden in België bleven het zionisme wel 
financieel steunen, maar er vertrokken weinig joden 
meer naar israël. Vanwege de moeilijke politieke en 
economische situatie daar kwamen er zelfs joden terug 
vanuit israël naar België (‘returnees’). De joden in België 
werden niet aan hun lot overgelaten. De Amerikaanse 
organisatie Jewish Joint Distribution (opgericht in 1914 
om joden in europa en israël tijdens en na de eerste 
Wereldoorlog te helpen) startte noodhulpprogramma’s 
voor de overlevenden, probeerde de joodse economische 
stabiliteit te herstellen en de zorg voor de joodse 
kinderen te behartigen. Om dit te bereiken werd in 
Brussel de Aide aux israelites Victimes de la Guerre 
(AiVG) opgericht, met als lokale afdeling in Antwerpen 
de HiSO (Hulp aan israëlitische Slachtoffers van de 
Oorlog). Deze HiSO verving de CVJB omdat men alleen 
zo aan financiële Amerikaanse hulp kon komen.9 Omdat 
in Antwerpen het religieuze leven zo strikt mogelijk 
herleefde, had de stad vooral aantrekkingskracht 
op chassidische stromingen. Het chassidisme was 
ontstaan in Oost-europa en legde vooral het accent op de 
strengorthodoxe joodse levenswijze die bereikbaar was 
voor elke jood, niet alleen voor wie ervoor geleerd had. 
Het verschil tussen de verscheidene stromingen zat hem 
in welke rebbe (wonderrabbijn) ze volgden. Zeven van 
de negen chassidische stromingen die voor de oorlog in 
Antwerpen geweest waren, vormden ook na de oorlog 
een stroming in de stad. Antwerpen werd daarom ook 
wel het ‘Jeruzalem van het noorden’ genoemd. Maar 
niet iedereen was blij met deze ontwikkeling. Vooral de 
joden die al langer in Antwerpen woonden, vreesden dat 
deze duidelijk zichtbare joden (gekleed in traditionele 
klederdracht, met haarlokken voor hun oren) het 
antisemitisme weer zouden aanwakkeren. De HiSO wilde 
in eerste instantie zelfs alleen maar steun geven aan 
de gewoon geklede joden. Ze opende wel een koosjere 
volkskeuken, maar verder deed ze niets om de duurdere 
levensstijl van deze joden tegemoet te komen. Voor 
financiële steun waren de chassidische joden afhankelijk 
van directe hulp van de Joint. Toen in de jaren ’50 echter 
een nieuwe stroom chassidische immigranten vanuit 
Hongarije naar Antwerpen kwam, kon de HiSO hen niet 
langer negeren en breidde haar hulp ook naar hen uit.  

9  Veerle vanden Daelen, De heropbouw van de joodse gemeen-
schap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960). Lomir 
vayter zingen zyer lid. proefschrift voorgelegd tot het behalen van de 
graad van Doctor in de Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen te 
verdedigen door Veerle vanden Daelen. promotor: prof. Herman van 
Goethem. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Departement Geschiede-
nis (Antwerpen 2006) 34-40, 45-47, 56, 62-63, 141, 160; Daelen, ‘Retur-
ning’ 31-32

Doordat deze joden zich goed binnen de joodse 
gemeenschap integreerden en er een sterke sociale 
controle was, kon de HiSO in 1952 een zelfstandige 
organisatie worden, los van de AiVG. Haar naam 
veranderde toen in ‘Centraal Beheer voor Joodse 
Weldadigheid en Sociaal Hulpbetoon’, net als voor de 
oorlog kortweg de ‘Centrale’ genoemd. naast het geven 
van sociale hulp probeerde deze organisatie ook de 
kansen op het vinden van werk te vergroten door middel 
van studiebeurzen, cursussen en een leenkas.10 

 
 Amerikaanse hulp was niet de enige manier waarop 
de Antwerpse joodse gemeenschap economisch weer 
werd opgebouwd. een ander heel belangrijk facet was 
de diamantindustrie. Dankzij joodse diamantairs die 
in de oorlog naar engeland waren gevlucht en na de 
bevrijding terugkwamen, kon de diamantindustrie 
in Antwerpen weer op gang worden gebracht. in 1945 
zorgde dit voor een grote bloei, maar in ’47-’49 sloeg 
de werkloosheid in deze sector toe. er was te weinig 
ruwe diamant beschikbaar en bovendien was het lastig 
om de diamanten te exporteren. Maar de Antwerpse 
diamantindustrie kwam deze klap te boven en rond 
1950 werkte zeventig procent van de joden in deze 
sector, wat in ’54 zelfs uitgroeide tot tachtig procent. 
Het joodse leven en de diamantsector waren daardoor 
sterk met elkaar verweven. iedereen in die sector volgde 
de joodse feestdagen en was vrij op sabbat. Ging het 
goed in de diamant, dan ging het goed met de joodse 
families en organisaties. Maar als het bergafwaarts ging 
kwamen veel joden in financiële problemen. naast de 
diamantindustrie werkten de joden in verschillende 
beroepen. Zo werkten er veel in de textiel, daarnaast 
waren er meubelmakers, ambachtslieden en kleine 
handelaars. De veelheid aan joodse socialistische 
vakbonden zoals die voor de oorlog had bestaan kwam 
echter niet weer terug. Vooral de arme joden waren 
namelijk in de oorlog omgekomen bij gebrek aan geld om 
te vluchten of om een onderduikadres te betalen.11 

 
 

10  Daelen, ‘Staat in de stad?’ 29-30; Daelen, De heropbouw 162-
164, 177-1178, 181, 191

11  Daelen, De heropbouw 107, 112-114, 123-127, 131;  Daelen, 
‘Returning’ 34

Zoals eerder vermeld probeerden de joden in 
Antwerpen zo snel mogelijk het religieuze leven weer op 
te bouwen. Daarbij was er grote behoefte aan eenheid, 
aangezien er slechts zo weinig joden de oorlog hadden 
overleefd. Van de portugese gemeente was er weinig 
overgebleven en ze was afhankelijk van buitenlandse 
steun. Maar zo snel mogelijk probeerde zij weer 
zelfstandig te worden, ook al zou ze klein blijven. Ook 
het aantal nederlandse joden was sterk geslonken: 
minder dan tien procent van de leden van de nederlandse 
begrafenisvereniging, de Frechiestichting, was 
overgebleven. Voor de oorlog waren de Oost-europese 
joden verdeeld over twee joodse gemeenten: de Shomre 
Hadass, die in 1931 samengegaan was met de gemeente 
van Hollandse joden; en de Machsike Hadass waarbij 
onder meer de chassidische joden aangesloten waren. 
Deze twee gemeenten waren beiden orthodox. na de 
oorlog besloten ze samen verder te gaan onder de naam 
‘Verenigde israëlitische Gemeente’ (ViG).  
 
naast deze gemeente bestond er dus alleen nog de 
kleine portugese gemeente. De ViG werd echter 
niet wettelijk erkend; men mocht in de praktijk wel 
samengaan, maar om hun subsidies te behouden moest 
de boekhouding gescheiden blijven. Het Consistorie 
verplichtte in ’47 zelfs aparte ledenlijsten en aparte 
bestuursvergaderingen, waardoor velen vreesden 
voor een scheiding van de gemeenten. Men had een 
gezamenlijk rabbinaat wat over de controle van 
koosjer voedsel ging en bij lastige kwesties uitspraken 
deed. Vanaf 1954 kwamen er echter steeds meer 
discussiepunten. Hoe de joodse bevolking ook haar best 
deed, ze kon niet voorkomen dat de ViG in 1958 weer in 
twee gemeenten uiteen viel.      

joden in de diamantindustrie



21.3 De huidige structuur van de joodse 
gemeenschap 
 in het voorgaande is gebleken dat de orthodoxie 
sterk aanwezig was in Antwerpen. Slechts even is er 
sprake geweest van een liberale gemeente, van 1984-
1987.12 Buiten deze periode hadden de liberale joden 
slechts de keus om zich aan te sluiten bij de minst 
orthodoxe gemeente Shomre Hadass en zelf wat 
orthodoxer te worden, of uit de synagoge te stappen. 
nergens was het percentage chassidim op de totale 
joodse bevolking zo groot als in Antwerpen (in 1960 
was dit twaalf procent, vandaag is dat naar schatting 
25 procent). Veel chassidische stromingen hadden een 
afdeling in deze stad. Verscheidene organisaties zetten 
zich na de bevrijding in om de joodse kinderen die 
ondergedoken zaten weer terug in het joodse milieu 
te laten opgroeien, ook al waren ze inmiddels wees 
geworden. een religieuze opvoeding was volgens hen 
van het grootste belang om de joodse gemeenschap 
de klap van de oorlog te boven laten te komen. Joodse 
weeshuizen werden opgericht en zoveel mogelijk 
joodse kinderen werden in streng orthodoxe (pleeg-)
gezinnen geplaatst.13 Veel ouders stuurden hun kinderen 
naar joodse dagscholen in plaats van naar de officiële 
scholen waar joodse godsdienstlessen gevolgd konden 
worden. in dat laatste geval kon men er voor de oorlog 
ook voor kiezen om hun kinderen na schooltijd naar 
een joodse bijschool te laten gaan, waar ze dan in de 
joodse godsdienst werden onderricht. Voor de Tweede 
Wereldoorlog hadden de meeste ouders gekozen voor 
het officiële onderwijs omdat dit gratis was. na de oorlog 
werden de joodse bijscholen echter niet weer opgericht. 
Op de joodse dagscholen volgden de joodse kinderen 
zowel seculier als religieus onderwijs in een joodse 
omgeving. Het seculiere deel werd door de Belgische 
overheid gesubsidieerd, terwijl het joodse onderwijs 
werd betaald met geld van Joint en vanaf 1954 ook met 
geld van de Claims Conference (geld dat Duitsland aan 
de joden had betaald als een soort schadevergoeding). 
Het doel van deze scholen was om de joodse cultuur en 
identiteit te laten voortleven in een sterke verbondenheid 
met haar Belgische omgeving. 

12  Schmidt, De geschiedenis van de joden 315

13  Daelen, De heropbouw 285, 316-317, 438-477, 491-504; Daelen, 
‘Returning’ 36-37

Figuur 6: de joodse school Jesode Hatorah

Op deze scholen gaven zowel joodse als niet-joodse 
leerkrachten les. De belangrijkste scholen waren de 
Jesode Hatorah, de Tachkemoni en in 1978 de Yavne-
school. Tussen deze scholen zaten wel verschillen in 
orthodoxie: de Jesode Hatorah werd steeds strenger 
in kledingvoorschriften, terwijl de Tachkemoni bij 
gebrek aan leerlingen van gescheiden jongens- en 
meisjesklassen naar gemengd onderwijs moest 
overstappen. Yavne aan de andere kant was veel meer 
zionistisch georiënteerd. naast deze drie erkende 
dagscholen werden er ook nog allerlei chassidische 
scholen opgericht, met een groot accent op de studie 
van de talmoed (boek met rabbijnse uitspraken naar 
aanleiding van de thora, de vijf boeken van Mozes). Door 
de minimale aandacht voor de seculiere vakken werden 
deze scholen niet door de overheid gesubsidieerd. 
Chassidische meisjesscholen hadden echter veel meer 
aandacht voor het seculier onderwijs en ontvingen 
wel subsidie. Hun onderwijs was namelijk veel minder 
belangrijk: de meisjes zouden trouwen en voor het 
huishouden zorgen.14 

 
 De grote aanwezigheid van de orthodoxie zorgde 
niet alleen voor het ontstaan van veel joodse scholen 
en gebedshuizen. Omdat orthodoxe joden op de sabbat 
alleen te voet mochten reizen, zorgde dit er ook voor 
dat ze in de buurt van de synagogen wilden wonen. 
De eroev werd weer ingesteld, waardoor degenen die 
binnen de grenzen daarvan woonden op sabbat met een 
kinderwagen mochten lopen. Je zou hier dus kunnen 
spreken van een zelfopgelegd getto, waar ook niet-
joden in woonden.15 Overigens waren niet alle joodse 
organisaties orthodox. Zo had de neutrale ‘Centrale’ 
verscheidene sociale voorzieningen als bejaarden- en 
verpleegtehuizen waar alle joden welkom waren.16

14  Daelen, De heropbouw 511-535, 550-553, 558; Daelen, ‘Staat 
in de stad?’ 32-33; Schmidt, De geschiedenis van de joden 323-324; Ludo 
Abicht, De joden van België (Antwerpen 1994) 126-128, 139

15  Daelen, ‘Staat in de stad?’ 26-27

16  Schmidt, De geschiedenis van de joden 325; Daelen, De 
heropbouw 137

Een gesloten gemeenschap?

2.1 Joden en niet-joden in Antwerpen 
Ondanks de succesvolle herleving van het orthodoxe 
jodendom in Antwerpen en het ontbreken van 
een liberale synagoge waren lang niet alle joden 
strengorthodox. Dat is in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog echter wel een van de vooroordelen onder 
de niet-joden in Antwerpen.17 De chassidische joden 
zijn wel het meest zichtbaar, maar zoals in hoofdstuk 
1.3 vermeld vormen zij in deze periode slechts 12 tot 25 
procent van de gemeenschap. De andere 75 procent kan 
dus verschillen in de mate waarop ze zich herkenbaar 
joods kleden of zich aan de religieuze regels houden. 
in het jodendom is er namelijk veel ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid over je eigen daden. Men kan er 
voor kiezen om al of niet een keppeltje te dragen in het 
openbaar. Daarnaast eet lang niet iedere jood koosjer. 
Bovendien bezoekt slechts veertig procent van de 
Antwerpse joden regelmatig een synagoge.18 Dit verschil 
bepaalt ook in belangrijke mate in hoeverre ze zich open 
kunnen stellen voor contacten met haar niet-joodse 
omgeving. Voor iemand die alle 613 wetten probeert te 
houden zal dat uiteraard moeilijker zijn dan voor iemand 
die zichzelf meer vrijheid gunt. Deze laatste groep maakt 
in hun omgang met mensen geen verschil tussen joden 
en niet-joden, ook niet in hun vriendenkring.19 Voor 
strengorthodoxe joden is dit echter bijna onmogelijk:  

“(..) de joodse godsdienst (is) eigenlijk een manier 
van leven. (…) en als die ander dat niet als zijn manier 
van leven heeft, dan wordt dat een beetje problematisch. 
(zucht) Gaan wij naar de cinema? nee, wij gaan niet naar 
de cinema. Gaan we ergens gemengd op een terrasje 
zitten? nee, wij zitten niet zomaar gemengd. Gaan we 
iets eten in een restaurant? Ja, dan moet het een koosjer 
restaurant zijn. Gaan we samen op vakantie? Ja, hoe gaat 
dat met sabbat? Anders allee, dan ligt alles stil, dan kun 

17  Vraaggesprek met  dhr. B, jood, gehouden op 18-10-2007, in-
terviewcollectie van auteur,  geluidsbestand C1; Vraaggesprek met dhr. 
R., niet-jood, gehouden op 10-10-2007, interviewcollectie van auteur,  
geluidsbestand A2

18  Vraaggesprek met mw. U., jodin gehouden op 17-10-2007, 
interviewcollectie van auteur,  geluidsbestand B5; Vraaggesprek met 
dhr. W., jood, gehouden op 16-10-2007, interviewcollectie van auteur,  
geluidsbestand B3; Dhr. B., jood; Dhr. R., niet-jood; n. iarchy, Joods 
maatschappelijk en sociaal leven te Antwerpen (Antwerpen 2005) 4

19  Mw. U., jodin; Dhr. B., jood 

je niets doen. Godsdienst legt een grens. Het is zeker 
gemakkelijker met iemand die dezelfde manier van leven 
heeft. Begrijpt u? Het gaat niet om de persoon, maar 
om praktische, heel praktische dingen. (…) ik kan hen 
uitnodigen op het huwelijk van mijn zoon, maar ik heb 
wel een probleem om naar het huwelijk van hun dochter 
te gaan bijvoorbeeld. is dat een zaterdag, dan kan ik er 
niet geraken. en meestal is dat zo in het weekend. Of 
geven ze een feest, dan kan ik er niet eten. Dat is echt 
een barrière. Als je vriendschap ziet als samen gaan 
eten, samen uitgaan, ja, dan merk je ineens dat je andere 
dingen doet in je vrije tijd dan de niet-joodse mensen.”20

Voor niet-joden lijkt het hierdoor vaak alsof streng 
orthodoxe joden geen contact met hen willen. Terwijl 
het bij de meeste orthodoxen niet op onwil, maar op 
praktische redenen vastzit.21  een chassidische vrouw 
vertelde dat sommige niet-joden verbaasd zijn als ze 
erachter komen dat vrome joden eigenlijk heel normaal 
zijn. Afgaande op het afwijkende uiterlijk verwachten zij 
dat joden anders zijn. Veel niet-joden gaan er bovendien 
van uit dat joden geen nederlands kunnen spreken.22 

20  Vraaggesprek met  mw. G., jodin, gehouden op 17-10-2007, 
interviewcollectie van auteur,  geluidsbestand B7

21  Vraaggesprek met fam. p., niet-joods, gehouden op  16-10-
2007, interviewcollectie van auteur,  geluidsbestand B4; Vraaggesprek 
met niet-joodse  kleuterjuf 3, gehouden op  15-10-2007, interview-
collectie van auteur, geluidsbestand B1; Vraaggesprek met mw. H., 
niet-joodse, gehouden op 11-10-2007, interviewcollectie van auteur, 
geluidsbestand A3; Ludo Abicht, De joden van Antwerpen (Antwerpen/
Amsterdam 2004) 57; Sylvain Brachfeld, Onze joodse buren. een inlei-
ding in het jodendom (Antwerpen 2006) 191

22  Mw. G., jodin; Vraaggesprek met fam. V., joods, gehouden 
op 15-10-2007, interviewcollectie van auteur, geluidsbestand B2



Maar sinds 1963 is het nederlands de verplichte 
onderwijstaal op de gesubsidieerde joodse dagscholen 
geworden. Alle joodse kinderen leren daar nederlands 
spreken en schrijven, zelfs als ze dat van huis uit niet 
meegekregen hebben.23 Het enige joodse weekblad 
in België, het Belgisch israëlitisch Weekblad, is in het 
nederlands geschreven en stimuleert zo sinds 1954 het 
gebruik van nederlands onder de joodse bevolking. in 
1983 werd bovendien nog een ‘Vereniging ter bevordering 
van de nederlandse taal binnen de joodse gemeenschap’ 
opgericht.24 Toch komt het vooroordeel van de niet-
joodse Antwerpenaren niet helemaal uit de lucht 
vallen. Tot 1963 was op de meeste joodse scholen het 
Frans de voertaal. Onderling spraken de joden meestal 
Jiddisch (een mengeling tussen Duits en Hebreeuws, 
wat vooral onder Oost-europese joden gesproken werd). 
Bovendien kan men in een gesprek soms zo van de ene 
taal op de andere overgaan, aangezien bijna alle joden 
meertalig zijn. en doordat de meeste joodse kinderen 
uitgehuwelijkt worden met een jood uit het buitenland 
zijn er ook veel buitenlanders binnen de joodse 
gemeenschap. Het duurt uiteraard een tijd voordat ook 
zij het nederlands onder de knie hebben.25 Dit neemt 
echter niet weg dat de meeste joden die in Antwerpen 
geboren zijn gewoon Vlaams spreken. Heel hun leven zijn 
ze omringd geweest door niet-joden, van leerkrachten 
tot postbodes, buren en collega’s. Voor Antwerpenaren 
zijn joden veelal een deel van het stadsbeeld; ze horen 
erbij zonder dat men daar verdere aandacht aan hoeft 
te schenken. Men heeft geen last van ze, dus doet 
het er verder niet veel toe of de joodse gemeenschap 
geïntegreerd is ja of nee. Wie nooit een jood wil spreken 
hoeft dat ook niet. Maar andersom ligt dat anders: 
de joden leven niet op een eiland in Antwerpen maar 
komen bijna elke dag in aanraking met hun niet-joodse 
landgenoten.26 

23  Daelen, De heropbouw 538; Vraaggesprek met niet-joodse 
kleuterjuf 2, gehouden op 15-10-2007, interviewcollectie van auteur, 
geluidsbestand A8; niet-joodse kleuterjuf 3; Dhr. W.

24  Schmidt, De geschiedenis van de joden 319, 330, Abicht, De 
joden van Antwerpen 83

25  Daelen, De heropbouw 538; Sylvain Brachfeld, Brabosh. Cen-
trale images anversoises d’antan. Beelden uit het Antwerps Joods ver-
leden. De centrale. Belgisch israëlitisch Weekblad (Herzlia, israël 1986) 
6; Vraaggesprek met rabbijn M., gehouden op 18-10-2007, interviewcol-
lectie van auteur, geluidsbestand B8; Mw. G., jodin; Dhr. R, niet-jood

26  Mw. G., jodin; Dhr. W., jood; Fam. p., niet-joods; Vraagge-
sprek met joodse juf D., gehouden op 15-10-2007, interviewcollectie van 
auteur, geluidsbestand A5

Hoewel ze hun eigen winkels hebben, kunnen ze ook 
daar niet-joden tegenkomen. in een joodse bakker zijn 
namelijk andere lekkernijen te koop dan in de gewone 
bakkers. Bovendien zijn de joodse winkels op zondag 
geopend, dus wie onverwachts visite krijgt kan op 
zondag terecht bij een joodse winkelier. Ook in koosjere 
restaurants zijn vaak niet-joden te zien. Daar krijgen 
niet-joodse groepen regelmatig uitleg over koosjer 
voedsel en joodse gebruiken.27  

Over het algemeen proberen de joden wel zoveel mogelijk 
in joodse winkels hun boodschappen te doen; hiermee 
steunen ze namelijk hun volksgenoten en blijft het 
geld binnen de joodse gemeenschap rondgaan. Omdat 
de joden zoveel mogelijk zelf voor de armen in hun 
gemeenschap zorgen, is het belangrijk dat het geld in 
joodse handen blijft. De ‘Centrale’ heeft dit geld nodig 
om de behoeftige joden te kunnen helpen. iedere jood 
in Antwerpen is financieel met de ‘Centrale’ verbonden: 
of ze ontvangen er steun van, of ze schenken er geld 
aan. Toch zijn ook de joden regelmatig in niet-joodse 
winkels te vinden, bijvoorbeeld in de supermarkt en 
kledingwinkels.28 

naast deze min of meer toevallige contacten met 
niet-joodse Antwerpenaren worden er ook bewuste 
pogingen ondernomen om met hen in contact te komen. 
Zo werd al in 1953 een genootschap opgericht wat in 
eerste instantie waakzaam moest zijn tegen tekenen 
van onverdraagzaamheid en antisemitisme. Bij dit 
genootschap (B’nai Brith) zijn zowel joden als niet-joden 
betrokken. Het staat dan ook voor ‘broederlijkheid, 

27  Dhr. R., niet-jood; Mw. H., niet-joodse; Mw. U., jodin 

28  Daelen, ‘Staat in de stad?’ 23; Fam. V., joods; Mw. H., niet-
joodse; Dhr. W., jood; Joodse juf D.; Rabbijn M. 

eensgezindheid en welwillendheid’.29 naast de acties 
tegen antisemitisme proberen de joden via B’nai 
Brith aan de niet-joodse bevolking te laten zien wie 
ze werkelijk zijn. Dit doen ze door ontmoetingen te 
organiseren tussen joden en niet-joden. Hierbij moeten 
we denken aan zaken als lezingen, tentoonstellingen 
van joodse kunstenaars, gezamenlijke viering van 
joodse feesten en de ‘europese dag van het joods 
cultureel erfgoed’. Bij dit laatste kunnen belangstellende 
niet-joden een route door België volgen langs joodse 
culturele hoogtepunten, zoals onder meer de Hollandse 
synagoge van Antwerpen en een rondleiding door het 
diamantmuseum van Antwerpen, gegeven door een 
joodse diamantair. 

29  Brachfeld, Onze joodse buren 206; Schmidt, De geschiedenis 
van de joden 319; Abicht, De joden van België 142, 203

Aan belangstelling van niet-joodse zijde ontbreekt het 
bij zulke gelegenheden meestal niet.30 Veel niet-joden 
zijn namelijk in het jodendom geïnteresseerd, wat ook 
blijkt bij de vele stadsrondleidingen die door de joodse 
wijk gehouden worden. niet iedereen is overigens blij 
met de informatie die men bij die stadsrondleidingen te 
horen krijgt. Sommige chassidische joden voelen zich 
daardoor net een aap in de dierentuin, terwijl anderen 
zich bezorgd maken over wat voor onzin de niet-joodse 
gidsen over hen vertellen.31 Dit gebrek aan kennis en 
het bestaan van verkeerde ideeën over de joden is zoals 
gezegd een van de drijfveren van B’nai Brith om met het 
jodendom naar buiten te treden: mensen moeten worden 
ingelicht hoe het werkelijk zit.  

in hun strijd tegen het anti-semitisme heeft B’nai Brith 
een goede band met de Vlaamse autoriteiten opgebouwd. 
Zij zijn hierin niet de enige joodse organisatie. Ook 
het Forum der Joodse Organisaties (opgericht in 1993) 
onderhoudt nauwe contacten met de overheid. Zij 
fungeren namelijk als vertegenwoordigers van de joodse 
gemeenschap in Vlaanderen tegenover de ambtelijke 
instanties. Ook zij strijden tegen anti-semitisme, met 
name in de media. en ook zij proberen geïnteresseerde 
niet-joden informatie over het jodendom te verstrekken. 
Maar hun doelstellingen gaan verder dan dat: men 
probeert via schoolprojecten kinderen van verschillende 
godsdiensten met elkaar in contact te brengen en hun 
eigen religie aan de anderen uit te leggen. Hierbij moet 
men wel rekening houden met de ouders, aangezien 
orthodoxe ouders hun kinderen het liefst zoveel mogelijk 
tegen slechte invloeden beschermen. Kinderen op joodse 
scholen komen dan ook vrijwel niet met niet-joodse 
kinderen in aanraking, of het moeten buurkinderen 
zijn. Ook in het stadspark in Antwerpen, waar veel 
joodse ouders met hun kinderen naar toe gaan, kunnen 
kinderen niet-joodse kinderen ontmoeten. Maar verder 
proberen de ultraorthodoxen hun kinderen zoveel 
mogelijk onwetend te houden van het leven van niet-
joodse kinderen. 

30  Vraaggesprek met dhr. S., jood, gehouden op 22-10-2007, 
interviewcollectie van auteur,  geluidsbestand C3; Michael Zevi Freilich 
(red.), Joods Actueel. nieuws, duiding en achtergrond uit binnen- en 
buitenland (Antwerpen 19-07-2007) 10-11

31  Mw. G., jodin; Dhr. W, jood; Vraaggesprek met joodse juf G., 
gehouden op 15-10-2007, interviewcollectie van auteur, geluidsbestand 
A4; Rabbijn M.; Fam. V., joods 

niet-joden bij een joods restaurant

een koosjere maaltijd



Op een chassidische school mogen de niet-
joodse leerkrachten bijvoorbeeld niet vertellen 
wat ze in hun vrije tijd doen of wat ze op de 
televisie zien. Deze tendens probeert het Forum 
te doorbreken en niet helemaal zonder succes: 
sommige orthodoxe kinderen zijn ingegaan op hun 
uitnodiging en hebben hun gebruiken uitgelegd 
aan andere kinderen.32

2.2. Diepgaandere contacten 
 Zoals in de vorige paragraaf is gebleken, zijn er 
nogal wat mogelijkheden tot contact tussen joden 
en niet-joden. Maar in hoeverre wordt hier gebruik 
van gemaakt en hoe diepgaand is dit contact? 
Vooral bij de strengorthodoxe joden is er sprake 
van een drempelvrees. Bij de orthodoxe mannen 
bestaat weinig behoefte aan contacten buiten hun 
eigen gemeenschap, omdat ze zoveel mogelijk tijd 
willen besteden aan de studie van de talmoed. en 
de orthodoxe vrouwen komen bijvoorbeeld niet 
makkelijk langs bij de school waar hun kinderen op 
zitten om een praatje te maken met de niet-joodse 
docenten. Zij beperken dit contact zelfs zoveel 
mogelijk: zodra hun kind niet meer bij een bepaalde 
niet-joodse leerkracht in de klas zit, is het contact 
– wat daarvoor heel goed kan zijn geweest – met 
die leerkracht voorbij. niet-joodse docenten aan 
de andere kant moeten heel voorzichtig zijn als ze 
ouders benaderen over leer- of gedragsproblemen 
van hun kind: eerst moeten een aantal positieve 
zaken opgenoemd worden vooraleer het eigenlijke 
probleem kan worden aangesneden. Joodse ouders 
willen namelijk het liefst dat hun kinderen niet 
naar het speciaal onderwijs gaan ook al is dat 
eigenlijk nodig, waardoor ze bij het uithuwelijken 
meer kans kunnen maken op een goede partner. 
Ook in hun kleding moeten niet-joodse leraressen 
zich aanpassen aan wat volgens joodse maatstaven 
gepast is. Als ze joodse kinderen buiten de school 
tegenkomen in hun normale kleren kunnen ze hen 
daardoor in verlegenheid brengen. 

32  www.fjo.be, geraadpleegd op 26-11-07; Mw. U, jodin; 
Vraaggesprek met niet-joodse kleuterjuf 1, gehouden op 15-10-2007, 
interviewcollectie van auteur,  geluidsbestand A7; niet-joodse kleuter-
juf 3; Joodse juf D.; Joodse juf G.; Fam. V., joods; Mw. G., jodin; Dhr. R, 
niet-jood; niet-joodse kleuterjuf 2; Dhr. W., jood; Rabbijn M.; Abicht, 
De joden van Antwerpen 87

Bij sommige niet-joden bestaat het idee dat de joden zich 
superieur voelen omdat ze het uitverkoren volk zijn. eén 
niet-joodse docente ziet hierin de reden waarom ze naar 
buiten toe niets negatiefs over joden mogen zeggen.33 
De contacten tussen strengorthodoxe joden en de niet-
joodse Antwerpenaren verlopen dus lang niet altijd 
vlekkeloos. Over deze groep joden bestaan dan ook de 
meeste vooroordelen. niet-joden gaan er bij voorbaat van 
uit dat zij geen contacten willen hebben en dat je zeker 
als man geen vrouw mag aanspreken of andersom.34 
Om zulke vooroordelen weg te nemen vinden veel van de 
geïnterviewde joden het belangrijk dat niet-joden meer 
over het jodendom weten: 

“Maar ik weet dat er mensen bij zijn die vragen: 
‘Mag ik, mag ik met u praten?’ Ze dachten dat 
het misschien niet mocht. Dat kan ik heel goed 
begrijpen: er mag zoveel niet bij de joodse 
mensen. Misschien mag dat ook niet. en dan 
vroeg ze dat. ik zeg: ‘natuurlijk!’”35

“Want vervolgens als je met een jood praat, 
zelfs als ze heel orthodox zijn, zie ik niet wat je 
kunt verkeerd doen. Als je ze niet aanvalt in hun 
geloof, wat kun je verkeerd doen? Dat is gewoon 
allemaal inbeelding van: ‘Ah, ik begin er niet aan 
want ik ga van alles verkeerd doen.’”36 

De niet-joden moeten dus zelf ook over een drempel 
heen stappen voordat ze contacten met deze duidelijk 
zichtbare joden maken. Hoewel ze daarnaast meer 
moeite moeten doen om zich aan hen aan te passen 
en hun vertrouwen te winnen, zijn contacten en zelfs 
vriendschappen ook met deze joden mogelijk. Zoals 
bij de meeste vriendschappen gaat het ook hierbij om 
contacten die min of meer toevallig zijn ontstaan. 
Men stelt zichzelf niet als doel om een bepaald aantal 
niet-joodse vrienden te krijgen; die contacten zijn er 
of ze zijn er niet. Wel proberen de meeste joden hun 
kinderen respect voor niet-joden te laten opbrengen en 
zelf vriendelijk te zijn tegenover niet-joodse buren. Dit 
respect is voor hen ook een belangrijke voorwaarde voor 

33  Fam. V., joods; Dhr. R., niet-jood; Brachfeld, Onze joodse 
buren 191; Mw. M., niet-joodse;  niet-joodse kleuterjuf 3; niet-joodse 
kleuterjuf 1; niet-joodse kleuterjuf 2; Joodse juf D.; Vraaggesprek met 
mw. L., niet-joodse, gehouden op 04-10-2007, interviewcollectie van 
auteur,  geluidsbestand A1

34  Dhr. R., niet-jood; Mw. H., niet-joodse

35  Mw. G., jodin 

36  Mw. U., jodin 

vriendschap met niet-joden.  
Ze moeten zich geaccepteerd weten in hun jood-zijn 
voordat ze hun wantrouwen laten varen. Daarom kunnen 
joden het ook zo waarderen als er bijvoorbeeld moeite 
gedaan wordt om hen in hun spijswetten tegemoet te 
komen. Voor orthodoxe joden geldt dat overigens ook in 
hun vriendschap met joden die niet koosjer eten: 37 

“(…) die vriend die toen bij mij in huis woonde, ik had 
hem dus toen ook uitgelegd alles wat mocht en niet 
mocht. en die zei: ‘(…) kom eens op een avondje met 
je echtgenote bij mij.’ Wij zeiden gewoon: ‘Oké, we 
komen’ Wat had hij gedaan? Hij was alle joodse winkels 
langsgelopen, uitgelegd: ‘Mijn joodse vriend komt en 
die eet koosjer. Wat moet ik doen?’ Dus die had koosjer 
brood gekocht, koosjer zakje brie, koosjere wijn, alles 
koosjer. en ik kwam daar binnen en hij had alles ingepakt 
gelaten opdat ik zou kunnen zien vanwaar dat kwam. 
ik was geschokt hè, ik had dat natuurlijk niet verwacht. 
Want dat is een gebaar van vriendschap. ik was erg onder 
de indruk dat mijn niet-joodse vriend zoveel moeite doet 
om z’n joodse vriend toch bij hem te kunnen eten. ik ben 
daar dus wezen eten met groot genoegen. We hebben 
daar gegeten en gedronken. en als ik nu de relatie trek, 
dan kan ik u vertellen dat, ik heb ook mijn beste joodse 
vriend. (…) Het gebeurt dat ik bij hem ook kom, maar bij 
hem eet ik niet. Dus bij mijn niet-joodse vriend heb ik 
gegeten en bij mijn joodse vriend zal ik nooit eten, want 
hij eet niet koosjer.”38

Omdat men aan joodse zijde met het probleem van 
koosjer voedsel zit, nodigt men liever niet-joden bij hen 
thuis uit dan dat zij bij hen op bezoek gaan. Verder is er 
echter geen echte belemmering in de contacten. Joden 
kunnen niet-joden gewoon op de recepties van hun 
bruiloften en bar mitswa39 uitnodigen. Als niet-jood 
moet je wel met een aantal dingen rekening houden, 
zoals dat orthodoxe mannen een vrouw geen hand geven, 
dat joodse mannen en vrouwen niet zomaar gemengd 
zitten en dat de joden op sabbat en joodse feestdagen 
aan extra regels gebonden zijn. Maar zodra niet-joden 
deze dingen accepteren zijn er hechte vriendschappen 
mogelijk. Bijna over alle onderwerpen kan men het dan 
met elkaar hebben. Men spreekt over de kinderen en 

37  Mw. G., jodin; joodse juf G.; Dhr. W., jood; Dhr. R., niet-jood; 
Joodse juf D.; Mw. U., jodin; Mw. L., niet-joodse 

38  Dhr. W., jood 

39  bar mitswa: feest ter ere van een joodse jongen die dertien 
jaar (volwassen) geworden is en voor het eerst in de synagoge uit de 
thora mag voorlezen.  

kleinkinderen, over gezondheid, werk en sport, over hun 
eigen godsdienst en gebruiken enzovoort.  
 
eén onderwerp blijft echter gevoelig onder alle joden: 
kritiek op israël. 40 De Antwerpse joden hebben een 
speciale band met israël, zeker omdat velen familieleden 
hebben die daar wonen. Bijna alle joden lezen een joodse 
krant om op de hoogte te blijven van het nieuws in 
israël. Ze zijn ervan overtuigd dat de westerse media het 
nieuws eenzijdig belicht en de politiek van israël zwarter 
maakt dan nodig is. Antizionisme en antisemitisme 
liggen voor hen heel dicht bij elkaar. Men heeft dat aan 
den lijve moeten ondervinden toen in 2002 Abou Jahjah 
de Marokkaanse jongeren in Antwerpen opdweepte 
om het Arabisch-israëlisch conflict in de straten van 
Antwerpen uit te vechten. De Antwerpse joden werden 
verantwoordelijk gehouden voor de daden van de 
israëli’s. De poging van Abou Jahjah en zijn Arabisch 
europese Liga liep op niets uit. Overigens was dit niet 
de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de 
joodse gemeenschap met terroristische aanslagen te 
maken kreeg. Zo pleegde een jonge arabier in 1980 een 
aanslag op een bus vol joodse kinderen. Het jaar daarop 
werd er een aanslag gepleegd op de portugese synagoge 
middenin de diamantwijk. Alleen dankzij het feit dat dit 
op een joodse feestdag gebeurde heeft ervoor gezorgd 
dat er slechts weinig doden en gewonden zijn gevallen.41 
De joden weten zich sindsdien in Antwerpen beschermd 
door de politie die ervoor zorgt dat de synagogen 

40  Joodse juf D.; Joodse juf G.; Mw. H., niet-joodse; Mw. M., 
niet-joodse; Mw. U., jodin; Dhr. R., niet-jood; Mw. G., jodin; Dhr. W., 
jood; Mw. L., niet-joodse; Fam. V., joods; Rabbijn M.; Brachfeld, Onze 
joodse buren 212

41  Schmidt, De geschiedenis van de joden 319, 324; Overlijdens-
kaart 23-10-1983, Kadoc. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor 
Religie, Cultuur en Samenleving. interfacultair centrum K.U.Leuven 
(Kadoc), institutum iudaicum (ii), inv. nr. 17.3 omslag 4; inleiding op 
openingsavond ACJCB ‘Het gezin in contestatie’ 1981, ibidem; Rabbijn 
M. 
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3bewaakt worden zodat terroristische aanslagen kunnen worden voorkomen. Contacten met de moslimgemeenschap 
blijven echter moeilijk in Antwerpen, hoewel ook daar op individueel niveau vriendschappen mogelijk zijn. Van de rest 
van de Antwerpenaren gelooft men niet echt dat ze antisemitisch zijn. Toch gaan de meeste joden er niet van uit dat 
het antisemitisme verdwenen zou zijn; ze hebben hun les uit de geschiedenis geleerd. Hoewel bijvoorbeeld het Vlaams 
Belang, de rechtse partij die tegen de vreemdelingen in België is, opkomt voor de joodse bevolking blijven de joden op 
hun hoede: vreemdelingenhaat kan altijd omslaan in jodenhaat! 42 

42  Brachfeld, Onze joodse buren 212; Abicht, De joden van Antwerpen 11; Rabbijn M.; Dhr. S., jood; Dhr. B., jood; Dhr. W., jood; Joodse juf D.; 
Fam. V.; Joodse juf G.; Mw. U., jodin; Mw. G., jodin 
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 De angst voor antisemitisme was sinds de Tweede 
Wereldoorlog diep in het joodse bestaan ingeworteld. 
Daarom stonden ze veel wantrouwiger tegenover de 
niet-joden dan in de periode daarvoor. Veel christenen 
beseften dat de kerk hierin voor een belangrijk deel 
schuld trof. Ook al had zij part noch deel aan het 
nazistische programma van endlösung gehad, toch had 
zij in de eeuwen daarvoor de ruimte gecreëerd waarin het 
antisemitisme wortel kon schieten.43 De kerk had joden 
immers eeuwenlang als Godmoordenaars en woekeraars 
gestigmatiseerd en geprobeerd de contacten tussen 
joden en christenen te beperken. Als we terugkijken 
naar hoofdstuk 1.1 zien we dat joden beschuldigd werden 
van het ontheiligen van de hostie, brood dat in de kerk 
gegeten werd tijdens de mis. Dit leidde toen onder 
andere tot de verbanning van de joden uit Brabant. en 
de reden dat er 141 jaar later weer joden verschenen in 
Antwerpen, was georganiseerde vervolging door de kerk 
in Spanje en portugal. en dan had men in België nog niet 
eens te maken gehad met de wandaden die tijdens de 
kruistochten ten opzichte van de joden begaan waren, 
omdat er toen nog bijna geen joden in het land waren.44 
De kerk had dus wat de joden betrof geen geschiedenis 
om trots op terug te kijken. en hoewel de protestantse 
christenen sinds hun breuk met de katholieke kerk een 
veel betere verhouding met de joden hadden gehad, was 
er ook aan hun kant besef van schuld: de kerk was te 
weinig alert geweest in het beschermen van de joden. er 
waren zelfs protestanten die mee hadden gewerkt aan 
de jodenvervolging. Blijkbaar had de kerk hen te weinig 
ruggengraat meegegeven; als een predikant hen de 
verkeerde kant op leidde, ging heel de gemeente mee.45 
nadat de feiten rond de Tweede Wereldoorlog algemeen 
bekend waren geworden, drong pas goed het besef 
door waar christelijke vooroordelen toe konden leiden. 
Daarom besloten de christenen er alles aan te doen om 
het vertrouwen van de joodse bevolking te herwinnen. 

43  ‘Raport van international Council of Christians and Jews 
1947’: “(…) both Roman Catholic and protestant, were faced with the 
tragic fact that certain theological inexact conceptions and certain mis-
leading presentations of the Gospel of Love (…) contribute to the rise 
of anti-Semitism”. Gevonden in: Kadoc, ii, inv. nr. 5.2 waar dit raport is 
overgenomen uit Sidic vol. iii, nr. 2  (Rome 1970) als bijlage bij de brief 
van Joseph emanuel, general secretary (Jeruzalem 26 maart 1987)

44  Schmidt, De geschiedenis van de joden 17-18, 21, 23-26

45  Dhr. R., niet-jood 

3.1. De katholieke kerk 
 Al in 1947 kwamen joden en christenen bij elkaar in 
Zwitserland om af te spreken hoe ze zulke vooroordelen 
in de toekomst konden voorkomen. Daarbij legden de 
christenen vooral het accent op wat er in de kerk geleerd 
zou worden. Zo mocht pasen bijvoorbeeld niet op zo’n 
manier verteld of uitgebeeld worden dat het weerzin 
tegen de joden zou opwekken. Het idee dat de joden 
onder een vloek zouden staan omdat ze Gods Zoon 
aan het kruis hadden laten nagelen moest verdwijnen. 
Dit doel wilde men bereiken door op scholen en in 
handboeken en publicaties het jodendom (in en na de 
periode van de bijbel) positief te benaderen. Aan de 
andere kant werd van joodse zijde beloofd dat men de 
joods-christelijke contacten een kans zou geven.46

 
 De officiële leer over de houding van de kerk 
tegenover het jodendom en andere godsdiensten legde 
de Rooms katholieke kerk vast op 28 oktober 1965. Toen 
werd namelijk tijdens het tweede Vaticaanse Concilie de 
verklaring opgesteld die bekend staat als nostra Aetate 
(Ten onzen tijde). in het vierde artikel daarvan legt de 
kerk uit hoe ze voortaan ten opzichte van de joden staat: 

(…) De Kerk van Christus erkent immers dat, volgens 
Gods heilsmysterie, haar geloof en haar uitverkiezing 
reeds zijn begonnen bij de Aartsvaders, Mozes en de 
profeten (…) De Kerk bewaart ook in haar herinnering, 
dat uit het Joodse volk de Apostelen zijn geboren, de 
grondslagen en zuilen van de Kerk, evenals die talrijke 
eerste leerlingen, die Christus' evangelie aan de wereld 
hebben verkondigd (…) Omdat dus Christenen en Joden 
zo'n groot gemeenschappelijk geestelijk erfgoed hebben, 
wil deze heilige Synode hen aanmoedigen en op het 
hart drukken, elkaar beter te leren kennen en meer te 
leren waarderen, vooral door middel van bijbelse en 
theologische studies en door een broederlijke dialoog. 
Al is het waar, dat de Joodse gezagsdragers met hun 
aanhangers hebben aangestuurd op de dood van Christus 
(vgl. Joh. 19,6), toch mag wat tijdens zijn lijden is 
misdreven niet alle Joden van die tijd zonder onderscheid 
en evenmin de Joden van onze tijd worden aangerekend. 
en al is de Kerk het nieuwe volk Gods, toch mag men 
de Joden niet voorstellen als door God verworpen of als 
vervloekt, alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift. 
Laten dus allen vermijden, in de catechese en bij de 
prediking van het woord Gods ook maar iets te leren, 

46  Raport iCCJ 1947, Kadoc, ii, inv. nr. 5.2



dat niet in overeenstemming is met de waarheid van 
het evangelie en met de geest van Christus. Bovendien 
betreurt de Kerk (…) alle haatgevoelens, vervolgingen en 
uitingen van antisemitisme gericht tegen de Joden, in 
welke tijd en door wie ook; en zij wordt hierbij geleid niet 
door politieke overwegingen, maar door godsdienstige 
evangelische liefde.47

Dit document was zeer belangrijk voor de 
verhouding tussen joden en christenen. Aan joden liet 
het zien: we willen veranderen; wij respecteren jullie 
nu en willen van jullie leren. Aan christenen maakte 
het duidelijk dat het jodendom belangrijk voor hen 
was en dat men moest proberen in contact te komen 
met joden. in België kwam dit tot uiting in de vorming 
van een subcommissie voor de betrekkingen tussen 
de christenen en de joden op 16 december 1967. Dit 
was door de bisschoppen van België opgericht en 
was een onderdeel van de nationale Oecumenische 
Commissie48. Deze subcommissie werkte samen met 
de Belgische protestantse raad en met internationale 
organisaties die ditzelfde contact tot doel hadden. 
praktisch hield haar werk in dat ze objectieve kennis 
van het jodendom onder christenen probeerde te 
bevorderen en religieus antisemitisme bestreed. eén van 
haar grondbeginselen was dat ze zich zou “onthouden 
van iedere vorm van proselitisme.” 49 Al meteen op 
haar eerste vergadering werd echter het probleem aan 
de orde gesteld wat ze moesten doen met joden die 
zich desondanks tot het christendom wilden bekeren. 
Het was van het grootste belang om zelfs de schijn 
van proselitisme te vermijden. Veel joden gingen er 
namelijk vanuit dat het de christenen daar om te doen 

47  www.rkdocumenten.nl, geraadpleegd op 27-10-2007

48  deze commissie wordt ook wel ‘nationale Katholieke Com-
missie’ genoemd. in mijn bronvermeldingen zal ik hiernaar verwijzen 
als nKC

49  basisverklaring van de Belgische Bisschoppenconferentie. 
nationale oecumenische commissie. Subcommissie voor de betrek-
kingen tussen de Christenen en de Joden, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1, omslag 
12. Dit principe werd verder uitgewerkt in de achttien stellingen die 
de commissie in 1973 formuleerde: ‘13. Het Joodse volk is ten aanzien 
van de kerk de evennaaste, niet een rivaal of een minderheid die men 
zoekt te assimileren. Joden en christenen zouden hun plaats in de 
heilsgeschiedenis niet mogen bekampen. Door de wisselwerking van 
goddelijke genade en menselijke vrijheid vervullen de christenen en 
de Joden elk een specifieke en complementaire rol, voor het heil van de 
wereld (Rom. 9-11). (…) 18. naarmate het christendom in het Jodendom 
de basis zal herkennen van zijn eigen geloof, en het Jodendom niet meer 
zal behandelen als een afgedwaalde of voorbijgestreefde godsdienst, 
zal het missionaire getuigenis van de kerk niet meer gericht zijn op de 
“bekering” van de Joden, in de gangbare betekenis van “annexatie” of  
“proselitisme” (…) Zeker ten aanzien van het Jodendom moet het chris-
telijk getuigenis blijk geven van nederigheid en respect.’ Overgenomen 
uit: een Belgisch Document. Achttien Stellingen (nationale Katholieke 
Commissie), Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 11

was en vertrouwden hen daarom niet.50 De leden van 
de commissie deden er zoveel mogelijk aan om dit 
vertrouwen te winnen. Zo zorgden ze ervoor dat er een 
bronzen plaat werd aangebracht onder de geschilderde 
glasramen in de kathedraal te Brussel. Op deze ramen 
stond de legende afgebeeld van het Heilige Sacrament 
(de hostieontheiliging). Samen met informatie in een 
toeristenboekje moest deze plaat uitleggen dat dit 
slechts om een legende ging. De commissieleden hielden 
zich verder goed op de hoogte van wat er in christelijk 
België gebeurde. Vooral passiespelen en publicaties van 
christenen werden in de gaten gehouden; zonodig werd 
er op gereageerd en actie ondernomen.51 

De joden keken echter niet alleen naar wat er 
op nationaal niveau gedaan werd. De internationale 
contacten tussen de katholieke kerk en de joodse 
gemeenschap waren uiterst belangrijk. Hier waren een 
aantal hoogtepunten in te noemen, zoals het eerste 
officiële contact tussen de hoogste joodse instantie 
(het Consistorie) en de katholieke kerk in 1969 en 
de uitspraak van paus Joannes paulus ii in 1990 dat 
“antisemitisme en racisme (…) zonden tegen God en de 
mensheid” waren.52 Maar aan de andere kant gebeurden 
er ook veel dingen die de goede betrekkingen tussen 
joden en christenen op het spel zetten. Zo erkende de 
katholieke kerk israël lange tijd niet als staat, terwijl 
deze erkenning door veel joden als een soort criterium 
werd gebruikt om de waarachtigheid van de christelijke 
bedoelingen te toetsen. Daarnaast werd er in 1983 een 
Karmelietessenklooster gesticht in het concentratiekamp 
Auschwitz, iets wat voor joden totaal onacceptabel was. 
Het heeft tot 1987 geduurd voordat de katholieken en de 
joden in Genève tot een compromis kwamen inzake dit 
probleem; daarna duurde het echter nog drie jaar voordat 
het klooster daadwerkelijk werd verplaatst.53 

50  Verslag 1e vergadering nKC 1968, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 om-
slag 12; Belgisch israëlitisch Weekblad 13-12-1985, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 
omslag 6

51  Brief van kardinaal Suenens aan L. Dequeker 8-7-1978,  
Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 11; Verslag 21e vergadering nKC 13-3-1976, 
ibidem omslag 12; Verslag vergadering nKC 19-10-1996, ibidem omslag 
1; Verslag 27e vergadering nKC 18-3-1978 ibidem omslag 11; Verslag 42e 
vergadering nKC 3-3-1984, ibidem omslag 10; Werktekst: dialoog chris-
tenen en joden 1982, ibidem 

52  De Standaard 23-1-1969, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 11; 
citaat uit De Standaard 7-12-1990, ibidem omslag 2

53  Verslag 38e vergadering nKC 10-10-1981, Kadoc, ii, inv. nr. 
15.1 omslag 11; Verslag 30e vergadering nKC 24-2-1979, ibidem; Belgisch 
israëlitisch Weekblad 26-2-1988, overgenomen in: echad. Maandblad 
van Groep een, studiegroep voor joods-christelijke betrekkingen. nr. 
12 (april 1988), Kadoc, ii, inv. nr. 8.2; ibidem nr. 3 (maart 1987); Brief van 
dr. Schreiner aan L.Dequeker 14-11-1990, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 2

een ander voorbeeld was de audiëntie van Kurt 
Waldheim in 1987 bij de paus, terwijl Waldheim van 
oorlogsmisdaden beschuldigd werd. in 1994 bood de paus 
hem zelfs een onderscheiding aan.  
 
 
Ook de heiligverklaring van de katholieke jodin edith 
Stein verliep niet zonder argwaan onder de joodse 
bevolking. Werd zij heilig verklaard omdat zij katholiek 
was of omdat ze een jodin was? Was het een teken van 
medeleven met de joodse bevolking, of moest hierin een 
oproep tot bekering gezien worden? Telkens wanneer 
de joden zulke dingen zagen gebeuren op internationaal 
niveau verliep het contact met de plaatselijke christenen 
ook stroef. Het was zaak voor al degene die zich met het 
joods-christelijk contact bezig hielden, zo snel mogelijk 
hun eigen standpunt in deze zaken te formuleren, 
dikwijls in afkeuring van wat de hogere instanties van de 
kerk deden.54

54  Verslag vergadering nKC 15-10-1994, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 
omslag 1; Belgisch israëlitisch Weekblad  4-9-1987, overgenomen in: 
echad. nr. 6-7 (sept.-okt. 1987), Kadoc, ii, inv. nr. 8.2;  echad. nr. 5 (mei 
1987), ibidem; Verslag vergadering nKC 14-6-1997, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 
omslag 1

3.2 Joods-christelijke contacten in 
Antwerpen 
 De nieuwe tijdsgeest met betrekking tot de relatie 
tussen joden en christenen vond ook in Antwerpen 
ingang eind jaren zestig. Zo probeerde de joodse 
krant, het Belgisch israëlitisch Weekblad, zoveel 
mogelijk positieve geluiden over de joods-christelijke 
betrekkingen te laten horen aan een groot joods publiek 
(ongeveer alle nederlandssprekende joden lazen het 
Belgisch israëlitisch Weekblad). De toespraak van 
de subcommissie in 1969 om zich voor te stellen en 
haar doelstellingen bekend te maken, werd in deze 
krant afgedrukt. Toen de paus in 1986 met praktische 
aanvullingen rond nostra Aetate kwam, waren veel joden 
teleurgesteld in dit document. Maar in het Belgisch 
israëlitisch Weekblad verscheen een artikel waarin het 
nieuwe document van een positieve kant werd bekeken. 
Twintig procent van de abonnees was dan ook niet-joods. 
Zij werden aangetrokken door hun sympathie voor het 
jodendom enerzijds en door de joods-christelijke visie 
en Vlaamsgezindheid van het joodse blad anderzijds. 
natuurlijk schreef deze krant niet alleen positieve 
dingen; regelmatig werden de christenen ook op dingen 
gewezen die de dialoog zouden schaden als er geen 
verandering in kwam. Maar het was duidelijk dat de man 
achter de krant, Louis Davids, het joods-christelijke 
gesprek een warm hart toedroeg. Dit bleek onder meer 
toen hij in 1968 met de ‘kerstactie’ begon, een actie om 
elk jaar joodse vrijwilligers tijdens de kerstdagen het 
christelijke ziekenhuispersoneel te laten vervangen, 
zodat deze laatsten thuis kerstfeest konden vieren.55 
Davids was niet de enige in Antwerpen die in de dialoog 
tussen joden en christenen geïnteresseerd was. Ook de 
pastoor van de St. Jozefparochie en een joodse meester 
zetten zich voor deze dialoog in. Zij bereikten dat 
verschillende joodse en christelijke families elkaar op 
informeel niveau ontmoetten. Daarnaast organiseerden 
zij informatieavonden en voordrachten. Ook vanuit de 
subcommissie werd moeite gedaan om in Antwerpen 
interesse op te wekken voor de dialoog. Zij organiseerde 
in 1971 een toespraak over de mogelijkheden en 
moeilijkheden van de joods-christelijke dialoog in het 
Romi Goldmuntzcentrum (een joods centrum waar 
voordrachten, tentoonstellingen, ontspanningsavonden 

55  Jaarverslag nKC 6-12-1969, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 5; G. 
Unger ‘De joods-christelijke dialoog: vruchtbaar gesprek of zelfweer-
spiegeling?’ in: Belgisch israëlitisch Weekblad (Antwerpen 27-12-1985), 
gevonden in: Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 6; voor kritische opmerkin-
gen zie de verwijzingen naar deze krant onder voetnoot 52 en 53; Brief 
aan lezer 4-10-1981, Kadoc, ii, inv. nr. 8.2; http://www.kerknet.be/kerken-
leven/index.php, geraadpleegd op 3-10-2007



en dergelijke georganiseerd werden en een joodse 
bibliotheek te raadplegen was).56 

Het bleef in Antwerpen niet bij deze losse 
initiatieven. in 1972 werd de Antwerpse Contactgroep 
voor Joods-Christelijke Betrekkingen opgericht, de 
ACJCB. Dit was een coördinerende raad, waarbij mensen 
terecht konden als ze deel uit wilden maken van een 
joods-christelijke gespreksgroep of als ze meer wilden 
weten over het jodendom. De ACJCB organiseerde 
panelavonden, lezingen, de cursus ‘Levend jodendom’, 
sederavonden (paasvieringen), rondleidingen en 
synagogenbezoeken. Daarnaast organiseerde ze reizen 
naar israël en liet ze een bos in israël planten dat ‘Bos 
van de joods-christelijke vriendschap in Vlaams-België’ 
zou heten; bij speciale gelegenheden kon men een boom 
schenken. Ook werkte de ACJCB mee aan het blad Ter 
herkenning wat in nederland uitgegeven werd. in de 
redactie van dit blad zaten zowel joden als christenen, 
maar het was niet makkelijk om leden voor dit blad in 
België te vinden.57 De ACJCB ging gevoelige onderwerpen 
niet uit de weg in de activiteiten die ze organiseerde. 
in 1977 werd er bijvoorbeeld een toespraak gehouden 
rond het thema ‘Joodse burgers van Antwerpen’ waarin 
werd betoogd dat als joden echte burgers wilden zijn 
ze ook de plichten daarvan moesten aanvaarden, in 
het bijzonder het spreken van de nederlandse taal. in 
die tijd spraken veel joden namelijk nog Frans. Hoewel 
sommigen vonden dat deze toespraak te pijnlijk was voor 
joodse oren, waren anderen van mening dat het goed 
was om joden duidelijk te maken hoe belangrijk dit punt 
voor Vlamingen was.58 een ander gevoelig onderwerp 
dat op een panelavond in 1984 werd behandeld was ‘de 
nieuwsmedia en het israëlisch-Arabisch conflict’ waarin 
vier journalisten aan het panelgesprek deelnamen. 

56  Beginselverklaring ACJCB 1983, Kadoc, ii, inv. nr. 17.3 omslag 
4; Verslag 7e vergadering nKC 17-10-1970, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 
4; D. Rouges, Werking van de Antwerpse Contactgroep (Antwerpen 
2002) 2; iarchy, Joods maatschappelijk en sociaal leven 4

57  Abicht, De joden van België 206-208; Verslag 11e vergadering 
nKC 11-3-1972, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 omslag 12; Kadoc, ii, inv. nr. 17.3 
omslag 12; Beginselverklaring ACJCB 1983, ibidem omslag 4; program-
maboekje panelavond “de nieuwsmedia en het israëlisch-Arabisch 
conflict” 22-11-1984, ibidem omslag 1; programmaboekje panelavond 
“het gezin in contestatie” 26-10-1981, ibidem omslag 4; Berichten van 
de ACJCB  dec. 1985, ibidem omslag 1; Verslag vergadering ACJCB 19-2-
1986, ibidem; Verslag 13e vergadering nKC 21-10-1972, Kadoc, ii, inv. nr. 
15.1 omslag 12; Verslag vergadering nKC 15-6-1996 ibidem omslag 1

58  Verslag 24e vergadering nKC 19-3-1977, Kadoc, ii, inv. nr. 15.1 
omslag 11; Verslag vergadering ACJCB 24-3-1977, Kadoc, ii, inv. nr. 17.3 
omslag 5

Op deze avond waren het vooral de joodse mensen 
uit het publiek die op het gesprek reageerden, omdat 
het onderwerp hen op emotionele wijze aansprak. Zij 
vonden het jammer dat het christelijke gedeelte van het 
publiek zich zo weinig had laten horen. Als verdediging 
werd tijdens de evaluatie op de ACJCB-vergadering 
aangedragen dat er voor hen te weinig tijd overgebleven 
was om te reageren.59 

 
 Het grootste probleem waarmee de ACJCB te maken 
had, was de beperkte aanwezigheid van joodse mensen. 
Joden waren van essentieel belang bij de cursus ‘Levend 
jodendom’ die elk jaar werd gegeven. Die cursus was 
namelijk zo opgezet dat de deelnemers vragen konden 
stellen aan de joden in de zaal. Op deze manier konden ze 
iets leren over hoe het concrete leven naar de thora eruit 
zag. Maar dan waren er wel joden nodig die bereid waren 
iets over hun eigen leven en ervaringen te vertellen. Hun 
aanwezigheid was echter lang niet vanzelfsprekend.60 
Ook voor de gespreksgroepen was het soms lastig om 
joodse families te vinden die mee wilden doen. Zo 
moest er gewacht worden met het oprichten van een 
vierde gespreksgroep totdat er genoeg joodse gezinnen 
bereid waren deel te nemen. Sommige geïnteresseerden 
moesten daardoor een jaar wachten voordat ze in de 
nieuwe groep ingedeeld werden. De gespreksgroepen 
bestonden uit katholieke, protestantse en joodse families 
die bij elkaar kwamen om over een bepaald thema te 
spreken. eén keer per maand kwamen de leden van de 
gezinsgroep samen bij een van de leden thuis, waar 
eerst gezamenlijk werd gegeten. Hierbij moest het 
gastgezin rekening houden met de eetgewoonten van 
de joodse families. in het begin werden in deze groepen 
voornamelijk vragen gesteld aan de joodse gezinnen. 
De joden waren wel bereid hun eigen waarden uit te 
leggen, maar ze waren nog niet echt toe aan een dialoog. 
Zij vreesden nog altijd voor het proselitisme van de 
christenen. Deze laatsten voelden dit aan als een gebrek 
aan openheid: men kon niet vrij over Jezus spreken 
als over hun Heer. Daarnaast moesten de christenen 
rekening houden met argwaan en wrevel van hun 
medechristenen als ze zich in het jodendom verdiepten. 

59  Verslag vergadering ACJCB 12-12-1984, Kadoc, ii, inv. nr. 17.3 
omslag 1

60  Verslag vergadering ACJCB 15-6-1983, Kadoc, ii, inv. nr. 17.3 
omslag 3; Verslag vergadering ACJCB 20-1-1982, ibidem; programma-
boekje panelavond “de nieuwsmedia” 22-11-1984, ibidem omslag 1

Het kwam erop neer dat in deze beginfase soms 
meer sprake was van theologie dan van gesprek. Later 
kwam er meer openheid voor een echt gesprek en werden 
er vriendschappen opgebouwd. in 1982 bereikten de 
gezinsgroepen qua aantal hun hoogtepunt: er waren acht 
groepen, waaraan 99 gezinnen deelnamen.61 niet iedere 
geïnteresseerde mocht overigens deelnemen aan een 
gezinsgroep. De aanwezigheid van Messiasbelijdende 
joden zou het wankele vertrouwen van de joden dat het 
niet om bekering ging kunnen schaden. Daarom werden 
zij buiten de groepen gehouden; zij mochten wel als 
sympathisanten van de activiteiten van de ACJCB op de 
hoogte gehouden worden.62

 
 De ACJCB had niet alleen joodse mensen nodig als 
deelnemers maar ook als sprekers op conferenties en als 
actieve leden binnen de organisatie van de ACJCB. Men 
wilde niet steeds bij dezelfde joodse sprekers moeten 
aankloppen. een van de joden die actief lid werden van 
de ACJCB is de al eerder genoemde Louis Davids, de 
redacteur van het Belgisch israeëlitisch Weekblad. Hij 
werd in 1978 voor het eerst meewerkend lid. Via hem 
kon de ACJCB gratis nieuwjaarswensen aan de joodse 
gemeente in zijn krant plaatsen. Ook stelde hij voor om 
op kosten van de krant een receptie te organiseren voor 
de vrijwilligers van de kerstactie die tien jaar bestond.63 
Daarnaast kon de ACJCB de samenwerking met joodse 
instanties als B’nai Brith (sinds 1975) en het Romi 
Goldmuntzcentrum (vanaf 1979) goed gebruiken. Zij 
wisten beter welke joodse families men kon benaderen 
om mee te doen aan de gezinsgroepen en konden 
ervoor zorgen dat er avonden in een joodse omgeving 
georganiseerd konden worden.64 Tenslotte was er nog de 
samenwerking met de joodse gemeente Shomre Hadass 
om synagogenbezoeken te organiseren met toelichting 
door een joods persoon. in de jaren negentig besloot 
de joodse gemeente deze bezoeken zelf te regelen; de 

61  Verslag vergadering ACJCB 16-12-1977, Kadoc, ii, inv. nr. 17.3 
omslag 5; Verslag algemene bijeenkomst ACJCB 02-12-1976, ibidem; 
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wandeling door de joodse wijk werd toen overgenomen 
door Antwerpen Averechts.65

 
 in Antwerpen is de ACJCB een aanspreekpunt 
gebleven voor wie zich in het jodendom wilde 
verdiepen. Maar er kwam een steeds groter aanbod 
van organisaties die het jodendom onder de 
aandacht wilden brengen. Dat was vooral te merken 
in de deelname aan de cursus ‘Levend jodendom’ 
die begin 21e eeuw sterk terugliep. Ook het aantal 
gespreksgroepen verminderde: in 2005 waren er 
nog maar drie gespreksgroepen over, in 2007 zelfs 
nog maar één. Dat laatste zou te wijten kunnen zijn 
aan het feit dat in deze tijd mensen minder zin in 
studeren hadden dan in de jaren tachtig. Toen wilde 
men weten hoe het zat; nu weten een aantal mensen 
het en zien ze er de zin niet meer van in om met 
elkaar rond de tafel te gaan zitten.66

De ACJCB stond niet op zichzelf; op de 
vergaderingen van de subcommissie van de nationale 
Katholieke Commissie was steeds iemand van de ACJCB 
aanwezig en werd regelmatig de situatie van Antwerpen 
besproken. Daarnaast werkte de ACJCB samen met 
allerlei organisaties in België en in het buitenland met 
dezelfde doelstelling. Hierbij werkten katholieken en 
protestanten samen, soms in verschillende commissies, 
soms binnen een commissie.67 Deze twee groepen 
christenen verschilden in belangstelling en achtergrond, 
wat ook merkbaar was in hun contacten met joden. Op 
een vergadering van de nKC in 1981 werd opgemerkt: 
“Opvallend is dat de verwantschap van de protestante 
gemeenten met het jodendom veel sterker wordt 
aangevoeld dan bij de katholieken. Joods-christelijke 
relaties zijn dan ook meer dan bij ons een zaak van heel 
de kerk. Alle teksten van de protestantse Commissie 
worden dan ook naar de Synode doorgestuurd.”68 Volgens 
de Vlaamse auteur L. Abicht liep het gesprek tussen 
protestanten en joden soepeler dan tussen katholieken en 
joden. 
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4Samen met joden hadden de protestanten tegen de katholieke Spanjaarden gevochten. Joden hadden daarnaast 
meer met protestanten dan met katholieken gemeen, zoals de grote nadruk op het woord en het Oude Testament en de 
soberheid (tegenover de beelden in de katholieke kerken).69 een protestantse dame die als gezinsverzorgster regelmatig 
met joden in contact kwam, verwoordde het als volgt: 

“ Ja, we hebben zoveel gemeenschappelijk hè: we hebben dezelfde God en we lezen hetzelfde Oude Testament. en 
dan is het heel jammer dat de joden die het Oude Testament meestal uit hun hoofd kennen, nog altijd niet zien dat 
de Here Jezus de Messias is. Dat vind ik verschrikkelijk voor ze. Ze kunnen het weten en ze weten het niet. Dat vind 
ik heel erg. Ja, ik vind het zeker belangrijk dat ze de Messias zouden leren kennen. He, want nu is het zo’n hopen en 
verwachten van “O, als tie nou maar eens komt” Ja, ik vind dat heel triest, ik vind dat heel triest voor ze. Terwijl we heel 
veel gemeenschappelijk hebben met ze hè? Meer als met om het even welke godsdienst. De joden zijn voor mij eh… Ja, 
ik heb altijd iets heel bijzonders, ondanks dat ze soms (…) ontzettend kunnen zijn en zo. Het is en blijft Gods volk. Als 
ik joden zie, dan denk ik: hè, ze zijn toch anders, apart. Ze zijn apart gezet.”70 

69  Abicht, De joden van België 203-204

70  Mw. L, niet-joodse 

 de joodse kant van het verhaal

4.1 De joodse inzet 
 niet alle joden hadden een negatieve kijk 
op christenen aan de Tweede Wereldoorlog 
overgehouden. er waren er ook velen die juist 
dankzij moedige christenen de oorlog hadden 
overleefd. Redacteur Louis Davids en zijn familie 
overleefden bijvoorbeeld dankzij de hulp van 
katholieken. Dat is ook de reden waarom hij zich 
zo inzette voor de joods-christelijke vriendschap.71 
Onder veel joden bestond een groot respect voor 
degenen die voor de joden waren opgekomen 
tijdens de oorlog: 

“Want om een jood te bedriegen en om de 
hele familie mee te nemen die hem heeft 
geholpen, had u één persoon nodig, maar 
om een jood te bergen had u de hele straat 
nodig, want iedereen daar kent iedereen. 
Het is zo, dat zijn hele moedige mensen. Als 
ik dat hoor van mensen, die kunnen bij mij 
alles gedaan zeggen. Mensen die zo’n moed 
hebben getoond tegenover de medemens.”72

Ook joodse kinderen die bij een niet-joods gezin 
ondergedoken waren, bleven sympathie voor hun 
onderduikouders voelen. Daardoor konden zij zich 
ook makkelijk in beide milieus begeven en waren 
contacten tussen joden en niet-joden voor hen haast 
vanzelfsprekend. Toch waren niet alle joden onverdeeld 
gelukkig met de hulp van christelijke onderduikouders. 
Sommige joodse kinderen waren door hen namelijk 
tijdens de oorlog gedoopt. Vooral zionistische en 
religieuze joden probeerden joodse kinderen zo gauw 
mogelijk uit niet-joodse milieus weg te halen; ook al 
betekende dit dat de kinderen naar joodse weeshuizen 
moesten worden overgeplaatst. Alles moest worden 
gedaan om de joodse identiteit te behouden en onder de 
christelijke bekeringsijver vandaan te komen.73

71  http://www.kerknet.be/kerkenleven/index.php, geraad-
pleegd op 03-10-2007

72  Rabbijn M.; zie ook Brachfeld, Onze joodse buren 184

73  Mw. U jodin; Dhr. S. jood; Daelen, De heropbouw 438
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Ondanks deze angst voor proselitisme was er zoals 
gezegd ook grote dankbaarheid jegens christenen. in 
het vorige hoofdstuk zijn al een aantal joodse mensen 
naar voren gekomen die zich actief voor het joods-
christelijke gesprek wilden inzetten. naast Davids 
heb ik ook nog de joodse medewerkers van B’nai Brith 
en het Romi Goldmuntzcentrum genoemd. in deze 
paragraaf wil ik de inzet van B’nai Brith nader bespreken. 
Volgens de joodse auteur S. Brachfeld heeft B’nai 
Brith namelijk veel bijgedragen aan de toenadering 
tussen joodse kringen en christelijke verenigingen.74 
in dit verband is het belangrijk om naast de ACJCB 
ook de Sint-egidiusgemeenschap te vermelden. Dit 
was een katholieke lekengemeenschap die zich sinds 
1985 in Antwerpen inzette voor armen en daklozen, 
voor evangelieverkondiging en voor de interreligieuze 
dialoog.75 elk jaar organiseerde B’nai Brith samen met 
de Sint-egidiusgemeenschap een herdenkingstocht 
door Antwerpen voor de joodse slachtoffers waaraan 
zowel joden als niet-joden deelnamen. na afloop was 
er gelegenheid om met elkaar door te praten, waar 
volop gebruik van werd gemaakt. Ook organiseerde 
B’nai Brith conferenties waarbij zowel een joods als een 
niet-joods publiek werd uitgenodigd, zodat de twee 
groepen met elkaar in gesprek zouden komen. in deze 
gesprekken was men er niet op uit om elkaar van zijn 
gelijk te overtuigen, maar sprak ieder over wat hij fijn 
vond in eigen godsdienst. B’nai Brith had een professor 
van de universiteit laten komen om de verschillen tussen 
christendom en jodendom uit te leggen. Ook daar kon 
men dus met elkaar over spreken. Soms ontstonden er 
zelfs vriendschappen tussen de joden en christenen die 
elkaar op zulke gelegenheden ontmoetten. 76

 
 

74  Brachfeld, Onze joodse buren 206

75  http://www.gentenaar.be/Article, geraadpleegd op 22-10-
2007
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geraadpleegd op 04-12-07; Dhr. S., jood 
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een voorbeeld van een vriendschap die ontstond in 
de contacten tussen joodse en christelijke organisaties 
was die tussen rabbijn Aharon Malinsky (lid van het 
Forum der Joodse organisaties) en priester Hendrik 
Hoet, voorzitter van de nKC en verbonden aan de 
Sint-egidiusgemeenschap. na de spanningen tussen 
de joden en de moslims in 2002 werden zij samen met 
imam Jamal Maftouhi gevraagd hun vriendschap in de 
openbaarheid te brengen en de dialoog tussen de drie 
monotheïstische godsdiensten aan te gaan. in de media 
werd veel aandacht aan hen besteed, waardoor ze bekend 
kwamen te staan als ‘redders van de situatie’. Het trio 
ging spreken op scholen en jeugdbewegingen en werden 
door televisie en kranten geïnterviewd. in 2005 werkten 
ze mee aan het boek Trialoog. Hoopvolle stemmen voor 
een angstige tijd. Aan alle drie de godsdiensten wilden 
ze zo duidelijk maken dat het interreligieuze gesprek 
mogelijk was. Daarbij was de onderlinge vriendschap een 
zeer belangrijk element. Geen van drieën pretendeerde 
namens zijn hele gemeenschap te spreken, daar 
waren andere instanties zoals de WiDA (werkgroep 
interlevensbeschouwelijke dialoog Antwerpen, 1993) 
voor opgericht. Juist door hun vriendschap konden ze 
meer dingen tegen elkaar zeggen en meer begrip voor 
elkaar opbrengen.77

77  Jan de Volder, Trialoog. Gesprekken tussen priester Hendrik 
Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam Jamal Maftouhi. Hoopvolle 
stemmen voor een angstige tijd (Tielt 2005) 13-21; Rabbijn M.; opmer-
king dhr. R. na het lezen van deze alinea: ‘Ook bij WiDA zaten een aantal 
mensen samen die met die dialoog bezig waren, maar als werkgroep, 
niet gemandateerd namens de katholieke kerk, de Joodse gemeenten 
enz.; het is dus nooit een officiële instantie geweest, het was een werk-
groep van "doeners".’ (opmerking via mail 14-12-2007) 

4.2 Joodse visies op het joods-christelijke 
gesprek 
 Toch bleven er bedenkingen van joodse zijde, zelfs 
bij degenen die zich voor een betere verhouding tussen 
joden en christenen inzetten. Zo bleef het moeilijk de 
geschiedenis die eraan voorafgegaan was te vergeten. 
Het kruis dat voor christenen een teken van liefde was, 
was voor joden een symbool van haat geworden. Het 
jodendom was altijd vredelievend geweest; dankzij de 
christenen waren de contacten in het verleden echter 
vaak bloederig geweest. Als het dus ging om joods-
christelijke contacten vonden veel joden dat het niet aan 
hen was om daar wat aan te doen. De joodse godsdienst 
had altijd al vrede, contact en tolerantie voorgestaan. 
Het was zaak dat de christenen zelf zorgden dat hun 
vooroordelen verdwenen en er ruimte kwam voor 
een dialoog. Als er weinig gesprekken waren, was dit 
volgens veel joden dus in eerste instantie te wijten aan 
de christenen. Daarnaast was lang niet iedere jood 
in dit gesprek geïnteresseerd: er waren geen huidige 
problemen tussen joden en christenen, dus waarom 
zouden ze samen rond de tafel gaan zitten? in elk geval 
niet om de christenen van het gelijk van het jodendom 
te overtuigen, want dat stond als een paal boven water: 
joden probeerden niemand te bekeren. Sterker nog, 
bekering werd zelfs zoveel mogelijk afgeraden. Wie 
zich tot het jodendom wilde bekeren mocht daar geen 
enkel ander belang bij hebben dan de relatie met God 
en moest bovendien een moeilijk examen afleggen. 
niet-joden hoefden namelijk niet eerst jood te worden 
voordat ze in het paradijs konden komen; iedereen die 
goed leefde en erkende dat er één God was mocht naar 
het paradijs. in een gesprek met christenen bestond 
echter wel de mogelijkheid dat christenen de joden 
probeerden te overtuigen van hun gelijk. De les die 
veel joden uit de kerkgeschiedenis trokken was dat het 
christenen uiteindelijk om bekering te doen was, al dan 
niet gedwongen. Christenen creëerden – in tegenstelling 
tot joden – juist wel belangen zodat het voor joden 
aantrekkelijk werd om zich te bekeren. Daarom bleven 
veel joden wantrouwig ten opzichte van het joods-
christelijke gesprek, hoezeer de katholieke kerk ook zei 
dat joden, als het volk waar God Zelf een verbond mee 
had gesloten, niet bekeerd hoefden te worden.78

78  Volder, Trialoog 23; rabbijn M.; Dhr. W., jood; Vraaggesprek 
rabbijn F., gehouden op 19-10-2007, interviewcollectie van auteur,  
geluidsbestand C2

Dit wantrouwen ten opzichte van de beweegredenen 
van de christenen was niet helemaal ongegrond. er 
bleven namelijk wel protestantse kerkgemeenschappen 
bestaan die het evangelie aan de joden wilden 
verkondigen. Zo was er in de jaren zeventig sprake van 
een grote evangelisatieactie onder de Antwerpse joden 
door het tijdschrift De Kruisbanier. er werden in het 
nederlands, Jiddisch en Hebreeuws teksten afgedrukt en 
verspreid om de joden met het evangelie te confronteren, 
met behulp van financiële steun uit nederland. De joodse 
auteur Brachfeld, die een voorstander van de joods-
christelijke contacten was, probeerde de joodse lezers te 
overtuigen dat deze ‘zieltjesvangers van De Kruisbanier’ 
niets te maken hadden met bijvoorbeeld de protestanten 
van het institutum iudaicum, een interuniversitair 
centrum voor de studie van het jodendom. Dit instituut 
probeerde op neutraal academisch niveau de kennis van 
het jodendom onder de Belgische bevolking te vergroten. 
Medewerking van joodse zijde was nog moeilijk, 
omdat veel joden niet op deze interesse voorbereid 
waren. Aangezien de vrome joden toch al bang waren 
voor assimilatie (het gelijk worden aan de rest van de 
bevolking waarbij de eigen identiteit verloren ging) was 
het belangrijk dat de protestanten van De Kruisbanier 
niet vereenzelvigd zouden worden met die van het 
institutum iudaicum.79 Door de jaren heen bleven joden 
christenen ontmoeten die hen van de waarheid van het 
christendom probeerden te overtuigen. Dit was niet 
altijd op even grootschalig niveau. Het kon ook in een 
gesprek met een christelijke vriend of buur gebeuren, 
door middel van pamfletjes in de brievenbus of doordat 
christenen hun boeken tussen de boeken van een joodse 
winkelier verstopten.80

79  Volder, Trialoog 96; S. Brachfeld, ‘Belangrijke taak voor het 
“Joods Voorlichtingsinstituut”’ in: nieuw israëlitisch Weekblad 107: 8 
(14-01-1972) Kadoc, ii, inv. nr. 12.2; Brachfeld, Onze joodse buren 171-172

80  Fam. V., joods 

niet alle protestanten waren echter uit op bekering 
van de joden. Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is 
gekomen waren er ook protestanten die zich in de ACJCB 
of andere commissies inzetten voor de joods-christelijke 
dialoog. Met deze protestanten en katholieken gingen 
sommige joden in gesprek. Daarbij gingen ze uit van 
het standpunt: “wat jij gelooft mag jij geloven, wat ik 
geloof mag ik geloven.”81 Het ging er niet om elkaar 
te overtuigen, want ieder was van gelijke waarde. Veel 
joden vonden het prima om informatie over hun joodse 
gebruiken te geven aan anderen. Sommigen waren ook 
in de christelijke gebruiken en de verschillen tussen 
christenen onderling geïnteresseerd. in de joods-
christelijke gesprekken zochten de joden vaak eerst naar 
de overeenkomsten, daarna pas naar de verschillen. 
Joden waren immers niet uit op discussies, omdat zij 
de christenen hun gelijk gunden en niet probeerden te 
veranderen. De joodse leefregels waren er alleen voor 
joden; dat maakte het hen mogelijk om de niet-joden te 
respecteren zoals ze waren. Het was voor hen belangrijk 
om diezelfde ruimte terug te krijgen van hun christelijke 
gesprekspartner, om met christenen te spreken die “open 
minded” waren.82 

 
  

81  ibidem 125

82  Dhr. S., jood; rabbijn F.; Mw. U., jodin; joodse juf G.; Mw. G., 
jodin; Dhr. B., jood; Dhr. W.; Brachfeld, Onze joodse buren 172



De verwachtingen die de joden van de dialoog hadden, waren niet altijd even hoog. Het doel om wederzijdse 
vooroordelen uit de weg te ruimen kon volgens sommigen nooit bereikt worden omdat het antisemitisme daarvoor te 
diep in de europese cultuur zat ingeweven. Volgens een seculiere jood waren de gesprekken bovendien te vrijblijvend 
en te zeldzaam om echt effect te kunnen hebben. Daarnaast waren niet alle christenen die de joden tegenkwamen zelf 
nog zo op de hoogte van hun eigen religie. Veel Antwerpenaren hadden nog wel iets met het christendom, maar verder 
betekende het niet veel meer voor hen. Daardoor viel er natuurlijk ook weinig kennis uit te wisselen. Toch waren er 
ook joden met christelijke vrienden, zelfs als ze op officieel niveau het joods-christelijke gesprek niet aan wilden gaan. 
Van deze vrienden wisten ze dat ze te vertrouwen waren en dat zij niet of minder door vooroordelen geplaagd werden. 
Verschil van religie was in vriendschappen veel minder belangrijk: “ik weet niet waarom geloof tussen vrienden in het 
midden moet staan. Dat hoeft helemaal niet.”83 Ondanks alle verschillen waren er vriendschappen tussen christenen en 
joden mogelijk. en het waren juist de christenen die zich over de rijkdom van zo’n vriendschap verbaasden!84

83  Rabbijn F.; Joodse juf G.; Mw. G., jodin; Rabbijn M.; Mw. U., jodin, citaat van ibidem

84  Rabbijn M.; Dhr. R., niet-jood 

Conclusie

De joodse gemeenschap voor de Tweede Wereldoorlog was 
zeer divers: er waren Hollandse, Duitse, portugese en poolse 
joden die in afzondering van elkaar leefden. Ze verschilden 
in de mate waarin ze zich aan hun omgeving aanpasten. De 
joden in Antwerpen hadden meegeholpen om de stad groot 
te maken in de handel en diamantindustrie. er waren allerlei 
joodse verenigingen en instellingen ontstaan, onder andere 
om voor hun eigen behoeftige mensen te kunnen zorgen. 
Op die manier waren zij dus geen economische last voor de 
Belgische regering.  
 
 in de Tweede Wereldoorlog ging dit alles verloren. 
De Duitsers verklaarden Antwerpen in 1944 Jüdenrein. De 
weinige joden die de oorlog in Antwerpen hadden overleefd, 
moesten alles van de grond weer zien op te bouwen. Daarbij 
zorgden strengorthodoxe joden ervoor dat het religieuze 
leven als eerst weer door kon gaan. De joodse identiteit 
moest worden voortgezet en het nageslacht moest joods 
worden opgevoed. Met behulp van financiële steun uit 
Amerika en van joodse diamantairs uit Londen kon de 
joodse gemeenschap economisch weer worden opgebouwd. 
De succesvolle heropbouw van het religieuze leven zorgde 
er zelfs voor dat Antwerpen het “Jeruzalem van het 
noorden” werd. Door de opvallende klederdracht van de 
vele chassidische joden in Antwerpen en door het feit dat 
ze allemaal rond de joodse synagogen en scholen woonden, 
leek het er zelfs op dat alle Antwerpse joden strengorthodox 
waren. Dit was echter niet het geval: slechts veertig procent 
bezocht regelmatig een synagoge en slechts 25 procent was 
strengorthodox. Hoe orthodoxer de joden waren, hoe minder 
makkelijk ze contacten legden met de niet-joodse bevolking. 
Daarbij vormden vooral de voedselwetten, het houden van 
de sabbat en feestdagen en de regels omtrent mannen en 
vrouwen een belemmering. Voor minder orthodoxe joden 
was dit veel minder het geval; veelal waren zij ook minder 
of niet als jood herkenbaar, zodat zij haast vanzelfsprekend 
in contact kwamen met de rest van de Antwerpenaren. Toch 
was het ook voor de orthodoxe joden niet onmogelijk om 
vriendschappen met niet-joden te onderhouden, zolang deze 
laatsten hen maar respecteerden en rekening hielden met 
de joodse wetten. Samen konden ze dan over elk onderwerp 
praten, behalve over israël. Kritiek op israël was namelijk 
volgens veel joden onterecht en bovendien kon antizionisme 
makkelijk tot antisemitisme leiden. in elk geval was het ook 
voor de strengorthodoxe joden onmogelijk om alle contact 
met niet-joden te vermijden, aangezien ze niet op een eiland 
in Antwerpen leefden. De buren, de mensen op straat, de 

klanten in de winkel, de leerkrachten op joodse scholen, 
de postbodes enzovoort waren allemaal niet-joden. Wel 
probeerden chassidische joden zoveel mogelijk hun kinderen 
tegen de slechte invloeden van de niet-joodse omgeving te 
beschermen. Zij hadden dan ook het minste contact met 
niet-joden. Maar joodse organisaties als het Forum der 
Joodse Organisaties en B’nai Brith probeerden deze isolatie te 
doorbreken en de deuren van de joodse gemeenschap naar de 
rest van de stad open te zetten.  

Het lag echter niet alleen aan de chassidische joden dat 
ze weinig contact hadden met hun niet-joodse omgeving. 
Hierbij speelden ook vooroordelen van de Antwerpenaren 
een grote rol. Zo bleek uit de interviews met joden dat 
veel niet-joden er bij voorbaat vanuit gingen dat de joden 
geen nederlands konden spreken terwijl het merendeel dit 
vloeiend sprak of in elk geval kon verstaan. Daarnaast gingen 
veel mensen op hun vreemde klederdracht af en verwachtten 
daardoor niet dat deze joden normaal zouden zijn. Ook de 
wetenschap dat joden zich aan 613 wetten moesten houden 
schrok hen af: ze maakten geen contact uit angst dat ze iets 
verkeerd zouden doen. Verbetering van de kennis van het 
jodendom was daarom ook zo belangrijk. Dat hielp niet 
alleen om de vooroordelen weg te nemen, maar ook om de 
joodse gebruiken minder vreemd te vinden. Degenen die zich 
actief inzetten om deze kennis te verbeteren, waren naast 
de joodse organisaties vooral christenen. Zij organiseerden 
conferenties, cursussen en gespreksgroepen om meer 
over het jodendom te leren. Dit deden zij in samenwerking 
met joden die bereid waren hun gebruiken uit te leggen. 
Hiervoor hadden zij echter het vertrouwen van de joden 
nodig, wat na een lange geschiedenis van antisemitisme niet 
vanzelfsprekend was. Alleen als de joden zeker wisten dat het 
de christenen niet om bekering te doen was, waren zij bereid 
om met hen in gesprek te gaan. Deze christenen probeerden 
daarom te voorkomen dat ze in verband werden gebracht 
met Messiasbelijdende joden of protestantse jodenmissies. 
Dit zou namelijk het moeizaam opgebouwde vertrouwen 
gemakkelijk kunnen schaden.  

Kortom, als antwoord op de hoofdvraag van dit 
onderzoek zouden we kunnen stellen dat er op elk niveau 
contacten met de Antwerpse joden mogelijk waren: zowel 
oppervlakkig, als vriendschappelijk als interreligieus. 
Daarbij moet worden aangetekend dat het met seculiere en 
minder orthodoxe joden makkelijker is om dit contact te 
bereiken. Maar wie bereid is om de joden en zijn wetten te 
respecteren zal merken dat ook met strengorthodoxe joden 
vriendschappelijk en interreligieus contact mogelijk is. 
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Bijlage: een samenvatting van de interviews

A1 Mw. L., niet-joodse (Hoboken 04-10-2007)

Mw. L. is gezinsverzorgster en komt in die 
hoedanigheid ook bij joodse gezinnen in huis. Dit 
zijn vooral orthodoxe joden, hoewel mw. L. ook bij 
een liberale vrouw heeft gewerkt. Haar contacten 
met joden zijn puur beroepsmatig; in de privésfeer 
kent ze geen joden. Als gezinsverzorgster werkt 
ze meestal voor een periode van een jaar bij een 
gezin. in deze periode krijgt ze dus een goed beeld 
van het reilen en zeilen binnen een joods gezin. 
Haar ervaring is dat je als hulpverlener makkelijk 
contact met joden kunt maken, zeker als je toont 
dat je respect voor hen hebt. Bij de meeste joden 
wordt ze heel gastvrij ontvangen. Toch loopt ze 
soms ook tegen de cultuurverschillen aan. Het valt 
mw. L. op dat bij veel jonge joodse gezinnen de 
rommel in huis blijft slingeren, terwijl de oudere 
generatie juist heel proper is. Ze verbaast zich dat 
joden heel veel reinigingswetten hebben, maar toch 
op zichzelf en hun kinderen niet schoon zijn. en 
dat de sociale controle in de joodse gemeenschap 
zo groot is. Volgens haar zijn de joodse moeders 
constant met elkaar aan het bellen. Binnen haar 
werk moet ze goed opletten dat ze alles volgens 
de joodse wetten doet, zodat de gezinnen op haar 
werk kunnen vertrouwen. Soms ervaart mw. L. 
al deze wetten als een struikelblok, maar meestal 
probeert ze de joodse levenswijze te respecteren. 
Waar ze zich echter wel zorgen over maakt is het 
eenzijdige voedsel wat in de meeste orthodoxe 
gezinnen gegeten wordt. Uit angst dat slakken 
of ander ongedierte de groenten verontreinigd 
zouden hebben eten veel joden namelijk weinig 
verse groente, behalve dan uien, komkommers en 
paprika. een ander verontrustend punt voor mw. L. 
is dat de ouders haast onverantwoordelijk met hun 
kinderen omgaan. 

“Ze laten broertjes en zusjes met nog kleinere broertjes 
en zusjes op straat wandelen of het niks is, naar 
school brengen, met baby’s, met peuters. Ze laten de 
kinderen door broertjes en zusjes oppassen terwijl ze zelf 
boodschappen gaan doen. Kleine kinderen van drie en 
vier jaar, alleen thuis. Ik vind dat slordig met kinderen. 
Ze zijn wel heel lief, ze worden wel strontverwend die 
kinderen, maar ja….Precies of die kinderen alles al 

kunnen, of ze groot zijn.”

Aan de andere kant willen ze wel de beste medische 
zorg voor hun kinderen; zodra een kind maar kucht 
gaan ze er al mee naar de specialist. Ondanks al 
deze cultuurverschillen hebben joodse mensen een 
speciaal plekje in het hart van mw. L. Voor haar is en 
blijft het Gods volk. Steeds als ze bij een joods gezin 
werkt, praat ze ook over het geloof, bijvoorbeeld 
over de joodse feesten en hoe zij daar als christen 
over denkt. Haar ervaring is dat de meeste joden 
verbaast zijn als ze merken dat zij zoveel van het 
Oude Testament weet. Volgens haar hebben joden 
toch iets superieurs over zich en denken ze “dat 
alle Belgen, of alle niet-joden, dat die er maar op los 
leven, dat die hoeren, dat die boeren, en dat die mannen 
nemen, dat die scheiden….En als ze dan van mij horen 
dat wij ook uit de bijbel lezen en dat we bidden en dat 
we ook een ordelijk huishouden hebben met een normaal 
huwelijksleven, dat we trouw zijn aan de man waarmee 
we getrouwd zijn. Dat verbaasde hun eigenlijk.”

A2 Dhr. R., niet-jood – ACJCB (Boechout 10-10-2007)

Dhr. R. heeft jarenlang in de joodse buurt van 
Antwerpen gewoond. Hij was leraar protestantse 
godsdienst op een school waar ook joodse 
godsdienst werd gegeven. Tegenwoordig is hij 
gepensioneerd en woont hij buiten Antwerpen, 
maar joden ontmoet hij nog steeds. Hij bezoekt 
namelijk conferenties en concerten voor een 
gemengd publiek en is lid van een joods-christelijke 
gespreksgroep. Daarnaast heeft hij hele goede 
joodse vrienden. Dhr. R. heeft er totaal geen moeite 
mee om joden aan te spreken; hij wil graag van 
hen leren. Wel houdt hij rekening met de joodse 
gewoonten. Zo zal hij als man niet gauw een 
joodse vrouw aanspreken of een jood een hand 
geven. Ook houdt hij er rekening mee wanneer de 
joodse feesten zijn. Dat kan hij dan gebruiken als 
aanknooppunt voor een gesprek. Dhr. R. is zich 
ervan bewust dat joden eigenlijk weinig tijd hebben 
voor contacten buiten hun godsdienst, omdat er 
van hen wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk 
met bijbelstudie bezig zijn. Daarom probeert hij 
hun tijd niet te verdoen en zelf ook zelfstudie te 
doen. Zijn ervaring is dat wie een jood met respect 
behandelt zijn vertrouwen zal winnen en veel 

intiemere dingen van hem zal horen dan van een 
Vlaming. Dhr. R. is al verscheidene keren op joodse 
feesten als bar mitswa, huwelijk en besnijdenis 
geweest. Als hij bij joodse gezinnen op visite is 
voelt hij zich voor 100% welkom. Voor feesten als 
pascha of Loofhutten is hij nooit uitgenodigd 
geweest, omdat dit familiefeesten zijn. Wel heeft hij 
het pascha een aantal keren op een andere datum 
georganiseerd, zodat niet-joden dit feest ook mee 
konden vieren. Hij zorgde dan altijd dat er joden bij 
waren die het feest konden leiden en uitleg konden 
geven. Dhr. R. vindt het belangrijk dat christenen 
deze dingen weten, zodat zij ook zelf hun eigen 
godsdienst beter kunnen begrijpen en wakker 
blijven. Daarnaast is contact tussen joden en niet-
joden belangrijk omdat men anders met een star 
beeld van de joden blijft zitten. niet-joden moeten 
met de werkelijkheid geconfronteerd worden. Waar 
christenen echter voor op moeten passen als zij 
met joden praten, is dat ze niet te hoog van de toren 
moeten blazen. Ze moeten zich bewust zijn van de 
zwarte bladzijden van het christelijke verleden ten 
opzichte van de joden. Joden zullen huiverig zijn als 
christenen over Jezus beginnen te praten: 

“Als ik onmiddellijk begin over Jezus zal het (contact 
met joden) niet lukken. Omdat ik ook (…) weet dat het 
niet voldoende is van een formule op te zeggen. Van een 
les af te rammelen. Omdat ik ondertussen ook geleerd 
heb, dat men ook aan christelijke kant moet waarmaken 
dat je daarvoor staat. En dan heb ik genoeg huiswerk op 
mijn eigen erf eer dat ik met andere mensen moet gaan 
beginnen.”

Als christenen niet de intentie hebben om joden 
te overtuigen maar om samen te studeren, dan 
kan er pas sprake zijn van contact. Het is daarom 
belangrijk dat christenen duidelijk vertellen wat 
de bedoeling is. in het contact met joden is het 
vooral de kunst om naar de mens achter de joodse 
kleding te kijken. Dhr. R. is blij met de contacten 
die er al zijn, maar hoopt wel dat zowel de joden 
als de niet-joden zich meer voor elkaar zullen gaan 
interesseren en zich zullen openstellen. 

A3 Mw. H., niet-joodse (Borsbeek 11-10-2007)

Mw. H. werkt als vrijwilliger in de Dossinkazerne, 
het Joods Museum van Deportatie en Verzet. in 
1968 is zij naar israël geweest. Aan deze reis heeft 
ze een aantal goede joodse vrienden overgehouden. 
Ook heeft zij vriendschap gesloten met haar joodse 
buren toen ze in de joodse buurt woonde. De joden 
die zij tot haar vrienden rekent zijn echter alleen 
niet-religieuze joden. Zij doen nog wel wat aan de 
joodse feesten, maar eten lang niet allemaal koosjer. 
Ze verwacht niet dat orthodoxe joden contact met 
haar willen hebben. Vooral de orthodoxe mannen 
niet, die zullen vrouwen volgens haar zelfs niet 
aankijken. Maar met niet-religieuze joden heeft ze 
een goed contact, wat net zo makkelijk verloopt als 
met Vlamingen. Met hen kan ze dezelfde dingen 
doen als met andere vrienden, zonder op bepaalde 
regels te moeten letten. Dat de orthodoxe joden 
zo weinig contact met niet-joden zoeken is haar 
tegengevallen, maar aan de andere kant kan ze 
het vanuit hun religie wel begrijpen. in dat kader 
vindt ze het ook belangrijk dat er meer contacten 
tussen joden en niet-joden in Antwerpen komen. 
Als je elkaar beter leert kennen ga je steeds beter 
begrijpen waarom de ander al die vreemde dingen 
doet. iets wat ze erg kan waarderen in de joodse 
gemeenschap is de saamhorigheid en de manier 
waarop de joden voor de minder welgestelde 
gezinnen onder hen zorgen. Ook al zou ze graag 
hebben dat de orthodoxe joden wat meer open staan 
voor contacten met niet-joden, toch heeft ze ook 
waardering voor de manier waarop zij leven: 

“Ja, joden in het algemeen zijn mensen zoals wij allemaal. 
Allee, wat ik zeg, ze zijn mensen zoals wij allemaal: ze 
gaan naar toneel, ze hebben kinderen, ze hebben vreugde, 
ze hebben verdriet, en sommigen volgen hun religie met 
hun 613 regeltjes op en top en anderen niet. Ik denk dat 
zij in principe zeer verdraagzame mensen zijn. En die zeer 
religieuze joden die zich ja, laat hun hun wil doen en dan 
is alles oké. Zij vragen niet dat gij u gaat gedragen zoals 
zijn. En dan vind ik het oké. Zij gaan niet proberen u te 
overtuigen van jood te worden.”



A4 Joodse juf G. (Antwerpen 15-10-2007)

Juf G. geeft seculiere lessen op een orthodoxe joodse 
meisjesschool. Zij is een van de weinige joodse 
leerkrachten die deze lessen geeft. De meeste joodse 
collega’s geven namelijk alleen joodse godsdienst. 
Juf G. zit daardoor in een team met allemaal niet-
joodse collega’s. Dit heeft zo zijn voordelen: juf 
G. kan aan haar niet-joodse collega’s uitleggen 
waarom de joodse leerlingen bepaalde dingen 
doen en wat de joodse feesten inhouden. Aan de 
andere kant heeft ze sterk het idee dat ze zichzelf 
moet bewijzen. er zijn namelijk zeer weinig joodse 
meisjes op die school die doorstuderen en leerkracht 
worden. Daardoor had het team aanvankelijk weinig 
vertrouwen in haar capaciteiten als leerkracht. Ook 
als er problemen zijn hebben de joodse en de niet-
joodse collega’s de neiging om elkaar daar de schuld 
van te geven. Toch rekent juf G. haar collega’s tot 
haar vrienden, net als haar niet-joodse buren. in 
deze soms hechte vriendschappen ervaart ze het wel 
als een belemmering dat ze niet bij hen kan gaan 
eten, omdat niet-joden niet koosjer eten. Ondanks 
deze niet-joodse vriendschappen heeft ze het meest 
contact met andere joden. Haar kinderen hebben 
alleen maar joodse vriendjes, maar juf G. leert hen 
wel dat ze respect moeten hebben voor niet-joden. 
Ze merkt dat veel niet-joden belangstelling in het 
jodendom hebben en wordt door toeristen ook 
regelmatig aangesproken. Ze vindt het jammer dat 
er zoveel vooroordelen en verkeerde informatie over 
het jodendom is. Ook merkt ze dagelijks dat het 
antisemitisme nog niet verdwenen is: 

“Ja, naroepen op straat meestal. En joodse synagogen en 
zo bekladden met al die dingen. (...) Ja, onlangs stond er 
zo in een krantje dat wij dingen moesten melden aan de 
politie, want ja, die maken dan hun statistieken over 
antisemitisme en dan is er niet veel. Want die kleine 
dingen gaan wij niet melden, dan kunnen we wel elke dag 
gaan. Die laten we maar.”

Juf G. vindt het goed als joden en niet-joden 
met elkaar in gesprek gaan, zodat er wat aan 
de vooroordelen gedaan kan worden. niet dat 
ze verwacht dat ze ooit helemaal weggewerkt 
kunnen worden, daarvoor zitten ze te diep in de 
maatschappij. Ze is zelf ook nieuwsgierig naar de 
gewoonten van andere godsdiensten, zonder te 

willen spreken over welke godsdienst de juiste is. 

A5 Joodse juf D. (Antwerpen 15-10-2007)

Juf D. geeft joodse godsdienst op een joodse 
meisjesschool. Daarbij werkt ze samen met een 
niet-joodse collega, die de seculiere lessen geeft. 
Juf D. werkt dan ’s ochtends tot tien uur, waarna 
haar collega de klas overneemt tot het einde van 
de schooldag, om vier uur. Ze delen dus hetzelfde 
klaslokaal en hebben dezelfde leerlingen. De 
samenwerking tussen deze twee leerkrachten is 
goed volgens juf D. Toen ze een kind was ging ze 
zelf ook naar deze school, zodat ze haar hele leven 
al gewend is om van niet-joodse leerkrachten les te 
krijgen. Ze vindt het nu dus niet raar dat ze met hen 
moet samenwerken. Toch heeft ze geen niet-joodse 
vrienden en komt ze vrijwel nooit bij niet-joden over 
de vloer. Wel is ze altijd vriendelijk tegenover niet-
joden en zou ze willen dat zij ook wat vriendelijker 
tegenover haar waren. Ze vindt het leuk dat ze in een 
stad leeft waar ze regelmatig niet-joden tegenkomt: 

“Tegenover mij is een Indiër, in een winkel, daar kom ik 
ook en maak ik een babbeltje en zo. In het stadsbeeld, en 
tussen andere mensen. Ja, iedereen voelt goed als iedereen 
glimlacht en iedereen, dan gaat voor iedereen goed zijn 
eigenlijk.”

A6 Mw. M., niet-joodse (Antwerpen 15-10-2007)

Mw. M. is zorgcoördinator op een joodse school. Via 
haar werk heeft ze contact met de joodse ouders, 
met een aantal leerlingen en met haar joodse 
collega’s. naast het schoolse contact is ze een paar 
keer bij een joodse collega op bezoek geweest. 
Daarnaast is er een keer een joodse bruiloft op hun 
school geweest, waar de niet-joodse leerkrachten 
voor het eerste gedeelte uitgenodigd waren. Volgens 
mw. M. is het echter moeilijk om contacten met 
joden te onderhouden, omdat zij daar naar haar idee 
geen behoefte aan hebben en bovendien aan allerlei 
gedragsregels gebonden zijn. De drempel voor 
ouders om zomaar langs school te gaan is erg hoog. 
De leerlingen hebben volgens haar helemaal geen 
contact met Vlaamse kinderen, omdat dit niet in de 
visie van de ouders past. Mw. M. kan op school alleen 

Het Stadspark: een plek waar joden en 
niet-joden elkaar ontmoeten

maar over schoolse onderwerpen spreken met joden 
en zeker niet over godsdienst: 

“(…) in de klas en dergelijke spreek je niet over 
godsdienst, dus ga je ook niet over godsdienst spreken 
in het algemeen.(...) Je kunt wel eens vragen van: “Wat 
betekenen die feesten?” of om uitleg vragen, dat is geen 
probleem. Maar met de kinderen moet je dus al niet over 
godsdienst spreken dus. Tenzij het gewoon informatief 
is, van: “Oké, hoe doen jullie dat?” Dat is geen probleem. 
Maar je kan niet over je eigen godsdienst spreken of 
over andere godsdiensten, dat kan niet. Tenzij het 
werkelijk in de lessen voorkomt zoals in het zesde leerjaar 
bijvoorbeeld. Dan, dan wel, maar dan nog is het zeer 
beperkt. ”

Ze is zich er wel van bewust dat er veel verschil is 
bij joden onderling en spreekt in dit interview dan 
ook alleen over de groep joden die zij via haar werk 
kent. Ze zou graag zien dat deze joden meer opener 
werden, zodat ze zelf ook meer van de wereld om 
hen heen zouden weten. Volgens haar is dat proces 
al bezig, want de joodse gemeenschap evolueert mee 
met de maatschappij en wordt daardoor wat opener. 

A7 Niet-joodse kleuterjuf 1 (Antwerpen 15-10-2007)

Juf 1 heeft goed contact met haar joodse collega’s, 
hoewel dat contact zeer beperkt is. in het contact 
met de joodse kleuters merkt ze geen verschil in 
vergelijking met andere kleuters. De kinderen 
weten namelijk niet anders, die zijn niet-joodse 
leerkrachten gewend. Met de ouders is dat contact 
al lastiger; bij hen moet ze heel erg op haar woorden 
passen. Geen negatieve dingen over hun kinderen 
zeggen. Ze merkt wel dat de joden in een heel andere 
leefwereld leven; vooral in het begin moest ze daar 
heel erg aan wennen. 

A8 Niet-joodse kleuterjuf 2 (Antwerpen 15-10-2007)

Juf 2 werkt al geruime tijd op een joodse school. Zij 
vindt dit wel anders dan op een Vlaamse school, 
omdat je moet weten wat je wel en niet mag zeggen. 

“Er zijn dingen die je kunt vragen aan je collega’s die je 
vertellen wat wel en niet mag. Fouten maak je sowieso, 
heel de tijd. Ook nu nog. He, dat je denkt:“O dat doe ik al 
jaren zo” en dan is het toch opeens dat dat niet meer mag 
hè?”

Van de joodse feestdagen weet ze weinig af, hoewel 
ze er door de jaren heen wel steeds meer van is 
gaan begrijpen. De inhoud van die feesten laat ze 
helemaal over aan de joodse collega’s. Alleen bij 
het Loofhuttenfeest laat ze de kinderen in de klas 
de versieringen voor de hut maken. Juf 2 vindt het 
belangrijk dat joodse kinderen ook met Vlaamse 
kinderen omgaan, zodat ze ook een minder grote 
taalachterstand krijgen. nu moeten sommige 
kinderen het nederlands helemaal van begin af 
aan leren als ze op school komen. Ook vindt ze het 
belangrijk dat Vlaamse kinderen leren hoe het bij 
hun joodse buren toegaat. Over het algemeen heeft 
ze een goed contact met haar joodse collega’s, ook 
al zijn er wel eens ergernissen over het gebruik van 
elkaars lesmaterialen. Verder vindt ze dat de joden 
wat meer moeten integreren, zodat zij op haar werk 
niet meer aan kledingvoorschriften gebonden zal 
zijn. 

B1 Niet-joodse kleuterjuf 3 (Antwerpen 15-10-2007)

Juf 3 woont zelf niet in Antwerpen, dus ze schrok 
nogal toen ze voor het eerst op een joodse school 
kwam werken. Ondertussen is ze aan de joodse 
levensstijl gewend en weet ze goed wat je wel en 
niet kan zeggen. Ze kan tegenover de kinderen 
bijvoorbeeld niet spreken over wat ze in het weekend 
gedaan heeft. en tegenover de ouders moet ze altijd 
eerst met iets positiefs komen over hun kinderen 
voordat ze het eigenlijke probleem kan bespreken. 
Ondanks haar lange werkervaring blijft ze veel 
dingen vreemd vinden aan de joodse levensstijl: hun 
kleding, het dragen van een pruik, het uithuwelijken 
van hun kinderen, hun eetgewoonten en de 



gebeden en rituelen die daarbij gepaard gaan, hun 
afhankelijkheid van de toestemming van de rabbijn, 
hun grote gezinnen, hun taal en het verbod om 
slecht van joden te spreken omdat ze uitverkoren 
zijn. Als het gaat om contacten met de ouders van 
de kinderen, dan valt het juf 3 op dat de ouders 
vriendelijk zijn zolang je hun kinderen in de klas 
hebt. Maar zo gauw dat voorbij is, is het contact ook 
over. Juf 3 ziet vooral problemen als je met joden in 
contact wilt komen: 

“Ge moet op uw, op uw tellen passen. Ge moet het heel 
goed uitleggen. Voordat je het weet, praten ze je onder 
tafel. Ze hebben een manier van onderhandelen die 
helemaal anders is dan onze onderhandeling. Wij zijn 
heel bescheiden, wij gaan proberen het goede te zien., 
niet direct verwijtend naar iemand toe. Het heeft ook te 
maken met onze achtergrond en zo. Onze opvoeding van 
thuis uit: je mag niet echt heel grof zijn tegen mensen, dat 
is zo gewoon. En zij hebben toch een andere manier van 
praten. Totaal tegen; ze zeggen direct wat op hunne lever 
ligt. Ja, ze zijn toch wel verschillend dan van ons. Als ge 
ermee in contact komt, zullen ze u niet aanspreken.”

B2 Familie V., joods (Antwerpen 15-10-2007)

Familie V. woont sinds twee jaar in Antwerpen. 
Het is een nederlands gezin, dat twee jaar geleden 
joods is geworden. Ze zijn naar Antwerpen gekomen 
omdat ze zich als joden fijner voelen binnen een 
hechte joodse gemeenschap, maar toch niet te 
ver van hun familie in nederland vandaan wilden 
wonen. Zodra ze in Antwerpen woonden, hebben 
ze een cursus Jiddisch gevolgd. Dat is namelijk de 
meest gesproken taal onder de joden daar. Daarnaast 
spreken ze ook modern Hebreeuws en kunnen 
ze de Hebreeuwse gebeden lezen en begrijpen. 
Zaterdags gaan ze naar de Hollandse Synagoge, 
waar ook veel andere nederlanders naar toe gaan. 
Deze synagoge is door de weeks niet open, zodat 
dhr. V. zijn ochtendgebeden niet in deze synagoge 
kan doen. Totdat hij een andere plek heeft gevonden 
waar hij zich op zijn gemak voelt, blijft hij daarom 
zijn gebeden thuis opzeggen. Familie V. blijft zich 
in hun joodse geloof ontwikkelen en wordt steeds 
orthodoxer, totdat ze vinden dat het genoeg is. 
Ze hebben één zoontje dat nog te jong is om naar 
school te gaan. Mw. V. zou het niet erg vinden als 

hij later ook niet-joodse vriendjes zou krijgen. Ze 
vindt het juist goed dat hij van allebei de culturen 
wat meekrijgt, aangezien hij toch zal merken dat 
het bij opa en oma thuis ook anders is. Bovendien 
vindt ze het goed dat hij zal weten wat slecht is en 
zichzelf daartegen kan beschermen. Hun kinderen 
helemaal tegen de wereldse invloeden beschermen 
zoals de chassidim doen, wil ze dus niet. Toch let 
ook zij op welke tv-programma’s en tijdschriften in 
huis mogen komen en welke niet. Ook voor haarzelf 
vindt ze dat belangrijk: sinds ze joods is geworden 
wil ze niet alles meer lezen wat er in de wereld te 
koop is. Dhr. V. heeft daarnaast ook haast geen tijd 
meer om niet-joodse literatuur te lezen, aangezien 
hij al vier uur per dag kwijt is met het bestuderen 
van joodse wetboeken. Hoewel de familie V. in de 
joodse buurt woont, zijn ze de enige joden in het 
blok waar ze wonen. Met hun buren hebben ze 
oppervlakkig contact; al hun energie steken ze in 
contacten met joden. Dat neemt niet weg dat niet-
joden hen regelmatig aanspreken. Omdat de familie 
V. zich joods kleedt, denken veel niet-joden dat ze 
dus ook geen nederlands spreken. Vaak merkt de 
familie V. dat anderen hen een bezienswaardigheid 
vinden en dat ze weinig van de joodse gebruiken 
weten. Hun nieuwe levensstijl maakt dat ze over een 
aantal onderwerpen minder makkelijk met niet-
joden kunnen spreken: ze hebben een hele andere 
visie over het opvoeden van kinderen. Daarnaast 
kunnen ze niet vrijuit over politiek spreken omdat 
israël er altijd bij wordt gehaald en zij als joden 
voor de israëlische politiek verantwoordelijk 
worden gehouden. Met hun vrienden van voor hun 
bekering kunnen ze echter nog steeds goed spreken. 
Familiebezoek is iets ingewikkelder geworden 
omdat ze voor koosjer voedsel moeten zorgen, 
maar ook dat verloopt goed. Familie V. vindt het 
belangrijk om deze contacten aan te houden: 

Dhr. V.: “Ja, het nieuwe leven maakt het oude leven niet, 
wel moeilijker, maar het nieuwe leven wordt niet zonder 
dat het oude leven, absoluut niet.”
Mw. V.: “Ik had het niet willen missen, het is deel van 
ons. We zijn nog steeds dezelfde personen. Wij kunnen dat 
niet, we zijn al zoveel jaar samen. Het is gewoon eenmaal 
zo. Het heeft ons ook gemaakt tot wie wij zijn. Het heeft 
ons ook gevormd.”

in gesprekken met moslims en christenen is de 
familie V. op hun hoede. Ze merken namelijk 
vaak dat deze twee groepen toch vooral over de 
verschillen en hun eigen gelijk willen praten. Het 
idee dat de ander je wil bekeren en dat jouw eigen 
mening niet met rust gelaten wordt, belemmert hen 
om vrijuit over religie te kunnen spreken.  

B3 Dhr. W., jood (Antwerpen 16-10-2007)

Dhr. W. is directeur van de israëlitische Gemeente 
van Antwerpen, waar ongeveer tweehonderd 
families bij zijn aangesloten. Hij woont in een 
gebouw van 90 appartementen, wat met 300 
personen net op een klein dorp lijkt. Van zijn niet-
joodse buren krijgt hij met joods nieuwjaar veel 
kaarten. en als er een vergadering met receptie is 
van het gebouw staat er altijd een apart tafeltje 
met koosjer gebak en koosjere wijn voor de joodse 
bewoners. Ook op de schaakclub speelt hij met 
niet-joodse mensen. Daardoor vindt dhr. W. dat 
joden niet op een eilandje leven. Omdat joden en 
niet-joden in het dagelijks leven door elkaar heen 
leven, vindt hij het niet nodig om vanuit zijn functie 
als directeur van de joodse gemeente richtlijnen te 
geven. Dhr. W. zelf is ook met een aantal niet-joden 
bevriend. Hij merkt totaal geen belemmeringen in 
het vinden van gespreksonderwerpen, maar ervaart 
wel problemen als vrienden hem willen uitnodigen 
om te eten. Aan de andere kant heeft hij datzelfde 
probleem ook met minder orthodoxe joden. Soms 
doen niet-joodse vrienden nog meer moeite om hem 
daarin tegemoet te komen dan zijn joodse vrienden! 
in contacten met anderen ervaart dhr. W. geen 
verschil in contacten met niet-joden of met joden. 
Hij ontmoet ze beiden en vindt het normaal om 
contact met hen te hebben: 

“Onlangs was hier iemand, de buurman, die een zware 
operatie moest ondergaan. Dan ben ik automatisch 
die meneer gaan bezoeken in het ziekenhuis. Dat werd 
gewaardeerd, hij heeft dat zeer gewaardeerd. Ik vind dat 
normaal. Het is een buurman, hij is ziek, doe dat. Ik doe 
niet zo, ik heb geen quota: zoveel joodse vrienden moet ik 
hebben, zoveel niet-joodse vrienden. Nu een beetje meer 
van dat of een beetje meer van dat. Dat hangt allemaal af 
van de dagelijkse dingen die ik meemaak.”

Op zijn kantoor komt hij regelmatig met mensen in 
aanraking die meer over het jodendom willen weten. 
Daarover geeft hij graag informatie. Zelf toont hij 
weinig belangstelling in andere religies, omdat het 
jodendom zelf al zoveel aandacht opeist. Officiële 
gesprekken tussen verschillende religies vindt hij 
“dromen met ogen open”. Volgens hem heeft het alleen 
nut als het niet bij praten blijft. De afgevaardigden 
moeten invloed hebben op hun eigen gemeenschap, 
zodat eventuele problemen tussen de twee 
gemeenschappen ook daadwerkelijk opgelost 
kunnen worden. en als er geen problemen zijn is het 
overbodig om op officieel niveau in gesprek te gaan. 

B4 Familie P., niet-joods (Borsbeek 16-10-2007)

Familie p. woont even buiten Antwerpen en heeft 
geen persoonlijke contacten met joden. Toch weten 
ze precies waar de meeste joden wonen, aangezien 
die duidelijk herkenbaar zijn aan hun kleding. De 
enige keer dat dhr. p. bij een joods iemand naar 
binnen geweest is, was toen hij na een aanrijding 
met de auto met diegene naar binnen ging om de 
papieren in te vullen. Hij kijkt echter wel met een 
positief gevoel op die gebeurtenis terug. Verder 
komt hij alleen joden tegen als hij zijn auto gaat 
parkeren en vervolgens door de joodse buurt loopt. 
Maar dan spreekt hij hen nooit aan en wordt zelf 
ook niet aangesproken. Hij voelt zich wel heel erg 
op zijn gemak als hij door die buurt loopt, omdat 
hij weet dat het daar veilig is. Mw. p. komt iets vaker 
met joden in aanraking. Zij is namelijk bevriend met 
iemand die veel joodse vrienden heeft. Daardoor 
is zij ook al eens naar een synagoge geweest voor 
een huwelijk. Ook heeft ze een concert bijgewoond 
waarmee kinderen uit israël die op verlof in 
Antwerpen waren werden gesteund. in joodse 
winkels komt ze bijna nooit, omdat die gewoon te 
ver uit de buurt liggen. Familie p. komt echter wel 
in joodse juwelierszaken en vinden dat ze daar goed 
geholpen worden, ook al zijn de taal en gewoonten 
vreemd. in principe vindt dhr. p. dat er meer 
belangstelling zou moeten komen voor de joodse 
bevolking, hoewel hij niet verwacht dat de religieuze 
joden contact zullen willen met niet-joden. Alleen 
al het feit dat ze allemaal bij elkaar in de buurt 
wonen zegt voor hem wat dat betreft genoeg. 
Familie p. is het erover eens dat het niet erg is dat de 
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joden niet integreren, omdat ze niets vragen en je 
helemaal geen last van hen hebt. Bovendien helpen 
documentaires en herdenkingen over de Holocaust 
om toleranter ten opzichte van de joden te staan. 

B5 Mw. U., jodin (Antwerpen 17-10-2007)

Mw. U. heeft als klein meisje in de oorlog 
ondergedoken gezeten bij niet-joodse mensen, die 
haar als een dochter beschouwden. na de oorlog 
ging ze weer terug naar haar ouders en broer. Daar 
moest ze leren om als een joods meisje te leven. Wat 
andere joodse kinderen automatisch leerden in hun 
opvoeding, was voor haar totaal nieuw. Haar vrome 
joodse ouders hadden echter genoeg problemen 
aan hun hoofd vlak na de oorlog, waardoor ze zelf 
moest uitvinden wat ze wel en wat ze niet mocht 
doen. Ze deed daarbij gewoon zoveel mogelijk haar 
broer na. na de oorlog is mw. U. elk weekend naar 
haar onderduikouders blijven gaan. Hierdoor heeft 
ze altijd in twee culturen tegelijk geleefd. Voor haar 
is het dus nooit een probleem geweest om als jodin 
met niet-joden om te gaan. Ook haar man ging veel 
met niet-joodse mensen om, zowel in zijn werk als 
diamantair als tijdens het diepduiken in Brussel. 
Geen van beiden vinden het een probleem om bij 
niet-joodse mensen op visite te gaan of om hen 
thuis uit te nodigen. Zelf eten ze niet koosjer, dus 
dat vormt ook geen belemmering. Ze wonen niet 
in het centrum van Antwerpen, maar in Berchem 
in een straat waar 99% niet joods is. Ondanks haar 
niet-joodse uiterlijk weten de buren dat ze joods is 
en niemand van hen maakt daar een probleem van. 
Hoewel ze zich zelf niet meer aan de joodse regels 
houdt, respecteert ze het als andere joden dat wel 
doen en houdt ze daar rekening mee. Zelf vindt ze 
dat het een privézaak is of je je al of niet aan alle 
joodse regels houdt. in het jodendom geldt namelijk 
dat je niemand kunt verplichten zich aan de regels 
te houden, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ze 
loopt er dus niet mee te koop dat ze zich niet aan 
alle wetten houdt. Dankzij haar vrome ouders en de 
joodse school waar ze op heeft gezeten weet mw. U. 
wel precies wat orthodoxe joden wel en niet mogen. 
Deze kennis gebruikt ze als ze met orthodoxe 
joden omgaat, maar ook om niet-joden bepaalde 
joodse gebruiken uit te leggen. Dit laatste deed ze 
bijvoorbeeld in het Chinees-koosjere restaurant 

wat ze zelf had opgericht. Voor zowel joden als niet-
joden is het fijn als de niet-joden bekend zijn met 
bepaalde joodse wetten, zodat onnodige ergernissen 
kunnen worden voorkomen. Maar verder vindt mw. 
U. dat niet-joden niets verkeerd kunnen doen in 
hun contact met joden. Zolang de goede wil er maar 
is, is er geen probleem. Mw. U. vindt het belangrijk 
dat alle kinderen worden opgevoed met het idee dat 
iedereen gelijk is, ongeacht religie, en dat ze hun 
medemens moeten respecteren. Ze vindt het jammer 
dat veel orthodoxe kinderen worden grootgebracht 
met het idee dat ze het uitverkoren volk zijn. Ze zou 
graag zien dat joodse kinderen meer met niet-joodse 
kinderen omgingen. Daarom probeert ze via het 
Forum van Joodse Organisaties, waar ze bestuurslid 
van is, kinderen van verschillende geloven met 
elkaar in aanraking te brengen, zodat ze elkaar hun 
gewoonten uit kunnen leggen. Ook zou ze willen dat 
volwassen joden goede contacten met hun buren 
zouden onderhouden. Via het Forum probeert ze 
hen uit te nodigen voor dingen die door niet-joden 
zijn georganiseerd. Daarnaast geeft het Forum 
informatie over het jodendom voor mensen die 
daarin geïnteresseerd zijn. Zelf vraagt ze anderen 
weinig naar hun godsdienst, omdat ze ervan 
overtuigd is dat ze uiteindelijk allemaal hetzelfde 
doen. Ze gelooft dat gesprekken tussen verschillende 
religies alleen vruchtbaar zijn als de één zich niet 
beter vindt dan de ander. Bovendien vindt ze niet 
dat geloof bij vrienden in het midden moet staan. er 
zijn echter geen onderwerpen die ze vermijdt in een 
gesprek, hoewel ze zichzelf of andere joden laat niet 
beledigen. 

B7 Mw. G., jodin (Antwerpen 17-10-2007)

Mw. G. is directrice op een joodse school. Daar werkt 
ze veel samen met niet-joodse collega’s. Met hen kan 
ze over alles praten, maar echt buiten de school heeft 
ze weinig contact met hen. Dat komt omdat joden 
en niet-joden hele andere dingen in hun vrije tijd 
doen en een hele andere levensstijl hebben. Mw. G. 
werkt echter zoveel uur op school dat ze denkt meer 
met niet-joden dan met joden om te gaan. er zijn er 
aparte lerarenkamers: een gemengde lerarenkamer 
voor de niet-joodse leerkrachten en twee joodse 
lerarenkamers, gescheiden voor mannelijke en 
vrouwelijke leerkrachten. Als een joodse leerkracht 
echter profane lessen geeft, gaat deze naar de 
gemengde niet-joodse lerarenkamer. Hoewel joden 
meestal mannen en vrouwen van elkaar gescheiden 
houden, vormt het geen probleem om in de 
werksfeer gemengd te moeten samenwerken. Voor 
niet-joodse leerkrachten bestaat er de gelegenheid 
om aan hun joodse collega’s naar hun gewoonten te 
vragen. Ook wil de school voorlichting gaan geven 
om zoveel mogelijk misverstanden van te voren 
uit de weg te kunnen ruimen. Buiten de school 
om merkt mw. G. dat niet-joden haar verschillend 
benaderen. Sommigen kijken niet verder dan de 
joodse kleding en zien in haar alleen maar een jood. 
Wie verder kijken merken verbaasd dat ze eigenlijk 
heel gewoon is. Anderen vragen zich af of ze wel 
nederlands spreekt of denken dat ze niet zo slim 
is als ze haar accent horen. Zelf vindt mw. G. het 
contact met niet-joden verrijkend: 

“Andere cultuur, andere manier van denkwijze, eens 
dingen van met een andere invalshoek bekijken. Ik heb al 
heel vaak gemerkt dat ik veel dingen vanzelf doe, niet bij 
stil sta. Dat is zo. Maar door het contact met niet-joodse 
mensen, begin je daar over na te denken. Waarom doe ik 
dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk? En dan ga je erover 
nadenken en doe je het ook veel bewuster.”

Mw. G. probeert het contact tussen joodse en niet-
joodse kinderen te bevorderen, door bijvoorbeeld 
de kleuterklas andere scholen te laten bezoeken en 
omgekeerd niet-joodse kleuters bij hen op school 
uit te nodigen. Haar eigen kinderen moedigt ze aan 
om bijvoorbeeld met de buurkinderen te spelen. 
Ze vindt het belangrijk om niet-joodse kinderen 
kennis te laten maken met het jodendom, zodat zij 

minder vatbaar zullen worden voor vooroordelen. 
in dat kader vindt ze het ook goed dat er gesprekken 
tussen verschillende godsdiensten zijn. Degenen 
die aan zo’n gesprek deel nemen zullen de intentie 
hebben om te luisteren. Met hun kennis kunnen ze 
dan naar hun vrienden gaan om hun vooroordelen 
weg te nemen. Van een vriend zullen volwassenen 
dat aannemen, niet van joden zelf. in principe heeft 
ze niet het idee dat antisemitisme in Antwerpen 
erger is dan ergens anders. Alleen als ze ermee 
geconfronteerd wordt is ze bang dat het erger zal 
worden, die vrees zit er nog altijd in. Toch voelt ze 
zich thuis in België: er zijn veel tegemoetkomingen 
naar de joden toe en bovendien genieten ze in 
Antwerpen de bescherming van de politie.

B8 Rabbijn M. (Antwerpen 18-10-2007)

Rabbijn M. is een orthodoxe jood die politiek zeer 
actief is. Hij houdt zich daarbij vooral bezig met de 
contacten tussen joden, moslims en christenen. Hij 
vindt dit belangrijk, omdat hij van Antwerpen houdt 
en zich thuis voelt in deze stad. Daarom vindt hij het 
ook erg jammer dat er joodse diamantairs zijn die 
het te gevaarlijk in Antwerpen vonden en met hun 
kapitaal vertrokken zijn naar de diamantbeurs in 
israël. Zelf wil hij nog lang niet verhuizen, hoewel 
ook hij israël in zijn achterhoofd houdt mocht het 
echt gevaarlijk worden. in 2002-2005 hebben de 
joden serieuze problemen gehad met de magrebijnse 
gemeenschap. in israël was dit de periode van 
de Tweede intifada en dat hebben de joden in 
Antwerpen gevoeld: Mohammed Achrak hitste 
jonge moslims op om het israëlitisch-Arabisch 
conflict gewelddadig in Antwerpen uit te vechten. 
Toen de situatie dreigde te ontsporen greep het 
stadsbestuur in en schoof ze rabbijn M., een imam 
en een priester naar voren, die in het openbaar de 
discussie met elkaar aangingen. Hun gesprek was 
een teken voor iedereen in Antwerpen dat goede 
contacten en zelfs vriendschappen tussen mensen 
van het jodendom, islam en christendom nog 
steeds mogelijk waren. Rabbijn M. weet echter ook 
dat praten alleen niet genoeg is. Daarom werkt hij 
/ de joodse gemeenschap samen met de politie om 
aanslagen te kunnen voorkomen: 



“Heel uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Dus dat is de 
situatie waarin wij leven. Wij leven echt omringd door 
een kordon van eigen veiligheid en van politie. En ik heb 
(het) liever zo dan dat er iets gebeurt.”  

in de politiek werkt rabbijn M. met niet-joden. 
Hoewel er wederzijds respect is onder politici weet 
rabbijn M. dat er geen vrienden zijn in de politiek. 
Ook heeft hij veel niet-joden in zijn netwerk van 
contacten, zoals collega’s op de Universiteit van 
Antwerpen waar hij Hebreeuws doceert en de buren 
en winkeliers uit zijn vroegere woonplaats. Voor 
deze laatsten heeft hij een groot respect, omdat zij 
in de oorlog joden hebben laten onderduiken en 
elkaar niet hebben verraden. Daarnaast kent rabbijn 
M. niet-joden uit de religieuze wereld. Verrassend 
genoeg zijn het juist deze niet-joden die echte 
vrienden blijken te zijn, zowel in de discussies als 
op persoonlijk vlak. Toch is rabbijn M. zich bewust 
dat de joden nog altijd de zwakkere partij zijn en 
veiligheidsmaatregelen nodig blijven hebben. Hij 
zou graag zien dat op de scholen de verschillende 
godsdiensten worden uitgelegd, zodat mensen 
begrijpen waarom er zoveel conflicten in de wereld 
zijn en voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. 

C1 Dhr. B., jood (Edegem 18-10-2007)

Dhr. B. woont in even buiten Antwerpen, in een 
buurt waar nog meer joden wonen. er woont 
echter maar één orthodox gezin in zijn wijk: een 
rabbijn die zijn kinderen in een groene buurt wilde 
opvoeden. Dhr. B. werkt als diamantair in een 
familiebedrijfje, waar hij ook veel met niet-joden 
samenwerkt. Onderscheid maken tussen joden en 
niet-joden vindt hij echter vreemd, omdat hij dat in 
zijn dagelijks leven nooit doet. Het enige verschil is 
dat je met joden onderling een extra verbondenheid 
hebt: joden delen hun erfenis en cultuur. Hoewel 
dhr. B. zelf geen praktiserend jood is, vindt hij het 
wel belangrijk dat je als jood je religie bestudeert 
zodat je een keus kunt maken waar je je wel en niet 
aan wilt houden. Daarom laat hij zijn kinderen ook 
joodse lessen volgen. Voor de joodse feestdagen en 
soms op sabbat gaat hij naar de rabbijn in zijn wijk. 
Thuis eet dhr. B. met zijn vrouw en kinderen koosjer, 
maar hij mag van zichzelf alles eten. Voedsel vormt 
dus geen probleem bij zijn contacten met niet-

joden. Ook zien de meeste mensen niet aan hem dat 
hij joods is. Doordat er zoveel ultraorthodoxen in 
Antwerpen zijn bestaat er het vooroordeel dat alle 
joden ultraorthodox zijn. Dit misverstand zou dhr. 
B. graag uit de wereld helpen. Soms merkt hij aan 
de vragen en opmerkingen die mensen maken hoe 
diep hun joodse vooroordelen eigenlijk zitten. Hij 
heeft echter slechts een enkele keer een geval van 
antisemitisme meegemaakt. Dhr. B. zou graag zien 
dat joden en niet-joden meer contact met elkaar 
hadden:

“Ik zou graag hebben (...)  dat we meer open, dat wil 
zeggen zeker de orthodoxen, dat we meer open zouden 
staan voor de rest van de Belgische bevolking. En ook, 
ik herhaal mij misschien, maar dat die (...) clichés zou 
kunnen weggewerkt worden uit de Belgische bevolking 
anderzijds. (...) Dat zou zeker nodig zijn.”

C2 Rabbijn F. (Antwerpen 19-10-2007)

Rabbijn F. houdt lezingen voor een niet-joods 
publiek. Hij legt hen de joodse visie op bijbelteksten 
uit en vertelt hen waar niet-joden zich volgens 
het jodendom aan moeten houden. Tijdens deze 
lezingen mogen de mensen met allerlei vragen 
komen, zolang het maar binnen het kader van het 
jodendom blijft. Rabbijn F. gelooft namelijk niet 
in de dialoog met andere godsdiensten. Zowel 
de koran als het nieuwe Testament laten volgens 
hem geen ruimte over voor een dialoog. Dat zijn 
intolerante godsdiensten die oproepen tot haat, in 
tegenstelling tot het jodendom. Bovendien vindt 
hij het niet de taak van de joden om de dialoog te 
zoeken. De kerk heeft eerst nog wat goed te maken 
voordat hij als jood weer bereid is om de dialoog aan 
te gaan, bijvoorbeeld door de paus te laten verklaren 
dat haat slecht is. Rabbijn M. verwacht dat wanneer 
de kerk de macht weer in handen zou krijgen, de 
kerk christenen die de dialoog met joden zoeken 
als ketters zal bestempelen. Ook als hij kijkt naar 
christelijke missies in israël ziet hij geen reden om 
hen te vertrouwen, integendeel: 

“Ze zoeken gewoon arme families op. Ze bieden hun 
onderhoud aan. Geef me je kinderen. En ze hebben 
scholen waar alles in het Hebreeuws gebeurt, maar met 
het evangelie. En ze doen het op een verschrikkelijke 

psychologische manier. Ze doen alle joodse feesten, 
maar overal komt Jezus daar tussendoor. (...) Er is niets 
veranderd. Eerst hebben ze gedreigd met de brandstapel. 
En wat zegt dat: een belang. Er is een belang om je te 
bekeren, want anders werd je levend verbrand. Nu hebben 
ze die macht niet meer, maar het principe is hetzelfde. Ze 
geven de joden een belang om je te bekeren ” 

Vooral vanuit het jodendom vindt rabbijn F. dit 
vreselijk: joden proberen iemand zoveel mogelijk 
te ontmoedigen voordat ze toestemmen in diens 
bekering, zodat ze zeker weten dat het diegene 
om God te doen is en er geen andere belangen 
in meespelen. Ondanks deze negatieve kijk op 
het joods-christelijke gesprek, heeft rabbijn F. 
regelmatig contacten met niet-joden en heeft zelfs 
christelijke vrienden. Hij vindt namelijk niet dat 
iedereen maar gelijk moet zijn, want “harmonie 
zegt verscheidenheid”. en ondanks dat veel joden 
wantrouwig tegenover niet-joden zijn, is hij dat 
zelf niet. Hij respecteert alle mensen, ook al zou 
hij willen dat er wat aan hun vooroordelen werd 
gedaan. Hij verwacht niet dat het antisemitisme 
ooit zal verdwijnen of verminderen, maar hij laat 
zich ook niet bang maken door partijen als het 
Vlaams Belang. De goede economische situatie in 
Vlaanderen maakt het onmogelijk om een regime als 
dat van Hitler opnieuw ten uitvoer te brengen. Ook 
door mensen die beweren dat de joden de Holocaust 
verzonnen hebben laat hij zich niet van de wijs 
brengen: misdaders zullen nooit hun misdaden 
bekennen, daar zijn het misdadigers voor. 

C3 Dhr. S., jood – B’nai Brith (Mortsel 22-10-2007)

Dhr. S. is bestuurslid van de oudste joodse 
organisatie: B’nai Brith. De afdeling in Antwerpen 
is goed bekend in Vlaamse milieus. De organisatie 
zet zich in om antisemitisme te signaleren en te 
bestrijden. Daarnaast wil het niet-joden bekend 
maken met de joodse geschiedenis, kunst en 
cultuur. Ook op sociaal gebied zet het zich in: joodse 
zieken en gehandicapten worden door leden van de 
organisatie bezocht. De organisatie heeft zowel de 
welzijn van de joden als die van de bevolking in het 
algemeen op het oog en is in elk land patriottisch 
voor het land waar ze gevestigd zijn. Zowel joden als 
niet-joden werken voor de organisatie; de eersten als 

leden, de tweeden als vrienden. Die vrienden helpen 
onder andere de joodse herdenkingsplechtigheid 
mee te organiseren. Daarnaast worden er veel 
ontmoetingen tussen joden en niet-joden 
georganiseerd, zoals lezingen, uitstapjes en joodse 
feesten. Dhr. S. merkt dat er uit deze ontmoetingen 
vriendschappen ontstaan en dat joden en niet-joden 
langer blijven om met elkaar te kunnen spreken. in 
die gesprekken gaat het soms ook over godsdienst. 
Dat kan, want geen van allen zijn er volgens dhr. 
S. op uit om de ander te bekeren. Via lezingen is 
men ook op de hoogte van de verschillen tussen 
het jodendom en het christendom, waardoor het 
ook mogelijk is om samen over die verschillen te 
spreken. naar de islam toe is het minder makkelijk 
gesprekken te openen, omdat veel moslims vijandig 
tegenover de joden staan.  
 
in het dagelijks leven heeft dhr. S. veel contacten 
met niet-joden. Onder hen merkt hij niet echt iets 
van antisemitisme; wel merkt hij dat ze onwetend 
zijn. niet-joden begrijpen bijvoorbeeld niet waarom 
joden zo verbonden zijn met israël en met hun 
godsdienst. Aan de andere kant vindt hij dat veel 
joden ook te weinig weten over de problemen waar 
niet-joden mee zitten. Via B’nai Brith probeert hij 
daarom met succes die twee werelden dichter bij 
elkaar te brengen.  Dhr. S. is ervan overtuigd dat 
het antisemitisme onder de Vlamingen zo goed als 
verdwenen is; alleen in het bedrijfsleven is het nog 
moeilijk voor joden om een baan te vinden. Dit vindt 
dhr. S. erg spijtig, omdat hierdoor veel joodse jeugd 
uit Antwerpen wegtrekt. 




