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IN GESPREK MET

Het antisemitisme laait weer op, blijkt uit recent 

Europees onderzoek onder Joodse jongeren. Daarom schreef 

Gert-Jan Segers dit jaar samen met de VVD een initiatiefnota tegen 

antisemitisme. Ook zoekt hij regelmatig mensen op uit de Joodse 

gemeenschap in Nederland, zoals recent rabbijn Izak Vorst.

 rabbijn Izak Vorst

Het gesprek vindt plaats in 
het Joods Cultureel Centrum 
in Amsterdam. Om er binnen 
te geraken, moet je door de 
beveiliging; twee glazen deuren 
die enkel van binnenuit geopend 
kunnen worden. Izak Vorst (81) – 
klein van stuk, vorsende oogopslag 
– drukt hoogstpersoonlijk op de 
daartoe bestemde knop. 

De rabbijn is – “Godzijdank” – 
constant bezig. Na dit gesprek moet 
hij naar een bejaardentehuis waar 
hij z’n maandelijkse vertelavond 
houdt. Hij heeft twaalf kinderen, 
allemaal getrouwd. Drie van 
hen wonen in Nederland, de 
rest verspreid in het buitenland. 
“De jongste heeft drie kinderen. 
Vermenigvuldig dat even met 
twaalf, en dan ben je .. er nóg niet. 
Het Joodse volk heeft na de oorlog 
veel kinderen nodig. Wat ik mijn 
kinderen wilde meegegeven? We 
hebben ze gemengd opgevoed, 
Joods-Nederlands. Mijn vrouw en 
ik zijn getrouwd met de afspraak: 
wij willen het Jodendom via onze 
kinderen voortzetten.”

Dun laagje beschaving
Recent was er een ChristenUnie-
bijeenkomst in de Ridderzaal over 
antisemitisme, met bezoekers 
vanuit de hele wereld. Rabbijn Vorst 
vertelde daar zijn persoonlijke 
verhaal, wat grote indruk 
maakte op Gert-Jan. Net als de 
symboliek van de locatie: dezelfde 
Ridderzaal waar de nazi Seyss-
Inquart als Rijkscommissaris zijn 
inauguratiespeech hield.
Segers: “U bent een van de laatste 
overlevenden van de Holocaust, u 
kunt het verhaal nog navertellen. 

Die verhalen moeten verteld blijven 
worden. We mogen niet vergeten 
dat beschaving maar een dun 
laagje is. Veel Nederlanders hebben 
geholpen bij de transporten, joden 
aangegeven.” 
Vorst knikt. “Daar kreeg je zeven 
gulden en vijftig cent voor.”
Segers: “Uit recent onderzoek 
blijkt dat Europese Joodse jongeren 
merken dat antisemitisme oplaait. 
Daarom heb ik met een collega 
van de VVD een initiatiefnota 
geschreven waarin staat dat we 
maatregelen tegen antisemitisme 
willen, om dat dunne laagje 
beschaving iets dikker te maken. 
We willen dat het makkelijker 
wordt om aangifte te doen en 
betere politiebescherming. Ook 
moeten de Holocaustverhalen op 
scholen verteld blijven worden.”

Beveiligde scholen en 
synagogen 
Segers wil weten waarom de rabbijn 
in Nederland is blijven wonen. Hij 
had toch ook naar Israël of Amerika 
kunnen gaan? 
Vorst: “Ik ben Misrachistisch 
opgevoed, dat wil zeggen: orthodox-
zionistisch. Van die groep vertrok 
iedereen, zeker na de oorlog, naar 
Israël. In 1961 ging ook ik, na mijn 
studie Weg- en Waterbouwkunde, 
naar Israël, met de bedoeling 
daar mijn verdere leven op te 
bouwen. Maar het is allemaal 
anders gelopen. Ik begon in een 
Chassidische leerschool lessen 
te volgen, vertrok naar Amerika, 
studeerde daar verder en keerde 
op verzoek van mijn Rebbe, Rabbi 
Menachem Schneerson, naar 
Nederland terug. Om te helpen 
het Jodendom hier opnieuw op te 

bouwen. Ik ervoer en ervaar dat als 
een uitverkiezing; dus ben ik hier 
sinds 1964 gebleven.”
Segers: “Wat merkt u sindsdien van 
antisemitisme in Nederland?”
Vorst: “Aanvankelijk helemaal 
niets. Nederland was pro-Israël. 
Toen Den Uyl afscheid nam, kreeg 
hij een reis naar Israël cadeau. 
Dat zie ik nu niet meer gebeuren. 
Wel wordt er binnen de Joodse 
gemeenschap steeds kritischer 
naar Israël gekeken, daar heb ik 
het Nieuw Israëlitisch Weekblad 
nog voor op het matje geroepen. 
Op straat merk ik niet zo veel 
van antisemitisme; ik word niet 
nagekeken of uitgescholden. Wat 
wel verdrietig is: de beveiliging 
voor diverse synagogen, of bij de 
school waar ik mijn kleinkinderen 
naartoe breng. Daarnaast vindt 
men het al ruim vijftien jaar nodig 
ons te verzoeken niet te lang bij 
de sjoel (synagoge, red) te blijven 
staan, vooral vanwege wat er bij 
buitenlandse synagogen gebeurt.” 

Brandgeur
Vorst is vijf jaar oud als hij in 
april 1943 wordt afgevoerd naar 
Westerbork met zijn hoogzwangere 
moeder, vader, zusje en twee 
broertjes. Hij zal daar acht 
maanden blijven. In januari 
1944 komen ze vervolgens aan 
in concentratiekamp Bergen-
Belsen. In april 1945 wordt het 
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IN GESPREK MET

antisemitisme is. Antisemitisme 
is dom, en onbegrijpelijk. De enige 
verklaring die ik kan bedenken, 
is dat Jodenhaat gelijkstaat aan 
haat tegen de God van de Joden.”
Vorst: “Ik begrijp antisemitisme 
juist heel goed! In christelijke 
kringen werd eeuwenlang gezegd: 
de ellende die Joden moeten 
ondergaan komt doordat ze Jezus 
niet als Verlosser erkennen. 
En in de Koran wordt meestal heel 
negatief over Joden gesproken. 
En nog iets: Joden laten vaak zien 
hoe welgesteld ze zijn. Ze hebben 
villaatjes, bungalows. Ik heb een 
boek over Joodse synagogen, het 
ene prachtige gebouw na het 
andere. Dat is onverstandig.”

Segers veert op. “Maar dat mag 
toch nooit een rechtvaardiging 
zijn voor Jodenhaat?! Er wonen 
veertigduizend Joden in Nederland, 
waarom zou iemand hen weg 
willen hebben? Daarbij: de Joodse 
gemeenschap heeft zo veel moois 
aan onze samenleving toegevoegd 
in de wetenschap, cultuur, muziek, 
politiek. Ze probeerden nooit de 
macht te grijpen, kwamen nooit in 
opstand. Dan is dat aanhoudende 
antisemitisme toch onbegrijpelijk? 
Uiteindelijk trek ik de conclusie 
dat het blijkbaar een volk met een 
geheim is, en dat dit geheim met 
God te maken heeft.”

Waarom-vraag
Segers: “Misschien een moeilijke 
vraag, maar hoe kon u na die 
concentratiekampen in God 
blijven geloven?” 
Vorst: “De waarom-vraag durfde 

ik pas te stellen toen ik veel ouder 
was, maar uiteraard had ik er 
geen antwoord op. Wel lees je in 
de Tenach dat ons volk nog veel 
ergere dingen is aangedaan. Verder 
heeft het voorbeeld van mijn vader 
me enorm geholpen. Ik heb veel 
waardering voor de manier waarop 
hij de Joodse gemeenschap, die 
voor de oorlog uit veertienduizend 
Joden bestond, na de oorlog heeft 
voortgezet, toen er nog maar 
achthonderd waren overgebleven. 
De meesten heeft hij aangeraden 
om naar Israël te emigreren.”
Segers: “Waarom?”
Vorst: “Daar lag hun toekomst. 
Ook vanuit de gedachte: waren we 
maar vóór de oorlog vertrokken.”
Segers: “Raadt u Joodse jongeren 
hetzelfde aan?”
Vorst: “Jazeker. De assimilatie in 
Joodse kring is sterk. Als je Joods 
wilt trouwen, is het aanbod hier 
niet groot, terwijl je voor het Joodse 
leven in Israël alle mogelijkheden 
hebt. Wat niet wil zeggen dat ik hier 
à contrecoeur zit, want ik geloof dat 
ik hier met een opdracht naartoe 
ben gestuurd.”
Segers: "En hoe luidt die opdracht?" 
Vorst: "Ik probeer in mijn contacten, 
zowel met Joodse als met niet-
Joodse personen, mensen aan het 
denken te zetten over het bestaan 
van een Hogere Macht. Dat zie ik 
als mijn levensopdracht. Zo vind ik 
bijvoorbeeld dat Joodse, christelijke 
en vooraanstaande wetenschappers 
van moslimzijde, maar ook niet-
gelovige geleerden, bij elkaar 
moeten komen en verklaren dat 
het evolutiemodel zonder Schepper 
exact-wetenschappelijk helemaal 

niet zo vanzelfsprekend is. Ik vind 
het vaak gewoon onthutsend wat 
er beweerd wordt! In het vervullen 
van mijn levensopdracht heb ik 
daarom een aantal artikelen over 
dit onderwerp geschreven. Zo 
hoop ik in Nederland opgroeiende 
Joodse jongeren tot dieper gevoelde 
Jodendomsbeleving te brengen. 
En ik ben daar volgens mij redelijk 
in geslaagd. Maar, zoals gezegd, 
in Israël zijn de mogelijkheden 
uiteraard veel groter.”

Segers: “Maar begrijpt u dat ik 
het erg zou vinden als de Joodse 
gemeenschap in Nederland ophoudt 
te bestaan? Zeker als antisemitisme 
de reden zou zijn – afschuwelijk 
– maar sowieso: de Joodse 
gemeenschap hoort bij ons land.”
Vorst: “Als antisemitisme de reden 
is, is dat inderdaad verschrikkelijk. 
Maar ik denk dat er altijd wel een 
Joodse gemeenschap in Nederland 
zal blijven. Tot de komst van de 
Masjieach, de Wereld-Verlosser. Wat 
er daarna zal gebeuren?”  Vorst, met 
een milde glimach "Ik hoop dat ik u 
binnenkort antwoord op deze vraag 
zal kunnen geven.” «

Te vinden op 
jodendom-online.nl:
'De Evolutie van de 

Eiffeltoren'

‘Ik draag haar foto 
altijd bij me.’

‘Elke avond draaide mijn vader in de 
keuken het gaskraantje dicht.’

gezin Vorst weer op transport gezet 
bij de ontruiming van het kamp. 
Twee weken lang rijden ze in 
vreselijke omstandigheden dwars 
door Duitsland, waarna ze door de 
Russen bij Tröbitz worden bevrijd. Als 
vijfjarige was hij een nieuwsgierig 
mannetje, wat hij nog steeds is. Dat 
het absurd was wat hij zag, besefte 
hij niet. De gruwelijke verhalen las 
hij pas later.

Wat nu precies de impact van 
die twee bizarre jaren op hem 
is, blijft voor hem zelf ook 
onduidelijk, hoewel daar in zijn 
latere leven af en toe iets van 
doorschemert. “Ik kwam een paar 

jaar geleden aan in Westerbork 
voor een herdenkingsbijeenkomst. 
Ik zat achterin de auto. Een 
verkeersregelaar wees aan waar 
we de auto konden neerzetten, 
toen ik plotseling schreeuwde: 
‘Néé, dat niet!’ Plotseling zag ik de 
marechaussee uit de oorlogstijd weer 
voor me. Dat kwam dus ergens uit 
mijn geheugen. 
En soms, als ik een specifi eke 
brandgeur ruik, denk ik terug aan 
de treinreis. We werden beschoten 
en moesten eruit, diezelfde geur. 
Voor de rest bescherm ik mezelf; 
ik ga Westerbork niet in om alles 
gedetailleerd te bekijken, dan roep ik 
die ellende bij mezelf op. Als God mij 

de mogelijkheid heeft gegeven om te 
vergeten, dan pak ik dat met beide 
handen vast.”

Psalm 126
Segers: “U vertelde in de Ridderzaal 
over die treinreis met uw moeder, 
in 1945, nadat Bergen-Belsen werd 
ontruimd. Na een lange zwerftocht 
overleed zij, waar u bij was. Klopt het 
dat uw vader het u kwalijk nam dat 
u zich dit niet goed kon herinneren?”
Vorst: “Thuis werd niet gesproken 
over wat we hadden meegemaakt 
in Westerbork en Bergen-Belsen. We 
zijn ook nooit meer teruggegaan naar 
het huis waar we toen woonden, die 
periode was voltooid verleden tijd. 
Je had er ook niets aan om erbij stil 
te blijven staan. Niettemin vielen 
me, pas later, een paar dingen op. 
Elke avond draaide mijn vader in 
de keuken het gaskraantje dicht. 
Ik heb nooit gevraagd of begrepen 
waarom. Pas later legde ik de link 
met de gaskamers. Later, toen hij 
geestelijk niet goed meer was, zei 
hij wanhopig tegen mijn broer die 
aan z’n bed zat: ‘Het is dinsdag, het 
is dinsdag, we worden gehaald!’ 
Maar verder hebben we het nooit 
over de oorlog gehad. Er werd 
gewoon niet over gesproken, en 
dat was prima, het voelde niet 
krampachtig.” Eén herinnering werd 
en wordt nog altijd wel gekoesterd: 
“Op bijzondere dagen zingen wij 
Psalm 126 op mama's melodie, haar 
lievelingsmelodie. Ik draag haar foto 
ook altijd bij me."

Jodenhaat
Segers: “Tijdens mijn toespraak 
in de Ridderzaal zei ik dat er 
geen rationele verklaring voor 
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