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O
ndanks de ernstige ondertoon 
valt meteen het vrolijke opti-
misme van beiden op. Ze be-
amen dat dit mede wordt inge-

geven door de contacten zoals die met het 
VBV. Rabbijn Wolff onderstreept niet met-
een te doelen op de financiële steun. ,,Als 
jullie aan ons denken, voelt dat als de om-
helzing van een troostende moeder die 
haar kind omhelst als het pijn heeft. Het 
sterkt ons. Mijn familie heb ik, samen met 
120 weeskinderen uit ons tehuis via onze 
netwerken inmiddels in Berlijn onderge-
bracht.” Dat laatste geldt eveneens voor 
Igor’s zwangere vrouw en hun zoontje. Ook 
zij hebben onderdak gevonden in de Duit-
se hoofdstad.”
Rabbijn Wolff vervolgt: ,,Zelf ben ik weer 
terug gegaan. Sommigen zeiden: ‘je bent 
gek, hier in Berlijn ben je veilig’. Maar niet 
teruggaan was geen optie.   Ik wil de men-

sen hier niet in de steek laten.”
In totaal zijn er nu duizend vrouwen, kinde-
ren en overlevenden van de Holocaust naar 
Duitsland, Moldavië en Roemenië geëvacu-
eerd.
Igor: ,,Toch hebben we hier mensen die niet 
weg willen. Met name ouderen. Voor deze 
mensen is deze hele oorlog een extra trage-
die. Na de verschrikkingen tijdens de Twee-
de Wereldoorlog hebben ze het gevoel dat 
het nu weer opnieuw begint. Ze zijn ang-
stig maar willen toch niet weg uit hun ei-
gen vertrouwde omgeving.  Gelukkig is het 
vooralsnog relatief rustig in Odessa al ho-
ren we wel regelmatig de beschietingen en 
klinkt het luchtalarm met grote regelmaat.”

Grote Joodse gemeenschap
Odessa kent al eeuwenlang een grote jood-
se gemeenschap. Men schat dat er nog zo’n 
50.000 joden wonen. Al dan niet religieus. 
Volgens Igor is het jood-zijn in de stad waar 
hij is geboren en getogen nooit een factor 
geweest. ,,We hebben hier een rijk joods le-
ven. Om maar iets te noemen. Ik heb van 
kinds af aan probleemloos met een keppel-
tje op kunnen lopen. En we hebben inmid-
dels een president van joodse komaf.”
Het feit dat aan Oekraïense zijde het 
Azov-bataljon meevecht, benadert hij prag-
matisch. Het bataljon is niet onomstreden 

ODESSA/SCHELLINKHOUT – Het joodse tehuis Mishpacha, wat Fami-
lie betekent, ligt in het hartje van de stad Odessa. Het biedt onderdak 
aan weeskinderen, overlevenden van de Holocaust en vluchtelingen. De 
woordvoerder is de 29-jarige Igor Shatkhin. Igor is tevens de assistent 
van rabbijn Avraham Wolff van de aan het tehuis verbonden Brodsky Sy-
nagoge. Zij weten zich inmiddels financieel gesteund door het Verbond 
Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) waarvan het secre-
tariaat in het West-Friese Schellinkhout is gevestigd.

> Flory Neter en eindredacteur Leo van 
Gelderen in Zoom meeting met rabbijn  
Wolff en zijn assistent Igor Shatshin. 

Foto: Eddy Neter

‘Jullie gedachten aan ons 
voelen als omhelzing van een 

troostende moeder’

vanwege de geruchten dat deze groep ook 
nogal wat neonazi’s telt. 
Igor glimlachend: ,,Het zijn in ieder geval 
fanatieke nationalisten. En de Russen zijn 
doodsbenauwd voor ze. We moeten uitein-
delijk als Oekraïne toch zelf zien te overle-
ven. Wat dat betreft zijn we blij met elke 
steun. Ook die vanuit Nederland. Op dit 
moment is er vooral grote behoefte aan 
medicijnen en medicamenten.”

Het VBV heeft inmiddels regelmatig con-
tact met het tehuis in Odessa. Voorzit-
ter Flory Neter vanuit Schellinkhout: ,,Als 
VBV behartigen wij de belangen van Ho-
locaust overlevenden. Vanuit die gedach-
te ben ik via het internet op zoek gegaan 
naar organisaties of tehuizen die zich ook 
met die belangen bezig houden. Zo ben 
ik in Odessa terecht gekomen en kwam 
in contact met Igor die me heeft uitge-
legd hoe we veilig geld over konden ma-
ken. Onze mensen hebben na een oproep 
op onze eigen website duizend dollar bij 
elkaar gebracht. Daar ben ik sowieso heel 
trots op, Als organisatie heeft het VBV 
vervolgens nog 1200 dollar overgemaakt 
en we steunen met 500 euro de stichting 
van voormalig minister Joris Voorhoeve’  
OpenDoorUkraine.nl omdat zijn more-
le kompas ons aanspreekt. Wat het VBV 
betreft, blijven we contact houden met 
Odessa en we gaan ons hard maken voor 
die broodnodige medicijnen en we on-
derzoeken hoe we die vervolgens veilig in 
Odessa kunnen krijgen. We blijven de lijn 
tussen Odessa open houden!”

Tekst: Leo van Gelderen

Steun ook het tehuis Mishpacha!

U kunt rechtstreeks bijdragen: 

www.mishpachaorphanage.org/emergency

Of stort uw bijdrag op VBV-rekening:  

NL47 INGB 0005063253 

BIC: INGBNL2A o.v.v. ‘Oekraïne’
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Toen viel Rusland binnen
Een exodus uit Oekraïne is het gevolg; meer 
dan twee miljoen mensen zijn reeds ge-
vlucht, voornamelijk vrouwen en kinderen. 
Ook Oekraïense Joden verlaten het land of 
blijven om te vechten. Hoe dan ook  bete-
kent deze onrust mogelijk het begin van 
het einde van wat zo zorgvuldig werd her-
bouwd en opgebouwd.
Te midden van deze algemene verwoesting 
zijn vele pijlers van joodse gemeenschap-
pen vertrokken en/of worden bedreigd. Sy-
nagogen, buurthuizen en scholen zijn geslo-
ten en velen vrezen dat veel van wat ooit 
was, verloren zal gaan in het oorlogsgeweld.

Ook Joodse mannen opgeroepen
Zoals de meeste Oekraïense mannen tus-
sen de 18 en 60 jaar, worden ook Joodse 
mannen opgeroepen voor het leger en kun-
nen niet weg. Het is blijven, vechten en hel-
pen. Voor sommigen die wel zouden kun-
nen vertrekken is echter de uitreis te zwaar 
en is hulp dringend nodig. Anderen die wel 
kunnen vluchten om in veiligheid te ko-
men, wacht een ongewisse tijd en zullen 

waarschijnlijk voor onbepaalde tijd ver-
spreid blijven over Europa. Sommigen wor-
den gehuisvest en ondersteund door Jood-
se hulporganisaties, particulieren en lokale 
gemeenschappen en een deel van de groep 
zal doorreizen naar Israël waarbij alle hulp-
verlening opties worden afgewogen.
Ayelet Shaked (Israëlische minister van Bin-
nenlandse Zaken) zei recent dat Israël zich 
ook voorbereidt op het opnemen van maxi-
maal 100.000 Joden en niet-Joodse naaste 
familieleden uit Oekraïne, Rusland en ande-
re Oost-Europese landen.

Weer verstoord Joods leven
De geschiedenis van Joden in Oekraïne 
is lang en wreed. Odessa, de op twee na 
dichtstbevolkte stad van Oekraïne, was 
ooit een pijler van het Europese Joodse le-
ven. De stad Uman het heiligdom van de 
beroemde rabbijn Nachman van Breslov is 
nog steeds een pelgrimsoord.
Gedurende de 19de en vroege 20ste eeuw 
leidden pogroms er toe dat zij die het over-
leefden uit het Russische rijk emigreerden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog doodden 

Deze keer vertelt VBV-voorzitter Flory Neter in een speci-
ale aflevering van de podcast IK HEB ER GEEN BEELD BIJ 
over de hulp die het VBV biedt aan een Joods tehuis in 
de Oekraïense stad Odessa. Zie ook het interview in deze 
nieuwsbrief. De eerste financiële hulp is mede mogelijk ge-
maakt door onze eigen achterban. Een helpende hand die, 
wat het VBV betreft, niet eenmalig zal zijn.

De podcast-serie: IK HEB ER GEEN BEELD BIJ is te beluisteren via de be-
kende kanalen zoals Spotify. U kunt ook het bijgaande link aanklikken.  
Check vbvinfo.nl/pocast nr 6. Of kies voor deze link: 
https://open.spotify.com/episode/2HjFbNSsHKYCzJMolklTCe

Joods leven in Oekraïne
Het ging goed met de Joodse gemeenschap... Na eeuwen van pogroms, 
antisemitisme, Holocaust en sovjet repressie, werd het leven weer goed 
in Oekraïne. Joodse scholen en gemeenschapscentra ontstonden weer. 
Men schat het aantal  Oekraïense Joden op zo’n 200.000; al dan niet re-
ligieus. Het joods zijn was nauwelijks een factor toen de seculiere presi-
dent Volodymyr Zelensky zich in 2019 kandidaat stelde voor het presi-
dentschap en werd verkozen.

nazi-Duitsland en zijn 
bondgenoten naar 
schatting 1,5 mil-
joen Oekraïense Jo-
den. Een van de erg-
ste bloedbaden van 
de Holocaust vond 
plaats in 1941 in Ba-
byn Yar aan de rand 
van Kiev. In enkele 
dagen doodden Na-
zi - doodseskader s 
meer dan 30.000 Jo-
den als onderdeel van campagnes in de 
Sovjet-Unie.
Onder Sovjet heerschappij, werd het 
Joodse leven, inclusief feestdagen en He-
breeuwse lessen, verboden. Hoewel men in 
de Sovjet-Unie geen Jood mocht zijn, werd 
wel op Sovjet-identiteitskaarten ‘Joods’ als 
enige nationaliteit vermeld, waarmee zij 
duidelijk werden geselecteerd. 
In de jaren voor en na de ineenstorting van 
de Sovjet-Unie in 1991,vertrokken veel Oe-
kraïense Joden. Zelensky's familie behoor-
de tot die paar honderdduizend Joden die 
bleven in de hoop dat ze meer kansen zou-
den krijgen in het nieuwe Oekraïne.
In de decennia na de ‘Koude Oorlog’ wer-
den succesvolle pogingen ondernomen om 
het joodse en religieuze leven in Oekraï-
ne nieuw leven in te blazen. Dat wordt nu 
schandelijk verstoord.

Redactie VBV Nieuws

Noteer in 

uw agenda

04.09.22

Nu het echte Corona-gevaar geweken 
lijkt te zijn, zijn wij voornemens om onze 
jaarlijkse traditie in ere te herstellen. 
Onze jaarvergadering is sinds 2019 op 
een zijspoor gezet. Wij hebben besloten 
om op zondag 4 september onze jaar-
lijkse bijeenkomst luisterrijk te hervat-
ten. Dat wij sinds en tijdens Corona hard 
hebben gewerkt blijkt uit de vorige INFO 
en de website waarin een jaarverslag 
werd opgenomen. Het programma zal 
te zijner tijd bekend worden gemaakt. 
Uiteraard hopen wij op uw
aanwezigheid!

Jaarvergadering
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  Dat hij daarmee de Joodse gemeen-
schap op hun ziel trapte, blijkt derhalve 
niet van belang. Eerder, in december van 
het vorig jaar, spanden vanwege zijn bele-
digende opmerkingen het Centraal Joods 
Overleg, het CIDI en vier Holocaustover-
levenden een kort geding aan tegen Bau-
det. Volgens de rechter toen zouden de 
berichten van de politicus hebben bijge-
dragen aan het aanwakkeren van antise-
mitisme.
  Toch stelt nu het Openbaar Ministerie 
dat de tweets van Baudet waarin hij de 
vergelijking maakt tussen Joden en on-
gevaccineerden niet strafbaar zijn. Op 
Twitter schreef hij dat de coronamaatre-
gelen vergelijkbaar waren met de situatie 
van Joden in de jaren ’30 en ’40. Volgens 
Baudet waren ongevaccineerden ’de nieu-
we Joden’ en ’wegkijkende uitsluiters’ de 
’nieuwe nazi’s en NSB’ers’.
  Het Openbaar Ministerie vindt dat zijn 
uitingen gericht waren op het ’uitvergro-
ten van het ongemak van de coronamaat-
regelen’ en niet op het ’bagatelliseren van 
de Holocaust’. De berichten zouden ook 
geen haat of geweld aanwakkeren. 
  ’Een volksvertegenwoordiger veroorde-
len is alleen gerechtvaardigd als woorden 
verder gaan dan kwetsen, choqueren en 
verontrusten en aanzetten tot haat, ge-
weld, discriminatie en onverdraagzaam-
heid.’ Volgens Justitie is daar geen spra-
ke van.

KORT Nieuws. +++ +++ +++

Brief v/d lezer:
Heeft u tips of suggesties voor de 
lezers? Stuur deze dan z.sm. in naar:
info@vbvinfo.nl 
Of per post naar: 
Dorpsweg 129A-8
1697 KJ  Schellinkhout

Bondskanselier Olaf Schultz
Duitsland overweegt om het Is-
raëlisch Arrrow-3-systeem aan te 
schaffen. Dit systeem maakt het 
mogelijk om ballistische langeaf-
standsraketten zelfs tot op een 
hoogte van de stratosfeer te on-
derscheppen. Duitsland beschikt al 
over een Patriot-systeem dat laag-
vliegende projectielen onderschept. 
Het Arrow-3-systeem onderschept 
en vernietigt onder meer inkomen-
de kernkoppen waardoor strategi-
sche doelen en bevolkingscentra 
worden beschermd.

Moldova (Moldavië)
Moldova is de zwakste schakel in 
de regio. Het is afhankelijk van zo-
wel Rusland als van het Westen. In 
Moldova wonen minder mensen 
dan in een stad als Kiev. Het inwo-
nersaantal is 2.6 miljoen en het is 
het armste land van Europa. Sinds 
de onafhankelijkheid in 1991 hebben 
pro-Russische en pro-Westerse par-
tijen elkaar bestreden en zijn poli-
tieke tegenstellingen gepolariseerd; 
de Russische invasie in Oekraïne 
wordt desondanks wel veroordeeld. 
Het land verkeert economisch in 
zwaar weer en is volledig afhanke-
lijk van Russische energie. Door de 
enorme vluchtelingenstroom is de 
populatie met 4% gestegen.

Voedsel
Frankrijk dringt aan op een voed-
selveiligheidsplan om grote hon-
gersnoden te voorkomen. Veel lan-
den zijn afhankelijk van graanex-
port vanuit zowel Rusland als 
vanuit Oekraïne. Zonder die Oekra-
iense export zal de situatie binnen 
18 maanden nijpend zijn. Macron 
dringt daarom onder meer aan op 
eigen teelt.

Nog steeds actief in Rusland
Autofabrikanten waaronder Renault produceren nog steeds in Rusland maar heeft 
wel aangegeven te zullen stoppen. Nestle, Mondelez, Unilever, Johnson en Johns-
on, Raiffeisen, Union General, Samsung en BASF hebben de Russische markt nog 
niet verlaten. De 48 filialen van Marks & Spencer zijn nog steeds geopend.

Uit de mond van een gepensioneerde Rus over de huidige inflatie:
• Ik kan alleen de aanbiedingen betalen.
• Op de TV zie ik dat voedseltekorten een mondiaal probleem zijn.
• Ik vertrouw de Russische Staats TV volledig: Soldaten hebben papieren getoond 

waarop is te zien dat Oekraïne een aanval op Rusland voorbereidde.
• Het is de geschiedenis die ons tot deze beslissing heeft gedwongen.
• Ik ben een Rus en zie niet in waarom ik niet solidair zou moeten zijn met mijn 

land.
• Een vrouw staat altijd naast haar man om zijn munitie bij te laden.
• De Britse spionnen baas Jeremey Fleming schetst een ontluisterend beeld van 

het Russische invasieleger in Oekraïne. Soldaten zouden bevelen weigeren en 
hun materieel onklaar maken om niet te hoeven vechten.

• De oorlogspresident die vanuit een belegerde stad de Tweede Kamer toesprak, 
sprak vijf jaar geleden de stem in van Beertje Paddington. Oekraïense kinderen 
herinneren zich een beertje dat stoer en soms aandoenlijk klonk.

Baudet gaat vrijuit na 
bagatelliseren Holocaust

Thierry Baudet, de leider van Fo-
rum Voor Democratie, gaat na het 
bagatelliseren van de Holocaust 
via twitterberichten vrijuit. 
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N
u wij iedere dag hopen op een 
staakt het vuren proberen wij 
in te schatten hoe Poetin zijn 
schaakstukken neerzet. Heeft 

hij wel baat bij vredesonderhandelingen 
en stabiliteit in de regio? Hij is deze ellende 
begonnen en de weg naar stabiliteit kan al-
leen maar door hem in gang gezet worden. 
De Oekraïense bevolking en regering zijn 
hier slechts het slachtoffer. Poetin moet 
dus bewegen. Wat zouden zijn voorwaar-
den tot stabiliteit moeten, zijn slag heeft 
hij in 2014 immers al geslagen.
Zelensky weg en terug naar de pro-Russi-
sche invloedssfeer? De knop om bij de Oe-
kraïners en met volle kracht op weg naar 

het verleden? Mogelijk dat hij denkt de 
bevolking zo te kunnen te manipuleren 
dat de wens naar democratie en vrije toe-
komst wordt uitgewist.
Natuurlijk voelt hij zich vernederd omdat 
de Oekraïne een regering heeft die een an-
dere visie heeft. Een visie die gericht is op 
vooruitgang, welvaart, solidariteit en goed 
burgerschap en die de banden met Rusland 
heeft losgelaten.
We zouden niet verbaasd moeten zijn 
dat Poetin helemaal niet streeft naar 
rust in de regio, maar dat juist instabi-
liteit zijn doel is. Zo kan hij op ieder mo-
ment de vijandelijkheden aanjagen, druk 
blijven uitoefenen op de Oekraïense be-
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Van de voorzitter

Stuur Flory Neter een email:
info@vbvinfo.nl

Het vbv is een stichting met vrienden/donateurs die zich inzet om zaken rond de uitvoering van de oorlogswetten verbeterd en/of vereenvoudigd te krijgen.
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Rabbijn Avraham Wolff, voorzitter 
van de Joodse Federatie van Oe-
kraïne en een Chabad shaliach in 
Odessa, blijft in zijn stad en bij zijn 
mensen.

"We hebben voedselvoorraden 
gekocht, zoals meel, rijst, olie en 
water", zegt hij. “Bovendien pro-
beren we de Joodse mensen die 
ons bellen te kalmeren. We heb-
ben duizenden telefoontjes ge-
kregen en honderden mensen zijn 
naar de sjoels gekomen voor hulp. 
De Joodse gemeenschap maakt 
veel spanning, angst en onrust 
door. We proberen mensen 
zoveel mogelijk gerust te 
stellen en waar we kunnen, 
bij te staan.”
Rabbijn Wolf is ook verant-
woordelijk voor het weeshuis met 120 kin-
deren, een slaapzaal voor 140 Joodse stu-
denten uit heel Oekraïne en een verpleeg-
huis met 50 bejaarde bewoners, velen van 
hen overlevenden van de Holocaust.
'Een kapitein blijft op zijn schip', zegt hij. 
Volgens rabbijn Wolff zijn er veel mensen 
die overwogen te vluchten, maar velen in 

de gemeenschap hebben geen 
paspoort. ,,Het Oekraïense mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken 
heeft iedereen die een paspoort 
heeft aangevraagd, meegedeeld 
dat er vooralsnog geen paspoor-
ten worden uitgegeven. Wat de 
grensovergangen betreft, in die 
richtingen staan 35 kilometer 
lange files. Het is onmogelijk om 

daar te komen."
Inmiddels is er wel gezorgd 
voor voedselvoorraden, 
ook voor verwachte vluch-
telingen uit andere steden, 

en voor het geval de oorlog voor zijn deur 
komt, beschikt het tehuis over generatoren, 
brandstof en satelliettelefoons. ,,Dit heb-
ben we allemaal van tevoren geregeld”, zegt 
hij, ,,zodat als het internet wegvalt, we toch 
in contact kunnen blijven en iedereen kun-
nen helpen. We zullen doen wat we kunnen 
met de middelen die we hebben."

volking, de verkiezingen blijvend manipu-
leren en Zelinsky en de zijnen chanteren. 
 Wat hoop ik dat ik ongelijk heb.

> Rabbijn Wolff tijdens het Zoom-contact 
met Flory Neter en Leo van Gelderen. 
Foto: Eddy Neter

Rabbijn Wolff: ’Een kapitein blijft op zijn schip’

WE ZIJN IN 
OORLOGMODUS 


