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Holocaustoverlevenden kampen met eenzaamheid
door Ralph Dekkers

TEL AVIV, zaterdag
Ze hebben onvoorstelbare verschrikkingen doorstaan, zijn

daarna naar het veilige Israël gevlucht, maar nu het einde van
hun leven nadert, voelen ze zich eenzaam en hebben ze nauwe-
lijks geld om van rond te komen. Veel overlevenden van de Ho-
locaust lijden een moeilijk bestaan in Israël. 

door Ralph Dekkers
REPORTAGE

Het land telt nog zo’n twee-
honderdduizend Joden die de
gruwelpraktijken van de na-
zi’s aan den lijven hebben on-
dervonden. Daarvan leeft een
kwart in armoede, zo blijkt uit
een onlangs gepubliceerd rap-

port. En hun lot zal er met de
aankomende bezuinigingen in
Israël alleen maar slechter op
worden. 

De staat doet volgens velen
te weinig voor de overleven-
den, waarvoor jaarlijks een
budget van zo’n 400 miljoen
euro beschikbaar is. ’De Isra-
elische regering wacht erop
totdat de Holocaustoverleven-
den binnen twintig jaar uit-
sterven, zodat het niet langer
hun uitkeringen hoeft te beta-
len’, aldus een commentator.

Misschien nog wel schrij-
nender dan de economische
misère, is het feit dat veertig
procent zich eenzaam voelt.
De meesten gaan nauwelijks

de deur uit voor sociale activi-
teiten. Zij zitten thuis, kijken
televisie en halen herinnerin-
gen op uit het verleden. Zowel
de goede als de slechte. 

Om die sleur te doorbreken
is er in Tel Aviv onlangs een
project gestart om deze oude-
ren te helpen: ’Adopteer een
oma’. Jonge vrijwilligers bren-
gen wekelijks een bezoek aan
Holocaustoverlevenden om ze
de nodige liefde, aandacht en
afleiding te geven. 

Jonathan is een van hen. De
Brit verhuisde ruim een jaar
gelegen naar Tel Aviv en zag
tot zijn afgrijzen overal in de
stad eenzame ouderen op
bankjes zitten. „Zij verdienen
onze aandacht en respect na al-

teuil, met voor haar op de sa-
lontafel twee ingelijste foto’s
van haar overleden man. 

In het mid-
den brandt een
kaars, ter nage-
dachtenis van
de man die tot
voor kort haar
leven vulde
met liefde.
Volgende
week is het
drie jaar gele-
den dat hij
overleed en
dan gaat ze sa-

men met Jonathan naar de sy-
nagoge om hem te herdenken. 

„Ik kijk iedere week uit naar
de komst van Jonathan”, zegt
ze. „Ik ben eenzaam en heb
weinig meer voor te leven
sinds mijn man is overleden.”
Ze moet van weinig rondko-
men en haar enige bron van
vermaak is de televisie, die
steevast op een Roemeense
zender staat afgesteld. „De re-
gering doet veel te weinig voor
ons.” 

Jonathan heeft het de afge-
lopen maanden nog niet aange-
durfd om haar Holocaustverle-
den op te rakelen. Nu komt het
kort ter sprake. „Ik denk er
nog veel aan “, zegt ze, terwijl
ze naar het plafond staart.
„Mijn ouders zijn in de kam-
pen omgekomen. Het was ver-
schrikkelijk.” 

De gruwelijke herinnerin-
gen worden haar te veel, dus
wordt een nieuw onderwerp
aangesneden, de nieuwe
vriendin van Jonathan. „Ik
ben zo blij dat hij een meisje
heeft gevonden. Liefde is het
belangrijkste dat er is in het le-
ven.” 

• De van oorsprong Britse
Jonathan bezoekt wekelijks
Holocaustoverlevende Toni
Fichman in Tel Aviv. Sinds de
dood van haar man kampt zij
vooral met eenzaamheid en is
daarom Jonathan zeer dank-
baar voor zijn wekelijkse
bezoekjes.

les wat ze meegemaakt heb-
ben”, aldus Jonathan. „Het
minste wat we ze kunnen ge-
ven, is een
waardige laat-
ste paar jaar
van hun le-
ven.” 

Sinds drie
maanden be-
zoekt hij elke
week de 85-ja-
rige Toni Fich-
man, een Roe-
meense die
kort na de op-
richting van de
staat Israël, in 1948, naar Tel
Aviv verhuisde. „Het is een
schat van een mens. Ze behan-
delt me als het kleinkind dat ze
nooit heeft gehad.”

Als de 26-jarige advocaat het
flatje van Fichman binnen-
stapt, geeft hij haar eerst twee
zoenen, die een glimlach op
haar gezicht toveren. Ze zit
moederziel alleen in een fau-
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Homohuwelijk
door Hans Kuitert

AMSTERDAM, zaterdag
En de teller staat op dertien, aan het eind van dit jaar waarschijnlijk op zes-

tien en als de Ieren vaart maken met een toegezegd referendum, in 2014 wel-
licht op zeventien. Kerken, confessionele of conservatieve politici staan op de
achterste benen, maar in de westerse wereld is de opmars onstuitbaar. Het
homohuwelijk wint terrein, land na land.

De Fransen gingen begin de-
ze maand overstag, gevolgd
door het Britse Lagerhuis, al
moet aan de overzijde van het
Kanaal nog het nodige juridi-
sche en parlementaire werk
worden verricht voordat ook
de Lords de echtband tussen
mensen van gelijk geslacht af-
hameren. Idem dito in Schot-
land en Noord-Ierland, maar
het einde van de tunnel is in
zicht.

Zelfs het roomse Ierland ko-
ketteert met het homohuwe-
lijk. Typisch Iers addertje on-
der het gras: er moet eerst een
referendum worden gehou-
den omdat de Ierse grondwet
op de schop moet getuige de
constitutionele tekst waarin
de staat het gezin van man en
vrouw dient te beschermen. 

Horde
Geloof, en meer precies de

invloed van de kerken, is en
blijft de groot-
ste horde die
homovriende-
lijke politici en
regeringen
moeten ne-
men. 

Kerken,
vooral de r.-k.
kerk, de Angli-
caanse kerk,
evangelistische
protestantse
stromingen en
in Oost-Europa orthodoxe ker-
ken, brengen overal waar het
homohuwelijk op een parle-
mentaire agenda verschijnt

massa’s tegenstanders op de
been. Of vileine verklaringen
en ingezonden stukken in
kranten. God heeft dit niet be-
doeld, is de boodschap, zonder
het onderhuidse uit te spre-

ken: gelijke ge-
slachten pro-
duceren geen
kinderen. Met
homo’s geen
zieltjes. 

Ierland is
een fraai voor-
beeld van kan-
telend besef.
Er is daar een
beweging die
veelzeggend is:
Marriage Equa-

lity (Huwelijkse Gelijkheid).
Spreekbuis Moninne Griffith:
„De tijd is rijp voor Ierland om
zich aan te sluiten bij landen

zoals Spanje en Portugal, om
van Ierland een modern demo-
cratisch land te maken met
respect voor diversiteit en ge-
loof in gelijkberechtiging.”

Beschavingstoets
Het homohuwelijk als toon-

beeld van beschaving. Dat had
Nederland, dat het huwelijk
tussen partners van gelijk ge-
slacht als eerste land ter we-
reld in 2001 invoerde, nooit
kunnen bevroeden. Maar dat
is wat invoeren van het homo-
huwelijk inmiddels, en te-
recht, is geworden. Een be-
schavingstoets, zoals het af-
schaffen van de doodstraf dat
is. 

Katholieke landen als Span-
je en Portugal gingen al over-
stag. Italië natuurlijk niet, al
is de beweging daar voor het
homohuwelijk wel groeiende.
Vanuit het Vaticaan blijft het
grondpersoneel van God knar-
sen. Begin januari nog verge-
leek L’Osservatore Romano,
het clubblad van het Vaticaan,
het homohuwelijk met het
communisme. 

De voorstanders van de
openstelling van het huwelijk
voor paren van gelijk geslacht
werden afgeschilderd als
’voorvechters van het commu-
nisme dat miljoenen wist te
verleiden met hun belofte van
perfecte sociale en economi-
sche gelijkheid’. Het ’homohu-
welijk’ is een ’ontkenning van
de waarheid’, schreef de krant
om vervolgens het gezin op
een sokkel te hijsen.

Niet overal delft de kerk het
onderspit. Medio januari nog
deed de Sejm, het Poolse par-
lement, een manmoedige po-
ging de voorbode van het ho-
mohuwelijk, het geregistreer-
de partnerschap, in te voeren.
Nipt, maar toch, de kerkgan-
gers wonnen. 

Homo’s moeten in Polen nog
geduld hebben.

Af en toe mokt de kerk.
Soms bij monde van de paus,
soms via de bisschoppen, zoals
onlangs nog in Spanje, waar na
een lange juridische strijd het
constitutionele hof het in 2005
ingevoerde homohuwelijk er-
kende. De Spaanse bisschop-
pen togen tevergeefs naar de
barricade. 

Vlekken
Er zijn nog veel ’vlekken’ op

de beschavingskaart. Neem
onze oosterburen. Als zoveel
Europese landen kunnen rela-
ties tussen mensen van gelijk
geslacht er wel worden geregi-
streerd en erkend, maar trou-
wen is een brug te ver, al be-
paalde het constitutionele hof
in Karlsruhe al in 2002 dat het
homohuwelijk niet in strijd is
met de grondwet. Wel in strijd
met de opvattingen binnen de
CDU en de CSU, de politieke
basis van kanselier Merkel. 

Worstelen met het homohu-
welijk doen ook de Verenigde
Staten. In een handjevol sta-
ten is het homohuwelijk er-
kend. Opvallend is ook dat de
Amerikaanse variant van de

Anglicaanse kerk, de Episco-
paalse kerk bereid is huwelij-
ken tussen mensen van gelijk
geslacht in te zegenen. 

De fameuze National Cathe-

dral in Washington staat er-
voor open, liet eerder deze
maand dominee Gary Hall we-
ten: „Elk persoon is een geliefd
kind van God.” Opvallend is

vooral dat de National Cathe-
dral de plek is waar Amerika-
nen nationaal bijeenkomen
om herdenkingsdiensten te
houden voor rampen. 

Dat is wat het homohuwe-
lijk steeds weer nodig blijkt te
hebben, krachtige symbolen.
Dat geldt ook voor de tegen-
standers. Zo was er een burge-
meester op een Grieks eiland
die een huwelijk tussen twee
mannen toestond. Prompt
werd dat ontbonden en de bur-
gervader mocht het water en
brood van het cachot proeven.

in opmars
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• Paus Benedictus XVI

Napels laat zijn kerken verloederen
NAPELS, zaterdag

De mooiste kerken en mo-
numenten van Napels, die ge-
tuigen van het grootse verle-
den van de stad, verpauperen
door de onverschilligheid van
de massa. Hoofdschuddend
wijst de jonge schrijver Ange-
lo Forgione, een rasechte Na-
politaan, op het plafond van
de zuilengalerij bij de basiliek
aan het plein Piazza del Ple-
biscito. Er hangt een net dat
moet voorkomen dat er brok-
stukken naar beneden vallen. 

Het beroemde theater San
Carlo, dat om de bocht ligt, is
een paar jaar geleden geres-
taureerd. Kennelijk niet op de
goede manier. „Kijk eens naar
de zijkant. De eerste stukken
zijn al op de grond gevallen. ”,
zegt de actievoerder Angelo.

Maar liefst tweehonderd
prachtige kerken uit het oude
historische centrum, het
grootste van Europa, zijn voor
onbepaalde tijd gesloten. Res-
tauraties duren vaak vele tien-
tallen jaren. Schitterende ba-
rokke kerken worden intus-
sen leeggeroofd of dienen als
vuilstortplaats. Ook worden
ze door de lokale maffia, de ca-
morra, gebruikt als opslag-
plaats voor drugs of als wapen-
depots. Soms trekken er fami-
lies in of worden, zonder ver-
gunning, van de kerken
winkels gemaakt. 

„Napels heeft meer dan
vijfhonderd kerken, nog
meer dan Rome. Het is een
unieke stad. Maar we zijn to-
taal niet in staat om de kerken
te onderhouden”, zegt Anto-
nio Pariante. Hij is voorzitter
van het comité Porto Salvo,
dat zich inzet voor het behoud
en de bescherming van het rij-
ke culturele erfgoed van de

stad. „Het historische cen-
trum staat op de Werelderf-
goedlijst van Unesco. De bur-
gemeester moet dus met een
plan komen om ons erfgoed in

tact te houden”, aldus de cul-
tuurbewaker. „Als hij daartoe
niet in staat is, kunnen we net
zo goed van die lijst af.”

De 56-jarige Napolitaan
toont sfeervolle oude wijken
zoals San Lorenzo, San Gi-
useppe en Forcella. Je kijkt je
ogen uit. Napels is een juweel
van een stad, die qua schoon-
heid zelfs niet onderdoet voor
Rome of Florence. Maar tij-
dens de wandeling wijst Anto-
nio Pariante op verscheidene
voorgevels van gesloten ker-

ken waar de deur is gefor-
ceerd en waar een nieuw slot
op zit.

„Dat hebben criminelen er-
op gezet. Ze gebruiken de ver-
laten kerk dus stiekem ergens
voor”, weet hij. „Maar we
willen dat ze weer opengaan.
Dan is er controle over de ker-
ken en gebeuren er daarbin-
nen geen gekke dingen meer.
Bovendien is het goed dat de
culturele rijkdom van de ker-
ken voor iedereen zichtbaar
is, zodat we onze geschiedenis
leren kennen.” 

Eenmaal in de wijk Forcella
zegt de beschermer van Na-
pels’ cultuurgoed op gedemp-
te toon: „Hier zijn we midden
in het rijk van de camorra.”
We lopen door nauwe, donke-
re straatjes. Een kerk blijkt al
dertig jaar lang door een ande-
re kerk te worden gesteund
om instortingsgevaar te voor-

komen. Later zien we de Chie-
sa di Sant’Agostino alla Zecca.
De barokke kerk met fresco’s
en schilderijen van Giacinto
Diano behoort tot de grootste
kerken van
Napels. Maar
sinds de aard-
beving van
1980 is hij
dicht. Er is
geen geld voor
restauratie.
Voor de kerk
staat een ka-
potte badkuip
met vuilnis er-
in. Een aantal stukken mar-
mer van de omheining van de
kerk is gestolen.

Dertig meter verderop is
een kerk waar aan de boven-
kant de was buiten hangt. „Zie
je, daar wonen nu mensen”,
zegt Antonio. „Die zijn ge-
woon boven in de kerk gaan

wonen. Niemand durft wat te-
gen ze te zeggen, want deze fa-
milies hebben hier veel
macht.” Even later wijst hij
naar een drukbezochte schoe-
nenwinkel. „Die mocht daar
helemaal niet zijn, want het is
officieel nog altijd een kerk.
De winkelier heeft nooit een
vergunning gekregen.” Als we
eindelijk een gewoon functio-
nerend godshuis binnenko-
men, zien we een paar men-
sen gezamenlijk hardop bid-
den. „Een prachtige kerk”,
fluistert Pariante. „Maar wat
zijn hier veel dingen gestolen.
Keramiek, stukken marmer,
fresco’s, beelden, alles wat
van waarde is en op de zwarte
markt kan worden verkocht.”

Diefstal is een bekend pro-
bleem in Napels. Umberto Bi-
le, die verantwoordelijk is
voor het onderhoud van de
kerk, het klooster en de enor-
me bibliotheek Girolamini,
vertelt wat zijn voorganger
heeft gedaan: „Hij heeft vele
duizenden antieke boeken

van onschat-
bare waarde
gestolen. Ge-
lukkig zijn er
3000 terugge-
vonden. De
meeste waren
in München.”

Bile moet
voor al het rei-
len en zeilen
van het hele

complex zorgen. „Er is alleen
geen geld voor het onder-
houd. We zijn hier maanden
zonder licht geweest. Ik heb
besloten om de bezoekers een
toegangskaartje te vragen,
zodat we tenminste de elek-
triciteitsrekening kunnen be-
talen.” 

door Maarten van Aalderen
REPORTAGE Godshuizen 

opslagplaats 
van criminelen

Godshuizen 
opslagplaats 

van criminelen

• Antonio Pariante is voorzitter van een comité dat zich inzet voor behoud van alle historische kerken in de
stad Napels.

Van onze correspondent
NEW YORK, zaterdag

De politie in Los Angeles
maakt jacht op een voormali-
ge collega die ervan wordt ver-
dacht drie mensen te hebben
doodgeschoten, inclusief een
oud-collega. 

De 33-jarige Christopher
Donner wordt omschreven als
zeer gevaarlijk. Hij is zwaar be-
wapend. „Natuurlijk weet hij
wat hij doet. Wij hebben hem
getraind”, zegt politiechef
Charlie Beck. Wraak om ont-
slag lijkt het motief van Don-
ner. 

Hij bedreigt diverse men-
sen, de meesten met banden
met het Los Angeles Police De-
partment (LAPD). Dorner
werd ontslagen omdat hij een
collega vals had beschuldigd.
In een verklaring dreigt hij
met „een ongebruikelijke oor-
logsvoering tegen hen in
LAPD-uniform, of ze nu
dienst hebben of niet”.

Israëlische
staat doet
weinig voor
de ouderen

Israëlische
staat doet
weinig voor
de ouderen
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