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Een persoonlijke notitie van een donateur 

Op 30 november 2018 verscheen in de NRC een interview met Patricia 

Hall, hoogleraar Muziektheorie aan de Universiteit van Michigan in Ann 

Arbor USA. Zij deed onderzoek naar muziek in Concentratiekamp1 van 

Auschwitz. Met name ging het artikel over een muziekstuk dat daar was 

uitgevoerd en nu in haar universiteit ten gehore werd gebracht in de 

bezetting zoals die in Auschwitz moet zijn geweest. 

Mijn vader was voor de oorlog een vooraanstaand (alt)violist en in de 

oorlog zat hij samen met mijn moeder in het verzet. Mijn moeder zorgde 

voor onderduikadressen en mijn vader zorgde onder andere voor valse 

persoonsbewijzen. Door verraad werd hij in 1944 opgepakt en via 

Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. 

Omdat we over het verblijf van mijn vader in Auschwitz vrij weinig infor-

matie hebben - we wisten wel dat hij in het kamporkest zat - heb ik contact 

gezocht met Patricia Hall en gevraagd of zij mogelijk wat meer informatie 

over mijn vader had. 

Tot mijn grote en ook emotionele geluk kon Patricia Hall een lijst over-

leggen van de musici die eind 1944 het orkest vormden (77 personen) en 

daar stond de naam van mijn vader op. Verder gaf ze achtergrondinfor-

matie en ze stuurde me verschillende artikelen toe over kamporkesten in 

Auschwitz. Helaas is mijn vader begin februari 1945 na de Dodenmars, in 

Dachau, vermoord door de Nazi’s.  

Voor diegenen die het wel hebben overleefd ben ik donateur van AMCHA. 

=========================================================== 

Blijf alstublieft Amcha steunen! 

Met vriendelijke groet,   

 

                 Jaap Hartog, voorzitter 

Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?                        z.o.z. 

David 
 
Een paar jaar geleden 
hoorde ik voor het eerst 
over AMCHA, bij toeval.  
“Een paar gesprekken 
met een psycholoog. 
Aan de ene kant was 
het goed, aan de andere 
kant niet.… Nu komt het 
steeds meer bij mij naar 
boven. Ik ben nu oud. 
Heeft het nog wel zin 
voor mij…”. 
 
David werd in Jaworsna 
geboren uit een 
Nederlandse moeder en 
een Poolse vader. 
Tijdens WO II zwierf hij 
helemaal alleen door 
Polen en Rusland.  
Belandde na de oorlog 
in Russische gevangen-
schap. Pas in 1956 
kwam hij vrij.  
Terug in Jaworsna 
kende niemand hem 
meer. Zijn hele familie 
was vermoord. Dat jaar 
emigreerde David naar 
Israël en vocht mee in 
de Sinaï-oorlog.  
“Ik trouwde met Lilly. Zij 
en onze oudste dochter 
zijn inmiddels 
gestorven. AMCHA? Ik 
vraag me wel af of het 
nog zin heeft voor mij. 
Toch ga ik er telkens 
weer naar toe.” 
 

 

 

Gaarne verzoeken wij u uw donatie over te maken op 

Rekeningnummer: NL42 ABNA 049 06 06 210 

              Ten name van Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland .   
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Dringend verzoek 
Op iedere Amcha acceptgiro staat rechts boven een 

betalingskenmerk in een wit vlak: 16 cijfers in 4 

groepjes van 4 cijfers. De laatste 8 cijfers daarvan 

zijn uw identificatie. Wilt u a.u.b. deze laatste 8 

cijfers vermelden bij uw donatie. 

 

Toename hulpvragen 

Tegen de verwachting in bereiken overleven-

den van de Holocaust een hogere leeftijd dan 

hun generatie-genoten. Dit blijkt uit een on-

derzoek van Leidse en Israëlische wetens-

chappers.  

Een goede verklaring voor deze ontwikkeling 

kan men nog niet geven. De levensverwach-

ting van inwoners van Israël is bijna de hoog-

ste in de wereld. Voor AMCHA resulteert dat 

in een toename van hulpvragen.  

Daarbij komt dat veel oudere AMCHA 

cliënten in armoede leven.  

Nooit zal AMCHA een hulpvraag afwijzen. 

Zelfs niet als de cliënt de behandeling niet kan 

betalen. Ook daarom is uw donatie van groot 

belang 
 

Joodse Feest- en Gedenkdagen 
Poeriem (Lotenfeest)                                      21 maart 
Seideravond                                                   19 april 
Pesach                                               20 t/m 27 april 
Holocaust herdenkingsdag                             2 mei 
Onafhankelijkheidsdag                                  10 mei 

Neem AMCHA op in uw testament 

Bij het notarieel vastleggen van uw testament 

kunt u AMCHA een legaat toekennen of tot uw 

(mede) erfgenaam benoemen. In een legaat kunt 

u het bedrag aangeven, dat u aan AMCHA wil 

toebedenken. Vanwege de ANBI-status van 

AMCHA is dat belastingvrij. 

 

Nieuwe donateurs 

De laatste tijd doet zich het verschijnsel voor van 

een gestaag verlies aan donateurs. Dit alleen 

vanwege hoge leeftijd of overlijden.  

Tot ons genoegen melden zich tegenwoordig van 

tijd tot tijd nieuwe donateurs aan. Op die manier 

kunnen we doorgaan met het steunen van 

Holocaust slachtoffers in Israël. 

Overigens is de aanwas onvoldoende om het 

verlies van donateurs te compenseren.  

Daarom zijn nieuwe donateurs nog steeds hard 

nodig.  

 

Comité van Aanbeveling: 

Ds. W.J.J. Glashouwer 

Dr. ir. J. van der Graaf 

Prof. dr. O. van der Hart 

Opperrabbijn J.S. Jacobs 

Drs. J. Kamminga 

Drs. E.H.T.M. Nijpels 

Rabbijn A. Soetendorp 

Drs. J. Wallage. 

 


