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Bijlage betr. Het verhaal van een viool-8 

In deze bijlage worden geen namen genoemt. 

Veranderd October-2016 
 

Het verhaal van een viool  zou nooit geschreven zijn als ik er niet toevallig over gesproken had 

tijdens één van de bijeenkomsten van onze filmploeg in mijn woonplaats Hadera. 

 

Na mijn pensioen werd ik lid van de plaatselijke tv groep Community Television. Ik volgde een 

cursus van acht maanden en ontving een certificaat dat ik deze succesvol had voltooid.  Sindsdien, nu 

al negentien jaar lang, komt de groep van 25 á 30 mensen iedere twee weken bij elkaar. Dit alles op 

een vrijwillige basis. Ook  in andere steden in Israel bestaan zulke groepen. 

Wij staan onder leiding van een beroeps tv-leraar of onderwijzer (hierna  leraar genoemd),  die ons 

werk controleert en in alles naast ons staat. Zo geeft de leraar uitleg over wat wel en niet goed 

genoeg is voor een uitzending. Wij maken met name korte films over interessante onderwerpen en 

documentaires, die vandaag de dag worden uitgezonden op kanaal 98 bij  HOT en YES twee maal 

per week gedurende een half uur. 

 

Op één van onze bijeenkomsten, eind 2009, kregen wij van onze leraar het commentaar dat wij al zo 

veel jaren kortere en langere films over anderen maken. Hij vroeg ons of wij niet iets over ons zelf 

konden vertellen dat de moeite waard was als onderwerp voor een korte reportage of film.  

 

Er kwamen toen enkele reacties vanuit de groep en ik herinnerde mij dat wij op Yom ha’Atzmaoeth 

dat jaar , (De dag van de oprichting van de staat Israel), gasten uit Nederland op bezoek hadden 

gekregen. Dit betrof familie van mijn  onderduikouders, namelijk een achterkleinzoon en zijn vader.  

Na enig aarzelen vertelde ik de groep over wat er bij mij thuis was gebeurd toen deze 

achterkleinzoon op de viool van mijn vader had gespeeld en welke enorme emoties dit teweeg had 

gebracht bij mijn familie en mij. 

 

Nadat ik was uitverteld kon je een speld horen vallen. De  leraar zei kort maar krachtig: "Shlomo je 

hebt mij kippenvel bezorgd met dit verhaal en ik ga je alleen dit zeggen: ik vraag het je niet, maar ik 

geef je de opdracht om hierover een documentaire-film te maken. Al doe je er een aantal jaar over".   

Direct moedigde de hele filmploeg mij aan, waarna mijn leraar zei: "Nu moet je wel naar Nederland 

of je wilt of niet”. 

 

Het bezorgde mij de "bibbers",  want ik wist totaal niets over de geschiedenis en achtergrond van 

mijn vader en moeder. Ook nadat mijn vader na de oorlog hertrouwde is er over dit onderwerp nooit 

gesproken .  

 

 

 

 

Behalve een video-opname van het bijzondere "familie" bezoek bij ons thuis had ik totaal niets. Geen 

verhaal  of  materiaal. Ik vroeg aan mijzelf, maar ook aan mijn vrouw Tsippie  “Wat moet ik doen”?  

 

Tsippie antwoordde: "Je bent het, volgens mij, verplicht tegen over jezelf en ook als document voor 

je nabestaanden".   

Na een paar maanden bedenktijd had ik besloten dat ik het moest doen,  maar waar te beginnen en 

hoe?  
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Het heeft me ongelooflijk veel inspanning gekost en doorzettingsvermogen om beetje bij beetje 

gegevens te verzamelen. Ik was er uren en dagen mee bezig om de puzzel compleet te maken.  Via 

het internet, e-mails, kennissen, vrienden en diverse instanties, zoals het Nationale Archief in Den 

Haag, heb ik veel gegevens kunnen achterhalen die voor mij totaal onbekend waren.  

De meest emotionele ontdekking betrof toch wel bepaalde documenten over mijn vader die, met 

behulp van mijn familie uit Diemen aan wie ik hun medewerking vroeg , in het Nationale Archief  te 

Den Haag waren gevonden. 

 

Uiteindelijk had ik voldoende materiaal om te proberen een verhaal te schrijven met als titel  "Het 

verhaal van een viool." 
 

Gedurende de daaropvolgende maanden werkte ik aan een heel precies schema voor de reis naar 

Nederland om instanties en locaties te bezoeken.  

Overal vroeg ik vooraf  toestemming aan om te mogen filmen. De datums en tijden moesten precies 

op elkaar aansluiten en dat alles maanden van te voren,  

zodat ik een retourvlucht kon boeken op de door mij gewenste datums. 

Ook had ik besloten om alleen te gaan en het in zo´n  kort mogelijke tijd te voltooien om onkosten te 

beperken. 

 

Eenmaal in Nederland verliep alles volgens het schema tijdens het filmen op verschillende locaties . 

De dag voor mijn vertrek uit Nederland was ik in het Nationale Archief  te Den Haag. Daar liep het 

helemaal anders dan gedacht.  

Ik werd opgewacht door de medewerkster van de Afdeling Communicatie en Marketing met wie ik 

vanuit Israel een afspraak had gemaakt.  

 

In plaats dat ik direct kon beginnen met filmen vroeg zij opeens om een interview met mij. Dit 

interview is later gepubliceerd in de krant van het Nationaal Archief en betekende de eerste 

publicatie over  "Het verhaal van een viool." 

 

 

Ook mijn familie uit Diemen, die een jaar eerder documenten van mijn vader hadden gevonden, 

waren die dag speciaal naar het Nationaal Archief gekomen om een rol te spelen in de film. Daar 

werd de videocamera opgesteld en precies toen ik een cassette bandje wisselde en ik met het filmen 

wilde beginnen begaf mijn videocamera het.  

Het werd me allemaal te veel en ik kon mijn tranen niet bedwingen. Wat moest ik doen? Zo snel 

mogelijk renden we de stad in om een videocamera te huren, maar het was maandagochtend en alle 

winkels waren nog gesloten. 

 

Direct belde ik mijn leraar in Israel op en vertelde hem met verstikte stem over wat er gebeurd was. 

Het eerste dat hij zei was: "Hou je rustig er is niets gebeurd! 

Je hebt al veel gefilmd, dus neem nu gewoon foto´s met je fototoestel en die kunnen gebruikt worden 

in de film.”  Dus maakte ik in het Nationaal Archief  foto´s van alles dat er gevonden was en vloog 

de dag erop terug naar Israel, maar deze afloop was toch een behoorlijke teleurstelling. 

 

Enkele weken na mijn terugkomst toonde ik al het materiaal aan mijn leraar en  hij zei: "Shlomo je 

hebt mooi gefilmd, maar wat hebben we eraan als je zelf nergens in voorkomt?  Het moet een film 

worden dat het verhaal laat zien, maar dan wel door jouzelf verteld.  Op de plaatsen die zo veel 

invloed op jou hebben gehad, emotioneel voor je waren en nog zijn. Met andere woorden ik wil dat 
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je nog een keer naar Nederland gaat, maar dat je dan een cameraman meeneemt die opnames maakt 

en jou filmt terwijl jij zelf overal je verhaal vertelt”. 

 

Mijn leraar vertelde iemand te kennen die in Herzlia woonde en net als ik ook in een TV groep zat, 

ook Nederlander was en Nederlands sprak.  Hij hoopte dat deze man bereid zou zijn samen met mij 

naar Nederland te gaan om te filmen. Via de leraar is onze ontmoeting geregeld. Deze man was 

bereid mee te gaan naar Nederland en werd uiteindelijk ook mijn vriend. 

 

Deze nieuwe ontwikkelingen overdonderden mij behoorlijk.  Het was net een beetje te veel van het 

goede en ik wist niet op welke manier ik alles nog een keer zou kunnen financieren.  En dat binnen 

een jaar of zo en deze maal voor twee mensen ieder apart een hele week met alles erop en eraan. 

 

Ik ging op zoek naar sponsors voor de film, die bereid zouden zijn mee te betalen aan het 

werkbezoek aan Nederland en als tegenprestatie bood ik hen aan dat zij genoemd zouden worden  in 

de film.  

Overal klopte ik aan om steun en uiteindelijk was het dankzij deze financiële hulp van verschillende 

mensen mogelijk om verder te gaan. 

 

 

 

Dus ik moest weer dagschema’s maken van dag tot dag en van uur tot uur,  met precies waar we 

welke dag zouden filmen en wie wanneer zou worden geïnterviewd . Ik kreeg van alle kanten hulp en 

had al een paar maanden voor ons vertrek naar Nederland het Draaiboek voltooid waarin alle 

activiteiten voor  de film-week praktisch van minuut tot minuut waren vastgesteld.  

 

Echter doordat er op de één of andere manier in de aanloop naar ons vertrek  bekendheid aan ons 

bezoek was gegeven ontving ik plotseling allerlei verassende e-mails en reacties waardoor ik het 

Draaiboek qua geplande activiteiten op het allerlaatste moment alsnog besloot aan te passen.  

 

Zo ontving ik bijvoorbeeld net een paar weken voor mijn geplande aankomst in Nederland een 

bericht van een vriend over een bepaalde werkgroep voor het onderhoud aan Joodse begraafplaatsen 

in Nederland.   

De leden van deze werkgroep waren nagenoeg allemaal afkomstig uit christelijke 

kerkgemeenschappen en waren sinds 1975 bezig om Joodse begraafplaatsen in heel nederland te 

herstellen en te renoveren.   

 

Het bleek dat zij de renovatie van de Joodse begraafplaats in Eindhoven zojuist voltooid hadden en 

zelfs alle namen op de grafstenen waren hersteld en opnieuw geschilderd. Ik was daar zo van onder 

de indruk dat ik belde naar diegene die voor de renovatie in Eindhoven verantwoordelijk was. Toen 

bedankte en complimenteerde ik hem voor dit initiatief. Dat vond hij een verrassing en hierop 

nodigde hij de cameraman en mij uit om op de eerste avond na onze aankomst in Nederland samen 

met zijn vrouw en hem te dineren in ons Hotel te Eindhoven . Ik heb er sindsdien een nieuwe vriend 

bij.  

 

Toen wij eenmaal in Eindhoven op onze tweede filmdag op de Joodse begraafplaats liepen was het 

een ongelooflijk schouwspel om alles helemaal schoon en vernieuwd te zien, zo ook  het graf van 

mijn vader. 
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Een andere wijziging die ik in het Draaiboek moest maken was naar aanleiding van een e-mail die ik 

ongeveer twee á drie weken voor ons vertrek uit Israel ontving van een kennis uit mijn geboorte stad 

Eindhoven.  

Hij meldde dat er in Eindhoven op de laatste dag van onze film-week Struikelsteenleggingen ter 

nagedachtenis van de uit Eindhoven afkomstige vermoorde Joden zouden plaatsvinden, waaronder 

een Struikelsteen voor het huis waar ik geboren ben ter herinnering aan mijn moeder.   

Het werd gecoördineerd door de gemeente Eindhoven in samenwerking met de ontwerper van deze 

stenen, die speciaal uit Duisland naar Nederland zou komen. 

 

 

Ik nam direct contact op met de organisatie en ontving een lijst met namen,  adressen en tijdstippen 

van de struikelsteenleggingen. 

De namen waren van de vermoorden en door wie de steen werd gelegd.   

Op deze lijst trof ik een jeugdvriendin van mij die in Israel woont en samen met haar man hebben wij 

toen afgesproken dat we gezamenlijk van Amsterdam naar Eindhoven zouden gaan om op de laatste 

filmdag van ons verblijf deze ceremonie bij te wonen en te filmen. 

Het was een buitengewoon emotionele aangelegenheid om in het bijzijn van familieleden, vrienden 

en kennissen bij deze voor mij zo enorm persoonlijke Struikelsteenlegging aanwezig te kunnen zijn 

en dat dit op film kon worden vastgelegd. 

 

Eigenlijk waren alle dagen in die film-week in Nederland emotioneel en vol verrassingen. Ook de 

cameraman was verrast over de gang van zaken. 

Het is niet mogelijk om alle bijzondere gebeurtenissen die wij samen meemaakten hier te 

beschrijven, maar ik wil nog iets speciaals naar voren brengen. 

 

Tijdens een interview met mijn jeugdvriend in den Bosch, die mij ook heeft geholpen met de film, 

overhandigde ik hem een kopie van een inmiddels door ouderdom vergeeld document dat bestond uit 

zes met de hand beschreven blaadjes. Het was geschreven door zijn vader ter gelegenheid van mijn 

Bar Mitswa op 7-10-1950! 

 

Dit document  was enkele maanden eerder gevonden door een familielid.  

Het bestond  uit drie gedeeltes. Het eerste deel betrof een tot mij gerichte toespraak, het tweede deel 

de toespraak tot mijn onderduikouders die aanwezig waren. 

Zij werden zeer gewaardeerd en bedankt voor het feit dat ik dankzij hen  "vandaag" mijn Bar Mitswa 

kon vieren en aan wie ik mijn leven heb te danken.   

Het derde blad toonde de toespraak tot mijn ouders door zijn ouders.  

 

Zoals ik hierboven schreef  is niet alles onder woorden te brengen wat er in die week allemaal in mij 

omging en zich voordeed, maar toen ik zelf dit Bar Mitswa document voor de eerste maal onder ogen 

kreeg kon ik mijn emoties niet bedwingen. Ik was er kapot van, dat juist door mijn onderzoek voor 

Het verhaal van de viool dit zo bijzondere document boven water was gekomen en ik nu eindelijk 

kon bewijzen dat ik als kind ondergedoken was geweest!   

 

Ik deed namelijk in het jaar 1999, toen ik al met pensioen was, een aanvraag bij Jad Vashem om mijn 

onderduikouders te eren en te erkennen als ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.   
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Ik kreeg destijds een aantal formulieren die ik moest invullen en ik moest met bewijzen kunnen 

aantonen dat ik in de jaren 1942-1945 een onderduikkind was geweest bij de familie Groen.  Maar 

hoe kon ik dat bijna 55 jaar later aantonen?  

Mijn getuigen zoals mijn onderduikouders, mijn vader en later ook mijn zusje Ethel waren inmiddels 

overleden. Vanaf 1999 droeg ik elf  jaar lang keer op keer weer ‘bewijzen’ aan, maar voor Yad 

Vashem volstonden deze nooit, zelfs niet de bewijzen die voor de Wuv in Nederland wel voldeden. 

 

Nadat ik in juli 2010 dit Bar Mitswa-document als ‘bewijs’ naar Yad Vashem opstuurde, met 

aanvullend nog twee brieven die ik dankzij Het verhaal van een viool in mijn bezit had gekregen en 

een hele pikante brief van mij zelf erbij, gebeurde het ongelofelijke. 

 

Op 6 September 2010, wat ook de verjaardagsdatum was van mijn Vader zl, werkte ik in onze tuin 

toen plots mijn vrouw naar buiten kwam en zei: "Shlomo telefoon voor jou"!  Aan de lijn was een 

mevrouw van Jad Vashem die zei: "Meneer Bobbe Uw onderduikouders zijn door Jad Vashem 

erkend als ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.  Ik barste in huilen uit, want na al die jaren vechten 

tegen een in mijn ogen ongevoelige instantie, was er nu ineens deze mededeling. Ik had het niet 

kunnen dromen. En nogmaals dit alles door de documentatie voor een verhaal. 

 

De Ceremonie en Onderscheiding vond plaats op 16 Mei 2011 in Amersfoort samen met nog drie 

andere families. Wij zelf waren aanwezig met onze kinderen uit Israel, familieleden in Nederland, 

met vrienden en kennissen en natuurlijk bijna de hele familie van mijn onderduikouders. Het was een 

hele bijzondere en emotionele belevenis. Ik mocht een toespraak houden en tijdens elke 

onderscheiding ging het met Israelische muzikale begeleiding.  

Hierbij mijn toespraak: 

 

Geachte Dames en Heren, familie, vrienden en aanwezigen. 

 

Ik heb toestemming gekregen om een paar woorden te mogen zeggen van niet meer dan 3 minuten 

wat voor mij heel moeilijk is. 

 

Het was 6 september vorig jaar, twee dagen voor Rosh Hashana, (het Joodse nieuwjaar), toen ik bij 

ons in de tuin bezig was en Tsipie met de telefoon naar buiten kwam en zei: "iemand wil je spreken". 

 

Aan de lijn was een mevrouw van Jad Vashem in Jerusalem die mij  vertelde dat de hr, en mvr. 

Groen door hun zijn erkend als " Rechtvaardigen onder de volkeren " en zoals wij dat in het Iwrith 

zeggen "Gassidee Oemoth Haolam".  

 

 

Het was voor mij een moment waarbij alles stil stond en ik geen woord kon zeggen want stikte van 

emoties. 

 

Juist die dag was ook de datum van mijn vaders verjaardag en 11 jaar geleden heb ik voor het eerst 

een aanvraag gedaan om mijn onderduik ouders, vader en moeder Groen, te eren voor al dat gene 

wat ze voor mij hebben gedaan in de oorlog  40-45 om mijn leven te redden uit de handen van de 

Nazis , met gevaar voor hun eigen leven. 

 

Na de oorlog waren vader en moeder Groen meer voor mij dan soms mijn eigen familie en ging daar 

graag naar toe op vakantie. 
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Toen ik in 1956 naar Israel ben geemigreerd was ik heel druk bezig om een nieuw leven voor mij zelf 

op te bouwen en wist toen niets van Jad Vashem. 

Ik heb wel geprobeerd kontact te houden met Pa en Ma Groen wat heel moeilijk was in die tijd. 

Helaas zijn ze er niet meer maar bleven en blijven altijd in mijn gedachten. 

 

Sinds die tijd als ik, of met Tsipie samen, naar nederland kwamen gingen we altijd op bezoek bij Kok 

en Hil en zelfs naar Belgie naar Riek en haar familie.  

Toen ik een keer aan Kok en Hil voorstelde dat ik Pa en Ma Groen wilde eren was het 

doodeenvoudige antwoord: "ben je gek daarvoor hebben ze het niet gedaan". 

Daar liet ik het niet bij en toen ik 12 jaar geleden een aanvraag deed om mijn onderduik ouders te 

eren door Jad Vashem werd ik steeds opnieuw afgewezen want had niet genoeg bewijzen dat ik bij de 

familie Groen ondergedoken was.  

 

Al die jaren heb ik het niet opgegeven en mede door het "Verhaal van een viool" heb ik bewijzen 

kunnen vinden die door Jad Veshem zijn onderzocht en deze vandaag tot uiting komen met deze 

Ceremonie en erkenning van de titel "Rechtvaardige onder de Volkeren". 

 

Ik dank Hil Groen, haar familie en alle anderen aanwezigen voor de hulp en steun die het mogelijk 

maakte dit vandaag te verwezelijken. 

Tevens dank ik mijn familie die hier aanwezig zijn, behalve onze oudste dochter vanwege examens, 

die mij al die jaren hebben gesteund. 

Tot slot dank ik Jad Vashem, de ambassade van Israel en de initiatiefnemers voor deze Ceremonie 

vandaag  en wil ik één naam noemen met wie ik steeds in contact stond en dat is mevrouw Jetty van 

Gelder-Pinto. 

 

Dank U wel voor Uw aandacht. 

 

Graag voeg ik hieraan ook de toespraak toe van de kleindochter van mijn onderduikouders. Zij is 

tevens de moeder van Steinar die bij ons thuis op de viool speelde: 

 

Geachte dames en Heren, 

 

"Shlomo, Selmon, Broer, hij heeft veel voornamen..!, was voor mij heel lang dat jongetje dat met 

Roetje, de hond van opa en oma, op de foto stond. 

 

Contact met Selmon, want zo noemden we hem thuis meestal, verliep via mijn  ouders of mijn zus.  

 

Toen onze pa dood was dacht ik dat het laatste contactdraadje weg was, maar niets was minder 

waar.   

Selmon hield contact met Hil en mede dankzij de moderne communicatiemiddelen hebben we al een 

aantal jaren regelmatig contact. Steinar is zelfs al een keer in Israël geweest met mijn man .  

 

Het overrompelde ons wel dat de Yad Vashem oorkonde postuum aan opa en oma werd gegeven.  

Dat was voor hen niet nodig geweest. Nu heb ik mijn opa en oma niet zo heel lang meegemaakt, 

maar het waren geen mensen om op de voorgrond te treden, zij deden wat in hun ogen goed was.  

 

 Ik denk dat het feit dat we hier bij elkaar kunnen zijn, voor hen al heel waardevol zou zijn. 

Door deze onderscheiding blijft het goede voorbeeld van onze grootouders voor altijd in de 

herinnering van de familie.   

We zijn blij dat we jullie, familie Bobbe hebben leren kennen". 
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Dank U voor Uw aandacht. 

 

 

Met deze toespraak beëindigde voorheen deze bijlage, maar aangezien er sindsdien alweer een 

behoorlijke tijd verstreken is en mij nog steeds emotionele gebeurtenissen overkomen in relatie tot 

Verhaal van de viool betekent dit dat de bijlage alsnog uitgebreid of aangepast wordt. 

 

Zo las bijvoorbeeld een aantal maanden geleden een kennis van mij het Verhaal van de viool 

(inmiddels in drie talen vertaald).  Hij gaf mij het adres van een Canadese violiste die de Engelse 

versie zelf ook graag wilde lezen. De violiste bleek de bekende Ruth Fazal te zijn over wie veel 

informatie te vinden is via Google. 

 

Ik stuurde Ruth Fazal een e-mail waarop zij antwoordde het verhaal graag te willen ontvangen. 

Nadat ik haar vervolgens in Canada telefonisch probeerde te bereiken bleek het dat ze in Israel 

verbleef. Uiteindelijk kreeg ik haar te pakken aan de telefoon in Jerusalem.  

Het was een prettig kennismakingsgesprek, waarop ik haar spontaan uitnodigde om bij ons op 

bezoek te komen, een uitnodiging die zij enthousiast aanvaardde. 

Haar bezoek aan ons heeft een prachtig vervolg gekregen, want zij speelde niet veel later tijdens een 

privé-concert ook op de viool van mijn vader en dat vormde voor mijn vrouw en mij een absoluut 

hoogtepunt. 

Gelukkig had ik toestemming om dit te mogen filmen en zo heb ik er een extra mooie herinnering 

aan overgehouden die ik wil gebruiken in mijn film. 

 

Ik wil deze bijlage niet beëindigen zonder iedereen via deze weg te bedanken voor de steun en 

medewerking die ik kreeg en nog steeds krijg. Om deze reden heb ik in de bijlage bijna geen namen 

gebruikt. De namen worden genoemd in de film.  

 

Aanstaande 13 oktober is de première van de film Het verhaal van een viool in Haifa. Aan iedereen 

is een uitnodiging gestuurd en ik hoop dat het bijzondere verhaal over de viool van mijn vader velen 

zal boeien en raken. Wat zeker is, is dat deze viool nu al  bewezen heeft voor veel meer te staan  dan 

alleen een muziekinstrument te zijn. 

 

Shlomo Bobbe 

Hadera, october 2014 

 


