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Dit jaar lijkt de publieke belangstelling voor
75 jaar bevrijding niet op te kunnen. Maar
het is niet eenvoudig om bij alle gerechtvaardigde feestvreugde ook aandacht te
blijven vragen voor het bijzondere leed
waarmee de weinige Nederlandse joden
die de kampen of de onderduik overleefd
hadden te maken kregen. Die hadden
weinig te vieren.
Hoe moest het leven zelf, en vooral ook
het joodse leven, weer worden opgepakt
en ingericht? Waren er nog familieleden in
leven? Waren er nog joodse buren, vrienden of bekenden in leven? Men kan het zich
nu nauwelijks voorstellen, maar individuele
gezinsleden, ouders en kinderen, broers
en zussen, wisten in de eerste naoorlogse dagen van elkaar vaak niet of ze de
onderduik of de kampen hadden overleefd.
Daarnaast was er voor hun verschrikkelijke
ervaringen nauwelijks belangstelling en
waren ze, afgezien van de hulp van vrienden, vooral op elkaar aangewezen.

De eerste openbare uiting van joods leven
in Nederland direct na de oorlog was de
bijzondere dienst die werd gehouden in
de Portugese Synagoge, ‘voor de Joden te
Amsterdam bij de bevrijding van ons land
op Woensdag 26 Ijjar 5705 / 9 mei 1945, om
16½ uur’, zoals het in het Joods Historisch
Museum bewaarde getypte programma
van de bijeenkomst vermeldt. Die Snoge
had de oorlog als door een wonder redelijk
ongeschonden doorstaan. Er was wel schade
aan het interieur maar het monumentale
gebouw kon meteen gebruikt worden om
met het binnenbrengen van de Torarollen
weer zijn ceremoniële functie te vervullen.
De bezetter had ervan afgezien de Snoge
als Umschlagplatz voor het transport naar de
kampen te gebruiken, mede omdat die niet
voldoende verduisterd kon worden.
De bijeenkomst was niet groots aangekondigd, maar honderden mensen waren
van heinde en verre, vaak te voet, naar
Amsterdam gereisd om erbij te kunnen zijn.
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Van deze bijzondere dienst zijn zwart-witfoto’s
van Boris Kowadlo en ook filmbeelden overgeleverd, die, voor wie het zien wil, het verse
trauma op indrukwekkende wijze verbeelden.
Mensen lopen rond over de binnenplaats,
op zoek naar overlevenden en komen elkaar
tegen en begroeten elkaar met ingehouden
opluchting. De beelden zijn onder meer te
vinden op de websites van het Nederlands
Fotomuseum en van Beeld en Geluid.
Er werd een deel van Psalm 118 gezongen en
er werden toespraken gehouden, het gebed
voor het Koninklijk Huis en de overheid werd
uitgesproken (wat nu, hoewel een eeuwenoude traditie, in het licht van de recente
excuses voor het gedrag van die overheid
door minister-president Mark Rutte vooral als

wrang gezien kan worden) en er werd gebeden voor ‘al de slachtoffers van het NationaalSocialisme’. Het dramatische en emotionele
hoogtepunt werd in het programma als volgt
aangekondigd: ‘De Tora-rollen worden uit
de Heegal (de kast der rollen) genomen en
naar de Teeba (de verhooging in de synagoge) gebracht’. Een ander hoogtepunt
van de bijeenkomst was de toespraak van
Opperrabbijn Justus Tal die zelf rondom deze
dienst urenlang tevergeefs gezocht had naar
zijn zoon, die uiteindelijk ook in de kampen
bleek vermoord. En aan het einde van de
ceremonie klonk het Wilhelmus.
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