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De Belgische documentaire Modus Operandi is een indrukwekkende en ontroerende uiteen-
zetting van de wegvoering van de Joden tijdens het nazibewind in België. In ruim anderhalf 
uur wordt verteld hoe de nazi’s het overgebleven Belgische overheidsapparaat dankbaar 
misbruikten om geleidelijk toe te werken naar de deportatie van bijna 25.000 Joden naar 
Auschwitz. Ooggetuigen vertellen tussendoor hoe dit in z’n werk ging en brengen deze gru-
welijke gebeurtenissen dichtbij. Er zijn veel overeenkomsten met Nederland in die periode, 
maar er waren geen getto’s. Zoals een van de ooggetuigen het verwoordt, werd er vanwege 
de uitstekende administratie en registratie van Joden, een ‘virtueel getto’ opgericht ...

»  Modus Operandi – de Jodenvervolging in België (dvd); Source1 media; € 14,99

Marga Vogel is verbonden aan het Mussar Instituut. Mussar is Joodse ethiek met prakti-
sche lessen voor het doen van het goede. Vogel goot de Joodse wijsheid hierover in een 
sprookje, De Knikkers en de Kroon. Het is een eenvoudig geschreven verhaal voor kinderen 
en volwassenen, waarin twee kinderen, Ruben en Rivka, op zoek gaan naar een fles. On-
derweg moeten ze tien knikkers verzamelen die ze in de fles moeten doen. De tocht leidt 
over verschillende eilanden en is verdeeld over de zeven dagen van de week en eindigt op 
Sjabbat. Onderweg komen de kinderen telkens Rara Ratelslang tegen en de Gele Vlinder-
fee. Die staan voor de kwade en de goede aandrang in de mens.
Aanvankelijk had ik mijn twijfels. Het verhaal op zich is mooi, maar met name het na-
woord in het boekje kwam op mij wat zweverig over en zal door veel christenen ook zo 
worden geproefd. Het sprookje mag niet los komen te staan van de Bijbel.
Toen echter mijn dochter boos was geworden op haar broertje en hem pijn had gedaan en 
ze zich naderhand afvroeg waarom ze dit deed, bleek het boek, dat we samen lazen en be-
spraken, een prachtige handleiding om praktisch stil te staan bij de keuze tussen goed en 
kwaad. En een bemoediging om Gods hulp te vragen bij het kiezen voor het goede. (RR)

»  De Knikkers en de Kroon - Joodse wijsheden in een sprookje; Marga Vogel; Mastix Press, 
Amsterdam; € 12,95

Luchtmachtcadetten gooien hun baretten de lucht in om te vieren dat 
ze hun opleiding tot piloot hebben afgerond. De Israëlische lucht-
macht telt alleen al ruim vierhonderd gevechtstoestellen en verder veel 
transport- en trainingsvliegtuigen en natuurlijk helikopters. De lucht-
macht opereert vanaf tien bases door heel het land. Er worden daarom 
continu nieuwe piloten opgeleid. Die opleiding duurt drie jaar. Slechts 
een op de negen studenten haalt uiteindelijk de eindstreep. Zij tekenen 
dan voor minstens negen jaar dienst bij de Israëlische luchtmacht.   
| Foto: Flash90kort nieuws

Polen met keppeltjes
In Polen ontstond onrust na een 
gerucht dat een barman in een café 
in Warschau twee klanten uit de 
zaak zou hebben gezet vanwege een 
gesprek over Israël. Beschuldigingen 
van antisemitisme waren niet van de 
lucht. Als blijk van afwijzing van anti-
semitisme, maar ook om te laten zien 
dat het met het antisemitisme wel 
meeviel, organiseerden een aantal 
publieke figuren een massaal bezoek 
aan het betreffende café waarbij 
allen een keppeltje droegen.

Solidair in Berlijn

Een dag nadat in Jeruzalem een 
Palestijnse terrorist met een vracht-
wagen op een groep soldaten was 
ingereden, werd in Berlijn als teken 
van solidariteit de Brandenburger Tor 
verlicht in de kleuren van de Israëli-
sche vlag. | Foto: Michael Kappeler

Tunnels geopend
Wie vanaf 20 januari over de snel-
weg van Tel Aviv naar Jeruzalem 
rijdt, gaat via de nieuwe tunnels. De 
weg kronkelt zich omhoog door de 
bergen van Judea naar de hoofdstad. 
In de afgelopen jaren is enorm veel 
werk verzet om gevaarlijke bochten 
te verbeteren en de weg te verbre-
den. Met de tunnels is nu ook het 
steilste stuk van de weg verholpen 
en is de route naar Jeruzalem veiliger 
en sneller geworden.

Wapens in beslag

In 2016 nam het Israëlische leger 445 
illegale wapens in beslag in Judea en 
Samaria. Het betrof vuurwapens, gra-
naten en andere, geïmproviseerde wa-
pens. Ook werden meer dan veertig 
werkplaatsen opgerold waar wapens 
werden gefabriceerd. | Foto: IDF

Traag internet
De Israëlische minister van Regionale 
Samenwerking Tzachi Hanegbi wil 
dat Israël zo snel mogelijk het glasve-
zelnetwerk voor snel internet uitrolt. 
Die uitrol loopt nu traag, omdat de 
overheid meer concurrentie op de 
telecommarkt wil aanmoedigen. 
Hanegbi vindt het belang van snel 
internet voor de startersnatie echter 
belangrijker. Er is dan wel een kans 
dat het Israëlische bedrijf Bezeq het 
monopolie krijgt op het glasvezel-
netwerk.
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De Knikkers en de Kroon

Nieuwe piloten

Het is niet een stad die hoog op de lijst van te bezoeken plaatsen in Israël staat.
Maar toch hebben steeds meer touroperators Arad ontdekt en brengen daar een bezoek aan het 
kunstwerk ‘Fountain of Tears’. Het zevendelige kunstobject - beeldhouwwerk van mensenge-
stalten in diverse houdingen - tracht het lijden van het Joodse volk tijdens de Holocaust uit te 
drukken, gecombineerd met de zeven kruiswoorden van de Here Jezus Christus.
In het boek Zaadjes in de wind beschrijft kunstenaar Rick Wienecke zijn Canadese afkomst en 
hoe hij na een wilde jeugd als door een wonder wordt aangetrokken door Israël. Hij komt daar 
terecht in een kibboets, op zoek naar God, en krijgt boven verwachting een verblijfsvergunning. 
In 1976 ontmoet hij zijn toekomstige vrouw Dafna. Beiden kiezen voor een leven met en in 
afhankelijkheid van de Heere. Tijdens een langer verblijf in Noord-Amerika ontwikkelt zich bij 
Rick het verlangen om zijn leven geheel aan God te wijden en kunstenaar te worden. Na enige 
omwegen komt de familie Wienecke in Arad terecht.
In deze boeiende biografie beschrijft de auteur hoe het grote kunstwerk tot stand kwam en wat 
hij daarmee wil zeggen. Zeer aanbevolen, evenals het boekje dat speciaal gaat over het kunst-
werk Een samenspraak tussen Kruisiging en Holocaust (PvdH).

»  Zaadjes in de wind; Rick Wienecke; Tsur Tsina Publications, Jeruzalem; € 19,34
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