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75 jaar VRIJHEID

Vĳfenzeventig jaar vrĳheid. Is dat iets om te vieren? Zeker 

weten!

Het is niet vanzelfsprekend om in een land te wonen 

waar je mag zeggen wat je denkt, overal heen kunt reizen 

en vrienden kunt hebben die uit een andere cultuur komen. 

Het is niet vanzelfsprekend dat je kunt gaan en staan waar je 

maar wilt.

Dit boekje is geschiedenis; het is echt zó geweest en er 

zĳn echt heel veel mensen via kamp Westerbork als vee in 

treinen gestopt. En ja, daar waren zeker ook kinderen bĳ 

… Van de 107.000 Joden, Sinti en Roma die vanuit kamp 

Westerbork vertroaen, zĳn er maar 5000 teruggekomen 

en wat zĳ hebben meegemaakt heeI hun leven voor altĳd 

veranderd.

De kinderen uit Davids droom hebben bestaan, ook al 

hadden ze misschien een andere naam. David, Sara, Tirzah, 

het zigeunerjongetje Josh, de kleine Paultje en al die andere 

kinderen, zĳ hebben dit a[emaal meegemaakt!

Waarom dit verhaal? Omdat het antisemitisme opnieuw 

de kop opsteekt en omdat ju[ie dit een halt toe kunnen roe-

pen. Je kunt Jood zĳn, zigeuner, moslim, het maakt niet uit. 

Nu ju[ie de lagere school achter je hebben gelaten begint er 

een belangrĳke tĳd in ju[ie leven. Denk na, wees eerlĳk en 

geloof in vriendschap. Maak deze wens van David waar: een 

betere wereld begint bĳ jezelf !

Vrĳheid is kostbaar.

Yvonne Bri[
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Kennismaking met de familie Polak

De Tweede Wereldoorlog begint voor Nederland in 1940 als 

de Duitsers ons land binnenva[en. Al gauw blĳkt dat de 

Duitsers het vooral op de Joodse mensen hebben voorzien. 

In september 1941 komen er bordjes ‘Verboden voor Joden’. 

Joden mogen niet meer naar parken, dierentuinen, cafés, 

restaurants, theaters, bioscopen, zwembaden, bibliotheken 

of musea. Begin 1942 worden Joden in Amsterdam min  

of meer gedwongen om bĳ elkaar in de buurt te gaan  

wonen. In mei 1942 wordt het verplicht voor Joden om een 

Jodenster op hun jas of trui te dragen om duidelĳk herken-

baar te zĳn. Ze moeten er zelfs voor betalen: per persoon 

moeten ze vier sterren kopen, en iedere ster kost 4 cent  

en 1 textielpunt.

Verboden voor Joden, een wĳk waar a[een nog Joden 

mogen wonen ... Het leven wordt er niet gemaaelĳker op! 

Het is voorjaar 1942 als we kennismaken met David, David 

Polak; hĳ zal het eind van het jaar 12 jaar worden. David is 

een kind net als ju[ie. Hĳ komt uit een Joodse familie. Geen 

strenggelovige familie, al gaat hĳ wel met zĳn vader naar 

de sjoel, een andere naam voor synagoge, een Joodse ‘kerk’. 

Ieder geloof heeI zĳn vaste gebruiken en wat voor christe-

lĳke mensen de zondag is, is bĳ de Joden de vrĳdagavond 

nadat de zon is ondergegaan tot zaterdag nadat de zon is 

weggezakt. David heeI een oudere broer Max. Max is 23 en 

is al een tĳdje verloofd. Zĳn vriendinnetje heet Ester. De 

familie bestaat verder uit vader Samuel en moeder Rachel. 

Ze leven in hartje Amsterdam boven een klein kruideniers-

winkeltje, waar moeder achter de toonbank staat. Er zĳn 

nog twee jongere kinderen, Lea van 10 en een nakomertje, 

Levi, die 2 jaar oud is. Davids opa en oma wonen in een 


