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“De joodse baby's van toen praten nu”

Archief Philip Staal

“In de discussie rond de teruggave van de geroofde joodse tegoeden (2000) wordt veel
gediscussieerd over de aantallen miljoenen, de legitimiteit van de onderhandelaars en de verdeling,
maar zelden over de mensen om wie het gaat. Hieronder de verhalen van Tswi Herschel (57), Louis
Godschalk (58) en Philip Staal (59). Als baby's werden zij in de oorlog van hun ouders gescheiden en
bij pleeggezinnen en kindertehuizen ondergebracht.” (bron: artikel van Jiska Bours in Nieuwe Revu
d.d. 30 augustus 2000.
Maar nu eerst, na diverse zware onderwerpen van de afgelopen weken, delen wij dit keer graag een
oud verhaal met een nieuwe twist aan het einde. Een verhaaltje met een boodschap, over een
dappere ezel die iedereen versteld doet staan. Leest u mee?
Een boer had op zijn erf een put die hij nog niet had dichtgemaakt. Op
een dag viel zijn ezel in de put. De boer vroeg zich af wat hij moest doen.
De ezel was al oud en de put moest dicht…
Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel
erin. Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put. De ezel
besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een
gegeven moment stil werd…
Een paar scheppen zand verder besloot de
boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag
hij dat de ezel elke schep zand die op zijn
rug viel, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde
zand staan.
Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te
staan. Al snel was iedereen verbaasd toen de ezel over de rand van de
put stapte en vrolijk weg draafde.
Er zullen altijd mensen zijn die stenen gooien op jouw pad van succes. Het hangt van jezelf af wat je
er van maakt: een muur of een brug.
De ezel kwam later terug en beet de boer, die had geprobeerd om hem levend te begraven.
De moraal van dit verhaal?
Als je iets verkeerd doet en je probeert het onder de pet te houden, komt het altijd terug om je te
bijten.

