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De classicale werkgroep  “Kerk en Israël”  van de classis Buitenpost  nodigt u uit voor  
een bijeenkomst met als spreker:  
 
Prof. Dr. Zvi Eyal 
 
Tijd : 12 april: ’s middags van  14.00 - 16.00  
Plaats : Buitenpost  de Schakel (achter de Kruiskerk)  
 
Onderwerp: Antisemitisme toen en nu  
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Over het leven van Zvi schreef Petra van der Zande een boek, met als titel: “Een open deur”.  
 

 
Zvi Eyal (Harry Klafter) werd in 1925 in Utrecht geboren. Zijn 
tienerjaren bracht hij grotendeels in Kamp Westerbork door, waar hij 
samen met zijn broer op de avond voor zijn transport naar 
Theresienstadt in 1944 wist te ontsnappen.  
Met een groep jongeren van de Zionistische Joodse Federatie vertrok hij 
in 1946 via de "Illegale Immigratie" naar het toenmalige Palestina. In 
Jeruzalem begon hij aan de scheikunde studie. Tijdens de 
onafhankelijkheidsoorlog van 1948 was Zvi actief binnen de Hagana en 
de Palmach. Na de oorlog besloot Zvi voor arts te gaan studeren, en later 
voor chirurg. Hij werd professor in de chirurgie in het Hadassah 
ziekenhuis waar hij tot zijn 70e jaar hoofd van een afdeling was.  
Sinds 1977 woont hij in het Joodse kwartier van de Oude stad van 
Jeruzalem.  
 

De nu 90-jarige Zvi is zeer bezorgd over het toenemende antisemitisme wereldwijd, temeer omdat hij 
de duidelijke parallellen ziet met het Nazisme van de jaren dertig (vorige eeuw)  

Hij spreekt wat minder over het verleden maar des te meer over het heden en de toekomst.  
 

Eén van zijn uitspraken is :  
 "Als je je kinderen niet leert wat er gisteren is gebeurd, volgt er geen verandering.  
Een herinnering is een aaneenschakeling van schakels.  
Iedere keer als er een nieuwe schakel bijkomt, wordt een vorige schakel vergeten." 
 
en  een Wijze raad van Zvi: 

“Blijf altijd nieuwsgierig. 
Neem niets zonder slag of stoot aan. 

Blijf ALTIJD vragen stellen!” 
 
Namens de commissie  Ds. J. Abbink 
                                      Y. Kroodsma 
                                       S. Boersma 


