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Simcha Zanzer 
heeft ons verlaten.
Hij was één van de steun-
pilaren van onze instelling de 
Centrale, aan de zijde van de 
sleutelfiguren zoals onze ja-
renlange voorzitter Henich 
Apfelbaum, penningmeester 
en fundraiser Jonas Schumer, 
beheerraadsleden Sam Perl en 
Moishe Fink.
Ik leerde hem beter kennen 
toen ik in 1989 lid van de 
Raad van Beheer van de Cen-
trale werd.
Hij had steeds een glimlach. 
Hij ging de zieken in de hos-
pitalen bezoeken en leverde de 
warme maaltijden.
Hij wist iedereen aan te moedi-
gen. Nochtans had hijzelf een 
verschrikkelijk verleden.
Simcha Zanzer werd 70 jaar 
geleden door het Rode leger 
bevrijd, na een lange reeks 
concentratiekampen overleefd 
te hebben.
Hij ontving de titel van “zoon 
van het garnizoen”. Het Rode 
leger werd niet alleen zijn fa-
milie omdat ze hem eten en 
onderdak gaven. De belan-
grijkste gift van het leger was 
zelfbewust zijn. Zich hulpeloos 
voelen tijdens de Shoah laat lit-
tekens voor heel het leven. Zien 
hoe jouw vader in de synagoge 
van Lutsk wordt vermoord, 
hoe jouw moeder en zuster in 
een gaswagen worden geduwd, 
hoe jouw broers naar de bossen 
worden gebracht voor een 
terechtstelling.

Het is daarna ondraaglijk om 
verder te leven, het aanvaarden 
van onrechtvaardigheid en 
machteloosheid markeert voor 
het leven. 
Maar Simcha had het geluk 
een therapie te ondergaan 
waarbij hij in plaats van zich 
neer te leggen bij zijn lot, actief 
het kwaad, het Duitse leger, 
bestreed.
Met het Rode leger ging hij 
tot de inname van Berlijn. Hij 
maakte Duitse krijgsgevan-
genen en als één van diegenen 
die niets meer te verliezen had-
den, toonde hij uitzonderlijke 
moed tijdens de veldslagen. 
Het enige document dat hij 
dan ook meenam bij zijn emi-
gratie uit de Sovjet-Unie was 
de Stalinorde.
Via Israël kwam Simcha Zan-
zer in 1974 naar Antwerpen, 
samen met zijn echtgenote 
Nelly en hun twee zoons 
Chaïm en Alexander.
Chaïm en Alexander stu-
deerden aan de Tachkemoni 
school en nadien aan de uni-
versiteit.

Voor Nelly en Simcha Zanzer 
was dit de grootste voldoening.
Hij had een geweldige zin 
voor humor en wist hoe in een 
moeilijke situaties zijn kalmte 
te bewaren.

De Raad van Beheer van de 
Centrale spreekt haar mede-
leven uit aan de hele familie 
Zanzer.
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BESTE SIMCHA, WIJ ZULLEN JE NOOIT VERGETEN!
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