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Tocht Nederlandse 'wereldwandelaars' herdacht
Gepubliceerd op : 16 juli 2011 - 2:33 pm | door André van Os (Foto: JHM)
Lees meer over: Joods Historisch Museum Palestina Wereldwandelaars

Enkele tientallen nazaten van vier Nederlandse 'wereldwandelaars' verzamelden zich
zaterdag op de Dam in Amsterdam, om te herdenken dat het precies honderd jaar
geleden was dat hun voorouders begonnen aan een voetreis die hen uiteindelijk in
het toenmalige Palestina zou brengen.
Ze waren gekomen uit Zweden, Noorwegen en Israël (familie uit Australië stuurde een speciale
groepsfoto) en kregen van de initiatiefneemster Winnifred Perfors, kleindochter van één van de
wandelaars een sjerp omgehangen. Met zo'n sjerp om, met het opschrift 'globetrotter',
vertrokken in 1911 onder grote publieke belangstelling drie jongemannen vanaf deze zelfde
plek voor een voettocht rond de wereld, die hen tot Australië zou moeten voeren. De reis
moest en passant 'culturen verbroederen'.
Vegetariërs
Abraham Mossel, Gerard Perfors en Frans van der Hoorn wilden met de tocht het
kleinburgerlijk bestaan in Nederland ontvluchten. Ze waren overtuigd pacifist, vegetariër,
esperantist, atheïst en geheelonthouder. Met alleen het hoogstnoodzakelijke gingen ze op pad,
zichzelf onderweg in leven houdend door ansichtkaarten te verkopen met hun eigen portret. Ze
sliepen waar het uitkwam: in een hooiberg, langs de weg en soms in een herberg.
Bij Vaals gingen ze de grens over waarna ze door heel Europa trokken. De Alpen staken ze
over op sandalen. In Wenen voegde de verloofde van Gerard, Marie Perfors, zich bij de groep.
Ze was net 21 en mocht daarom ook op pad, maar een bijzonderheid -een reizende,
ongetrouwde vrouw- was zij voor die tijd zeker. Na de Balkan, waar ze verzeild raakten in de
Balkanoorlog van 1912, staken ze over naar Egypte en wandelden door het Ottomaanse Rijk
om te eindigen in Palestina. Daar viel de groep uit elkaar en waren ze gedwongen om werk te
zoeken, onder andere in de net opgerichte joodse kolonies.
Dagboeken
Winnifred, de kleindochter van Gerard en Marie, leidde zaterdag ook de nakomelingen van
Frans en Abraham in een kleine optocht door de stad naar het Joods Historisch Museum. De
deelnemers droegen oude foto's van de reis met zich mee. 'We zijn niet allemaal familie van
elkaar, maar hebben een sterke onderlinge band', legde Perfors uit. Dat werd onderstreept
door de kleindochter van Frans van der Hoorn, Orna Levi, die regelmatig bij Winifred op bezoek
komt en samen met haar de tocht van hun grootvaders in herinnering bracht.
De tocht is bijzonder goed gedocumenteerd door de uitgebreide dagboeken van de
wereldwandelaars en hun stempelboeken, die moesten aantonen dat ze al die beschreven
plaatsen ook daadwerkelijk hadden aangedaan. Winnifred Perfors had in 2005 al de collectie
van haar grootouders aan het Joods Historisch Museum geschonken. Orna Levi overhandigde
zaterdag de ingescande dagboeken van Frans van der Hoorn aan directeur Joël Cahen.
Joodse kolonies
Frans van der Hoorn was in Palestina blijven hangen, toen het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog de voettocht abrupt afbrak. Hij trouwde er en zijn kinderen werden Israëli. De
Perfors en Abraham Mossel keerden terug naar Nederland. Mossel was nog wandelend, via
Egypte en Soedan, tot aan de grens met Eritrea gekomen.
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Terug in Amsterdam publiceerde hij in 1918 twee boekjes: één over hun reis door Europa en
één over hun tijd in de eerste joodse kolonies in Palestina. Daarin analyseerde hij scherp de
strijd tussen de lokale Arabieren en de joodse kolonisten en voorspelde in feite de loop van het
Israëlisch-Palestijns conflict. Mossel werd in de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland
gedeporteerd waar hij overleed in een werkkamp.
Tentoonstelling
Met de overhandiging van de dagboeken van Van der Hoorn zijn nu alle dagboeken,
documenten en foto's van de wandelaars in het bezit van het Joods Historisch Museum. Lonnie
Stegink, Hoofd mediatheek van het museum, maakte van het materiaal eerder al de virtuele
tentoonstelling Abraham Travels met Urechtse studenten.
'Ik heb zoveel van en over de wandelaars gelezen, dat het voelt alsof ik bij de familie hoor',
sprak ze de aanwezigen toe. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum is nu ook een speciale
vitrine ingericht met originele foto's, documenten en dagboekaantekeningen.
Winnifred Perfors is blij met de aandacht voor de bijzondere voettocht van haar grootouders.
Maar nog meer met de wereldwijde contacten die de vele nazaten van de wereldwandelaars
onderhouden en die hen opnieuw samenbracht bij het startpunt van die reis in Amsterdam.
Meer over de Wereldwandelaars op: www.jhm.nl/wereldwandelaars

De route van de wereldwandelaars
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Th. Klink
21 juli 2011 - 12:28 am / Spanje

beantwoorden

Anne C
19 juli 2011 - 4:01 pm / Colorado

beantwoorden

Wiesje de Lange
17 juli 2011 - 12:29 pm / Israel

beantwoorden

L.S.,
Met veel belangstelling gelezen,dat 100 jaar geleden, zulke jonge mensen de moed
hadden om zo'n zware tocht te ondernemen.
Theo K

Wat een goed verhaal om zo jong in die tijd, begin 20ste eeuw, zo'n tocht te maken.
Geweldig! De familie mag trots zijn. Ik hoop als ik volgend jaar naar Nederland reis
deze tentoonstelling kan zien in het Joods historisch museum te zien.

Wat tragisch allemaal.
Mossel "overleed" in een "Duits Werkkamp"?
Mossel werd vermoord in een concentratiekamp waar Joden aan de lopende band
werden vergast. Wat heeft dat met "werken" te maken?

André van Os

beantwoorden

17 juli 2011 - 2:28 pm

Mossel werd in 1942 naar Auschwitz gedeporteerd, maar is daar niet vergast. Hij
is in het dwangarbeiderskamp Kosel tewerkgesteld, waar hij vermoedelijk is
overleden.
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