Film over Esther Frank
Afgelopen maart was ik ruim een week met Coby in Israël. Net voor het sluiten van de grenzen weg
en net voor sluitingstijd weer terug! Wij brachten in Israël een uitgebreid bezoek aan de familie Frank
en hebben een rondtocht gemaakt door het land. Aanleiding tot ons bezoek van de 90e verjaardag
van Esther Frank. Zij is de dochter van de rabbijn van Zandvoort (1925-1942) en de enig overlevende
van twee gezinnen Frank / Blanes, die in Zandvoort woonden, temidden van de grote joodse
gemeenschap in die dagen. De tweede aanleiding om naar Israël te gaan, was de presentatie van de
film die gemaakt is over het leven van Esther Frank. Deze film is gedeeltelijk opgenomen in
Zandvoort, waar haar jeugd zich afspeelde. De film release was in het Shimon Pers Centre in Jaffo,
prachtig gelegen op een plateau aan de Middellandse Zee. Bij de filmpresentatie, op de laatste dag
vóór de coronasluiting in Israël (!), mocht ik ook vertellen, over mijn boeken, over de tentoonstelling
in Zandvoort, en over de laatste ontwikkelingen rond het tot stand komen van het Joodse
Namenmonument in Zandvoort. De berichtgeving hierover werd enthousiast ontvangen. De familie
Frank – de drie zonen van Esther: Gil, Odeth en Jaïr – hebben vanuit huis via een Zoomverbinding de
film al aan tientallen vrienden en bekenden laten zien. Rond 4 en 5 mei is dit ook in Nederland een
goed idee; op een later tijdstip kan natuurlijk ook. De familie heeft de link van de film van ongeveer
70 minuten met mij gedeeld, om de film voor niet commerciële doeleinden te laten zien aan
belangstellenden. Daarbij horen zeker de ontvangers van deze Nieuwsbief! Het ligt in de bedoeling
de film in ieder geval te vertonen in de Dorpskerk, vooraf, op de dag dat het monument in Zandvoort
onthuld wordt.
Shalom vanuit Harlingen, Teunard van der Linden

