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Ronit Palache (1984) is journalist, 
schrijver en interviewer. Daarnaast 
werkt ze als redacteur bij de talkshow 
op1. Steeds vaker geeft ze ook 
in andere tv-programma’s haar 
prikkelende mening over actuele 
onderwerpen. Haar spontaniteit en 
intelligentie zijn onweerstaanbaar. 
Erik Fokke vroeg zich af of Palache 
wellicht ook iets met muziek heeft. Het 
resultaat is een onderhoudend gesprek 
met een boeiende dame, van wie we 
nog veel zullen horen.

Eindeloos veel vragen
Ronit Palache groeide op in een traditioneel 
joods gezin in Amstelveen en beschrijft zichzelf 
als ‘zeer nieuwsgierig en vraagzuchtig’. Als 
zevenjarige liep zij al rond met een bloknootje 
en pen en onderwierp ze haar omgeving aan 
een eindeloze hoeveelheid vragen. Vanaf het 
moment dat ze bewust begon na te denken 
wilde ze weten wat mensen drijft, waarom ze 
de dingen doen die ze doen en hoe of wat ze 
denken. Ook wilde ze meer weten over haar ei-
gen afkomst. Wat maakt iemand joods en wat is 
jodendom nou eigenlijk precies? 

Deze vragen lagen ook ten grondslag aan een 
interviewserie die Palache tussen 2013 en 2016 
maakte voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad, 
het oudste weekblad van Nederland. Voor de 
rubriek Mensch sprak ze met meer dan twee-
honderd joden in Nederland over hoe zij hun 
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jodendom beleven en waaruit hun joodse identiteit 
bestaat. Ze koos daarvoor mensen van velerlei pluima-
ge, van vroom tot seculier, woonachtig in de Randstad 
of daarbuiten, jong en oud, homo of hetero, met twee 
joodse ouders of met alleen een joodse vader, maar juist 
geen bekende joodse Nederlanders. Door de interviews 
kreeg Palache meer inzicht in de herkenning die joden 
bij elkaar voelen en hoe het is om een minderheid te 
zijn, om andere gebruiken te hebben, ’s zaterdags wat 
anders te doen dan anderen, verbondenheid (of afkeer) 
te voelen met (van) een land waar je niet woont en hoe 
belangrijk het gevoel kan zijn ergens bij te horen. Het 
gaf haar ook meer inzicht in waarom het leven in een 
joodse bubbel op den duur verstikkend kan werken door 
de taboes die in een gesloten geloofsgemeenschap kun-
nen bestaan. In 2016 publiceerde Palache een bundeling 
van deze interviews in het boek Ontroerende onzin. De 
joodse identiteit in het Nederland van nu, waarin zij de 
veelzijdigheid van het jodendom laat zien. 

 Via een video die een docent op de School voor Jour-
nalistiek liet zien, maakte Palache in 2002 kennis met 
de markante interviewer Ischa Meijer die overleed toen 
zij tien was. Meijer was voor Palache een verademing. 
Zijn plagerige interviewtechniek, nieuwsgierigheid, 
drammerigheid en parate kennis in combinatie met zijn 
charme en vlotte schakelen waren Palache uit het hart 
gegrepen. Nadat zij zich richtte ook op zijn geschreven 
teksten, realiseerde zij zich hoeveel hij had betekend 
voor het in kaart brengen van de naoorlogse genera-
ties. Hij opende zo ook haar ogen over haar eigen jeugd. 
‘Wat zo knap is aan Ischa is dat hij een vocabulaire heeft 
geschapen voor gevoelens die een hele generatie joden 
had, maar niet tot uiting kon brengen, simpelweg om-
dat die woorden ervoor ontbraken.’ Vorig jaar februari, 
op zijn vijfentwintigste sterfdag, verscheen in de serie 
Privé-domein bij de Arbeiderspers Ik heb niets tegen an-
tisemieten, ik lééf ervan, een door Palache samengestelde 
bloemlezing van het werk van Ischa Meijer met een fo-
cus op juist die thematiek. 

Eind november 2020 verscheen er van haar hand we-
derom een bloemlezing in diezelfde prestigieuze reeks, 
Bange mensen stellen geen vragen, nu met werk van de 
eerste columniste van ons land, Renate Rubinstein. 
Evenals Ischa Meijer sprak zij openhartig over haar 
joodse achtergrond en bezat zij een evenzo intelligente, 
autonome geest met veel humor en eigengereidheid. 
In 2022 zal een derde, en laatste, bloemlezing van haar 
hand verschijnen over Andreas Burnier.

Lezing van de publicaties van Ronit Palache maakte 
mij nieuwsgierig naar de samensteller ervan. Zij stemde 
toe in een interview over de muziek die belangrijk voor 
haar is. En hoe kun je iemand beter leren kennen dan via 
muziek…

Oum Kalthoum
Hoe belangrijk is muziek voor jou? 

‘Muziek heeft altijd een hele grote rol ge-
speeld in mijn leven. Dat begon al in mijn 
ouderlijk huis waar muziek je van alle kanten 
tegemoet klonk. Vooral Franse chansons wer-
den er gedraaid, liedjes van Edith Piaf, Charles 
Aznavour, Juliette Gréco, Michel Fugain en Ju-
lien Clerc. Mijn liefde voor het chanson is daar 
logischerwijs begonnen en die heb ik altijd 
behouden. Ook mijn oma en ik luisterden vaak 
samen naar Franse muziek, zij was een groot 
liefhebster en vertelde dan met een uitgelaten-
heid die ik doorgaans niet van haar kende over 
haar tijd in Parijs, ze zwijmelde dan steevast 
even weg naar die tijd. Daarnaast luisterden 
mijn ouders vooral naar klassieke muziek, 
niet heel experimenteel. Ze hadden keurig een 
abonnement op een reeks in het Concertge-
bouw, maar als ik ze dan vroeg waarnaar ze 
gingen luisteren wisten ze het meestal niet. 
Het was vooral het ritueel van naar het Con-
certgebouw toegaan met vrienden geloof ik, 
geen uitgesproken voorkeur voor componist of 
uitvoering. 

Later ontwikkelde ik natuurlijk mijn eigen 
muzieksmaak. Die behelsde grappig genoeg 
ook veel Arabische muziek. Niet per se vanzelf-
sprekend voor een meisje dat opgroeide in een 
overwegend joods milieu. Maar die hang naar 
en liefde voor de Arabische wereld had ik al van 
jongs af aan.  Toen ik zeventien was ging ik voor 
het eerst zonder mijn ouders op vakantie met 
een vriendin. Het werd Cairo. Haha. Gelukkig 
vonden mijn ouders dat goed, want de stap van 
Amstelveen naar Caïro is best een forse. Daar 
hoorde ik voor het eerst de stem, verschijning 
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‘Muziek is heel 
belangrijk 
voor mij. 
Als er geen muziek 
speelt in mijn huis, 
dan zit het wel in 
mijn hoofd of denk 
ik erover na.’
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moet ik zeggen, van Oum Kalthoum: een open-
baring. Alsof ik wakker werd gekust door een 
wereld die tot dan toe volledig onbekend voor 
me was. Die stem! Die intensiteit! Het muzikale 
repertoire, ópera bijna. Ik omarmde meteen 
daarna alle Arabische muziek die maar op mijn 
pad kwam. Niet zozeer de moderne deuntjes 
van Amr Diab of Natasha Atlas, maar wel de gro-
te namen van weleer: Farid el Attrach, Fairuz. 
Want zelfs wat de Arabische muziek betrof bleef 
mijn smaak klassiek. En in Cairo komen uit alle 
hoeken en kieren van de stad die klanken je tege-
moet; een feest!

Vele jaren later ontdekte ik via vrienden de 
Algerijnse zangeres Souad Massi wier concer-
ten ik vele malen bezocht. Er is geen moment 
van de dag dat ik haar klanken niet zou kunnen 
verdragen.

Hoe kom je aan je informatie over Arabische mu
ziek?

‘Op allerlei manieren. Laatst bijvoorbeeld 
werd hier in huis een boekenkast getimmerd 
door een ongelooflijk aardige Syriër die, vol-
gens goed Arabisch gebruik, altijd muziek op 
had staan. Een van de liedjes die langskwamen 
vond ik zo grandioos goed dat ik hem meteen 
vroeg wie de zanger was. Die zocht ik op en 
voor ik het wist was ik zes cd’s verder. Dat is 
ook wel de kracht van Spotify, die de perfecte 
liedjes voor je selecteert nog zonder dat je weet 
ernaar op zoek te zijn geweest.’ 

Mineur
Welke andere muziek heeft je belangstelling?

Mijn smaak is erg eclectisch kun je wel zeg-
gen. Maar de constante factor is wel mineur. 
Majeur verdráag ik bijna niet. Gek hè? De 
Russische Vladimir Vysotsky bijvoorbeeld is 
ook een favoriet. Ook zo’n toevallige vondst: ik 
keek naar de film White Nights, over een uit de 
Sovjet Unie gedeserteerde danser. De hoofd-
persoon, Mikhail Baryshnikov, staat op een 
goed moment in een leeg Mariinsky theater te 
dansen op een van de bekendste nummers van 
deze Vysotsky en ik was verkocht. Trouwens, 
het was toen een stuk ingewikkelder om te 
achterhalen wat het was waar ik naar luisterde, 
want zo’n uitgebreide zoekdatabase als nu was 
er nog niet. Maar ik hield vol en vond het lied. 
Weken heeft het op ‘repeat’ gestaan. Ik hou 
van die monomanie die muziek in me los kan 
maken. Dan wil ik alles van zo iemand weten 
en uitzoeken, biografie lezen, achtergrond uit-
pluizen.’

Heb je een muziekopleiding gehad of speel je zelf een muziek
instrument?

‘Bij mijn ouders thuis heb ik een aantal jaren keyboard-
les gehad op een muziekschool waar ik ook noten heb 
leren lezen. Eigenlijk jammer dat ik dat niet wat serieu-
zer heb aangepakt, want het is een ideale manier om te 
ontspannen, muziek maken. Niets is ook zo verbroede-
rend om, net als in Tel Aviv waar mijn zusje woont, op het 
strand bij een vuurtje, met een gitaar in de hand samen te 
zingen en op te gaan in muziek. Dan ben je echt even weg 
van de gewone wereld. Heerlijk is dat. Wie weet koop ik 
op m’n oude dag nog een piano en ga ik tijdens mijn mid-
lifecrisis wel op les. Ik zat ook op een joods kinderkoor 
toen ik jonger was en deed mee aan zangwedstrijden, 
haha. Ik kan me er niks meer bij voorstellen. Ik werd een 
keer nummer twee in Zweden, dat weet ik nog wel. Ach, 
ik word oud.’

Wat voor muziek zet je op als je thuiskomt van je werk?
‘Ik zet inderdaad muziek op als ik thuiskom. Ik heb 
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verschillende speellijsten op Spotify met mu-
ziek die ik fijn vind. Het hangt een beetje af van 
de bui die ik heb. Heb ik zorgen, dan vererger 
ik die graag met zware, donkere muziek. Ben 
ik vrolijk zoek ik toch wat lichters op. Dat kan 
Cubaanse muziek zijn of chassidische, ha! Daar 
ben ik ook dol op. Ik luisterde jarenlang dage-
lijks naar een Joods Chassidisch Kinderkoor: 
The Miami Boys Choir. Stiekem geniet ik daar 
nog steeds van. Het vertegenwoordigt ook een 
traditioneel-joods deel van me dat ik éigenlijk 
vaarwel heb gezegd. En ook zet ik vaak Cesária 
Évora op. Uit Kaapverdië. Wat een stoere tante 
was dat. Dan kwam ze het toneel op in Carré, 
met een peuk in d’r handen en blote voeten en 
zong ze de sterren van de hemel met een ogen-
schijnlijk gemak en zonder de zaal te pleasen. 
Briljant. Kan ik úren naar luisteren...’

Franse chansons
Ik wil nog even terugkomen op de Franse chan
sons. In jouw bloemlezing met werk van Renate 
Rubinstein, ‘Bange mensen stellen geen vragen’, 
heb je een stukje opgenomen waarin zij schrijft 
over de Franse chansonnière Barbara. Heb jij zelf 
ook iets met Barbara?

‘Nou en of. Fascinerende vrouw. Tragisch 
leven ook, heb ik uit haar biografie mogen ver-
nemen. Een verschijning ook: die zwarte lijnen 
om haar ogen, haar fragiele en tegelijkertijd 
zeer indringende stem, haar prachtige uit-
spraak en natuurlijk de teksten van haar lied-
jes. Ik vind bijna alle liedjes van Barbara goed, 
ook Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous, 
waar Renate over schrijft, maar dat is niet mijn 
favoriet. Dat is zonder twijfel Dis, quand-re-
viendras-tu? Ook omdat ik die cd kreeg van een 
dierbare ex-vriend. Hij introduceerde me in 
haar universum, want die werd thuis nou net 
níet gedraaid. Nadeel van Barbara - in vergelij-
king met andere chansonniers – is dat ik niet 
te lang achter elkaar naar haar kan luisteren. 
Daarvoor is haar stem te pregnant aanwezig, te 
aandacht vragend. Beslist geen achtergrond-
muziek. 

Dat heb ik bij Aznavour niet, daar kan ik echt 
uren achter elkaar naar luisteren, hij heeft zo’n 
vertrouwde stem. Als je ergens op de wereld in 
een hotelkamer bent en zijn liedjes aanzet ben 
je meteen thuis, zo voelt dat. Vertrouwd. Com-
me ils disent, is het lied dat me het dierbaarst 
is uit zijn nogal uiteenlopende repertoire. Het 
gaat over een travestiet, een voor de jaren ze-
ventig nogal gedurfd onderwerp. Het is een 
lied dat uitbeeldt hoe je slachtoffer kunt zijn 

van de tijd waarin je leeft. Liza Minelli maakte 
er op haar beurt een eigen versie van: What 
makes a man a man. Ik heb haar er nog eens 
over geïnterviewd voor Elsevier. ‘O, Charles’, 
kraaide ze uit. Haha. In het lied zit eigenlijk 
geen refrein, heel atypisch eigenlijk, maar 
prachtig. Een lied ook dat maar weinig mensen 
kennen gek genoeg, terwijl het dus een van zijn 
mooiste is. Het lied zette me aan het denken. Je 
realiseert je dan dat je in een wereld leeft met 
veel vrijheden, waar veel kan en mag; helemaal 
niet zo vanzelfsprekend voor veel mensen op 
de wereld. Muziek kan, net als literatuur, een 
uitweg bieden om je te laten ontsnappen uit je 
eigen, bekende wereld, en je gesteund te voelen 
door stemmen – literair en muzikaal – van an-
dere allure. 

Je hebt mensen die zeggen dat ze niets met 
muziek hebben. Die mijd ik liever. Ik vind mu-
ziek zo existentieel dat me dat echt dwars zou 
zitten in een vriendschap, denk ik. Misschien 
een beetje bekrompen om te verlangen dat een 
ander dezelfde voorkeuren heeft op bepaalde 
terreinen als jijzelf, maar zo voel ik dat werke-
lijk. Alsof je niet van eten houdt!’

In jouw bloemlezing met werk van Ischa Meijer, Ik 
heb niets tegen antisemieten, ik lééf ervan, ben 
ik geen muziek tegengekomen, hoewel Ischa toch 
erg van muziek hield en ook zelf muziek uitvoerde.

‘Vergeet niet dat de focus van die bloemlezing 
ligt bij de Tweede Wereldoorlog en jodendom. 
Chansons waren heel belangrijk voor Ischa, 
maar dat vind je dan weer in andere stukken 
terug. Ook in het boek dat Connie Palmen over 
Ischa schreef, I.M., neemt het chanson een 
prominente plaats in. Dat zie je mooi terug bij 
de verfilming van afgelopen jaar door Michiel 
van Erp.’ 

‘Muziek kan, net als 
literatuur, een uitweg 
bieden om je te laten 
ontsnappen uit je eigen, 
bekende wereld, en je 
gesteund te voelen door 
stemmen – literair en 
muzikaal – van andere 
allure.’

Ronit Palache
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Matthäus Passion
Je vertelde net dat Arabische muziek belangrijk 
voor je is sinds je op zeventienjarige leeftijd die 
reis naar Egypte maakte. Ik heb ergens gelezen 
dat je jaren terug een vriendje had dat uit een 
seculier joods gezin kwam en heel erg van Bach 
hield. Hij wilde graag dat je meeging naar de 
jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion 
op Goede Vrijdag. Je hebt dat toen niet gedaan, 
omdat, en ik citeer je, ‘het volkomen onlogisch en 
onnatuurlijk was om daar naartoe te gaan als je 
joods bent, dat doe je niet’. Uiteindelijk ben je met 
een dierbare vriend op een Goede Vrijdag wel naar 
de Matthäus Passion gegaan. Wat was dat voor 
een ervaring? 

‘Ik vind de Matthäus Passion het aller-aller-
mooiste dat er is op de hele wereld. Het gaat 
zelfs verder dan mooi. Het is een krankzinnige, 
haast religieuze beleving als ik ernaar luister. 
En, dat zou je logisch kunnen vinden omdat de 
centrale figuur Jezus is. Maar Jezus speelt geen 
rol in mijn leven, nooit gedaan ook, dus het was 
allesbehalve vanzelfsprekend dat ik zulke hevi-
ge emoties bij dit voor veel joden beladen stuk 
zou beleven. Door deze muziek toe te laten tot 
mijn systeem veranderde er die Goede Vrijdag 
iets heel ingrijpends, wezenlijks, voor mij. 

Ik kom uit een traditioneel joods milieu. Alles 
in mijn leven was tot mijn achttiende groten-
deels joods. Joodse vriendjes, joodse school, 
joodse tennisclub, joodse jeugdverenigingen, 

joods kinderkoor. Die Goede Vrijdag besefte ik dat ik niet 
alleen maar aan één verhaal toebehoorde, dat ik ook deel 
mocht uitmaken van die tot dan toe onbekende wereld. 
Dat die muziek net zo goed bij mij hoorde als dat chassi-
dische kinderkoor. Ik voelde me bevrijd.’ 

Kun jij het hele jaar door naar de Matthäus Passion luiste
ren?

‘Ik dráái de Matthäus het hele jaar door! En zeker één 
keer per jaar in zijn geheel. Emotioneel ben ik helemaal 
niet gebonden aan die periode van de lijdensweek. Die 
muziek staat daar wat mij betreft los van. Het symboli-
seert een belangrijk moment in mijn denken, in mijn ge-
voel. Daar associeer ik de muziek mee. Er zijn vakanties 
die ruiken naar je moeder, en momenten in je leven die 
luisteren naar muziek. Ik zie de Matthäus als een stuk 
dat mij diep raakt en dat mij tot voor kort nog volledig 
onbekend was. Het is dat we in Coronatijd leven, maar 
sinds die bewuste vrijdag ben ik elk jaar teruggegaan 
naar Naarden.’

Is het vooral het slotkoor, of zijn er ook andere delen die jou 
zo diep raken?

‘Ja, dat slotdeel is subliem, als ik dat hoor ben ik onmid-
dellijk vertrokken naar een andere, diepere wereld, maar 
ook Buss und Reu en Erbarme dich kunnen me danig uit 
een gewone dag halen. Maar het slotkoor is echt de apothe-
ose.’ 

Ben je daarna verder gaan zoeken bij Bach?
‘Ja, ik ben wel verder gaan zoeken bij Bach, maar ik ben 

absoluut allergisch voor klavecimbel. Dus alles waarin 
dat instrument voorkomt, vermijd ik. Maar ook andere 
stukken van Bach zet ik thuis niet zo heel graag op. Dit in 
tegenstelling tot de muziek van Mozart, Chopin of Rach-
maninoff. Hoewel... De Goldberg Variaties kan ik niet 
genoeg draaien.’
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‘Die Goede Vrijdag tijdens 
de Matthäus Passion 
besefte ik dat ik niet alleen 
maar aan één verhaal 
toebehoorde, dat ik ook 
deel mocht uitmaken van 
die tot dan toe onbekende 
wereld. Dat die muziek 
net zo goed bij mij hoorde 
als dat chassidische 
kinderkoor. Ik voelde me 
bevrijd.’ 

‘Soms heb je nog geen taal 
voor je gevoelens. Soms 
weet je nog niet eens hoe 
je je voelt, omdat je er nog 
geen woorden voor hebt 
die passen, omdat het 
vocabulaire je simpelweg 
nog ontbreekt. Muziek 
kan een geleende taal 
voor je worden, muziek 
kan een vorm van taal 
zijn.’

Johann Sebastian B
ach
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Bevrijdend
Chopin en Rachmaninoff zijn uiterst romantische componis-
ten.

‘Ja, daar hou ik van. Kitsch bijna. Mijn muzieksmaak 
is, uitzonderingen daargelaten, beslist niet gespeend 
van kitsch. Leonard Cohen, Adamo, een soort schlagers 
zijn dat toch wel. Heerlijk. Wat betreft Rachmaninoff 
was er een belangrijk moment in mijn journalistieke 
carrière dat ik voor Elsevier een interview maakte met 
de Australische pianist David Helfgott. Dit naar aanlei-
ding van het zien van de film Shine, waarin het waarge-
beurde verhaal wordt verteld van Helfgotts worsteling 
met het instuderen van Rachmaninoffs buitengewoon 
moeilijke Derde Pianoconcert. Die film heeft voor mij 
extra kleur gegeven aan de muziek van Rachmaninoff.’

Je gaf aan het begin van het interview aan dat als muziek je 
raakt, je er dan van alles over gaat opzoeken en je erin ver-
diept. Heb je dat ook bij genres, zoals opera, dat je dan ook 
gaat snuffelen bij minder bekende componisten, zoals Mon-
teverdi bijvoorbeeld?

‘Er was een tijd dat ik heel graag naar de opera ging. 
Het ging mij ook om de enscenering en de entourage er 
omheen. In die periode ben ik ook naar opera’s van Wag-
ner geweest, tot mijn eigen verbijstering zou ik bijna zeg-
gen. Maar ik heb kolossaal genoten van Die Walküre, daar 
ben ik drie keer naar toe geweest. Dat is dan ineens iets 
wat een enorme indruk maakt. Die totaal onverwachte 
verrukking ineens, dat is ook wat het zo mooi maakt. Als-
of de muziek je vooruitsnelt in emoties. Geweldige eigen-
schap van klanken, toch? En ja, natuurlijk was Wagner 
antisemitisch, maar daar heb ik totaal geen last van als ik 
naar zijn muziek luister. 

Zoiets geldt ook voor de literatuur. Er zijn schrijvers die 
antisemitisch waren, maar dat betekent niet dat je hun 
boeken niet kunt lezen wat mij betreft- onzin! Je kunt 
om muziek je eigen sfeer maken, waardoor je die muziek 
een nieuwe betekenis geeft, doordat jij ernaar luistert en 
doordat jij er bepaalde gevoelens op projecteert, die mis-
schien wel helemaal niet bedoeld waren door de maker. 
Daardoor wordt die muziek ook van jou. Je adopteert die 
muziek als het ware. Ik denk dat je jezelf heel veel ont-
neemt als je je afsluit voor al dat beladen moois.’

Dat is heel bevrijdend en bevrijd gedacht.
‘Muziek ís ook echt bevrijdend. Soms heb je nog geen 

taal voor je gevoelens. Soms weet je nog niet eens hoe je 
je voelt, omdat je er nog geen woorden voor hebt die pas-
sen, omdat het vocabulaire je simpelweg nog ontbreekt. 
Muziek kan een geleende taal voor je worden, muziek 
kan een vorm van taal zijn. Om te voelen, om te denken; 
om uiting te geven aan je gemoedstoestand voordat je er 
woorden voor hebt gevonden. Er zijn mensen die niet 
heel talig zijn, die moeilijk een woord vinden dat past bij 
hun emoties, maar die wel de muziek weten te vinden die 
uitdrukking geeft aan wat ze voelen. 

Het is fenomenaal om te zien hoe muziek 
een mens soms compleet uit balans, of juist 
in balans kan brengen. De ontroering in ogen 
bij het luisteren van muziek, die breng je zel-
den met iets anders teweeg. Gelukkige gelui-
den, verdrietige geluiden. En de muziek van 
thuis: het vertrouwde geluid van een vloer die 
kraakt, de koffie die pruttelt, de bladeren van 
een boom ruisend voor een open slaapkamer-
raam. Allemaal muziek, geluiden die bij elkaar 
vertrouwdheid en bescherming bieden.’
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