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Afgelopen sjabbat is Ruth Cohen plotseling thuis overleden na een korte 

opname in het ziekenhuis. Zij is vredig heengegaan omringd door haar familie. 

  

Ruth was een kind van de Tweede Wereldoorlog. Net als veel andere kinderen 

uit Londen en omgeving werd zij gescheiden van haar ouders en naar het 



platteland in Noord Engeland gestuurd teneinde de Duitse bombardementen te 

ontvluchten. De naoorlogse jaren waren moeilijk en ik geloof dat zo haar ijzeren 

karakter werd gevormd. Want ze was bikkelhard – maar met een warm hart en 

een aangeboren gevoel voor de menselijke psyche. 

Zo was haar stijl gedurende haar jaren als bestuurder – in de jaren 80 en 

beginjaren 90 bij de Britse Reformbeweging en later in internationaal 

Progressieve verband (Ze was voorzitter van de WUPJ van 2002 tot 2006). 

 

Ruth stond als leider in de frontlinie. In elke betekenis. Ze had zich goed 

voorbereid voor vergaderingen, las en stelde vragen over alle stukken die haar 

waren voorgelegd, ze was aanwezig bij elke belangrijke vergadering en 

gebeurtenis. Ze sprak oprecht en met autoriteit – of het nu bij een vergadering 

van een comité of tijdens een belangrijke gelegenheid was. 

Ze gaf zich tot het uiterste en kon niet het aanvaarden als een ander dit niet 

deed. Ruth was een veeleisende leider die zelf het voorbeeld gaf. 

  

Ruth klom naar de top van de WUPJ in de late jaren 90. Ze was Engelse èn 

vrouw – middenin een door Amerikaanse mannen gedomineerd bestuur van de 

WUPJ. Ik herinner mij hoe zij opviel tijdens een langetermijnplanning 

vergadering van het Dagelijks Bestuur van de WUPJ in New York in 1995 die 

zij voorzat. Zij weigerde de vergadering te beëindigen zonder dat heldere 

actiepunten en duidelijk omschreven persoonlijke verantwoordelijkheden waren 

afgesproken. 

 

Als voorzitter van de WUPJ was Ruth bijzonder actief in Europa in het tijdperk 

van geografische expansie van het Progressieve Jodendom. Er waren 

belangrijke vergaderingen in Duitsland met betrekking tot erkenning. 

Ruth trad met zelfvertrouwen en stijl op als de senior lekenleider van een 

wereldwijde beweging. Dit was gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in 

actie! Na afloop van Ruths termijn als voorzitter van de WUPJ werd zij eerst 

President en vervolgens Erepresident voor het leven van de EUPJ. 



 

 

Ruth was de altijd charmante gastvrouw uit wier koelkast in een oogwenk zowel 

geweldige ‘snacks’ als een overdadige sjabbesmaal voor familie en vrienden 

tevoorschijn getoverd kon worden. In latere jaren bouwden Ruth en Harvey ז״ל 

in Israël het huis van hun dromen, waar zij – zolang Harvey leefde – samen van 

genoten. Na het overlijden van Harvey bleef Ruth er wonen samen met haar 

geliefde katten en genietend van de bezoekjes van haar kleinkinderen die in 

haar prachtige tuin speelden. 

 

Ruth en Harvey – hij overleed vier jaar geleden – waren meer dan een liefdevol 

paar, zij hadden een soepel lopend partnerschap. Harvey ondersteunde Ruths 

activiteiten met grote belangstelling en Ruth vertrouwde op Harveys wijze 

beoordelingsvermogen. 

 

Wij blijven Ruth herinneren als een buitengewoon leider van onze Beweging op 

gemeentelijk, nationaal, regionaal en internationaal niveau. Moge de 

herinnering aan haar tot zegen zijn.  

 

Leslie Bergman 

Erepresident voor het Leven van de EUPJ   
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