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J
ohn Daly werd in 1974 geboren in de Amerikaanse staat South-
Carolina. Zijn Joodse grootmoeder bekeerde zich tot het christen-
dom omdat ze niet wilde dat haar kinderen slachtoffers zouden 
worden van het antisemitisme en zouden moeten meemaken wat 

met zovele Joden is gebeurd. Eens volwassen keerde zijn vader echter 
terug naar het Jodendom zonder echt religieus te worden. Wel werden 
de jaarlijkse feestdagen gevierd. Wanneer ze in John’s jeugd naar Ocala, 
Florida verhuisden, bezocht zijn moeder regelmatig de synagoge. Dik-
wijls gingen ze ook naar Tampa waar ze de diensten bijwoonden van 
rabbi Theodor Brod die John voorbereidde op zijn Bar Mitsva.

MIDDELBARE SCHOOL
Tot zijn 15de was John Daly een gewone Joodse jongen. Maar toen hij 
naar de middelbare school ging, sloot hij zich aan bij een lokale groep 
gematigde skinheads. De skins waren toen een reactie op de hippiebe-
weging. In Engeland waren het meestal harde nationalistisch geïnspi-
reerde jongeren die het geweld niet schuwden. 

In Amerika daarentegen kwamen de skins uit een zeer diverse socio-
economische achtergrond. Hun activiteiten beperkten zich tot samen 
rondhangen, bier drinken en wat verbaal geweld. De échte neonazi 
skinheads ontstonden pas in de jaren ‘80. Volgens de Amerikaanse Anti 
Defamation League (ADL), ontstonden ze zowat in alle steden. Ze wa-
ren extreemrechts, neonazistisch, dweepten met Hitler en hadden het 
vooral gemunt op hun gekleurde medemens, immigranten, Joden en 
homo’s.

Daly: “Toen ik in Ocala naar de middelbare school ging, bestonden er 
diverse groepen zoals bijvoorbeeld de SHARPS (Skinheads Against Ra-
cial Prejudices). Verschillende leden van deze groepen waren kleurlin-
gen en zelfs gay. Ik sloot me aan bij de MCAR (Marion Country Against 
Racism). Wij haalden niet veel uit. Wij hingen wat rond en kletsten over 
de andere groepen in de grote steden. 

Ik was toen 16 en vond het wel cool. Mijn maten wisten dat ik Joods 
was. Maar op een dag werden twee jongens van onze groep aange-
sproken door de neonazi skinheads die ons dwongen bij hen aan te 
sluiten. Alle namen en adressen van de andere leden werden eveneens 
doorgegeven zodat ze hun ledenaantal konden uitbreiden. Op die ma-
nier kwamen ze ook bij mij terecht.”

NEONAZI
Vanaf dat ogenblik maakte hij deel uit van de neonazi skinheads en 
leefde hij in angst, bang dat ze de een of andere dag zouden te weten 
komen dat hij Joods was. Wanneer de gesprekken op Joden kwamen, 
wist hij het gesprek altijd handig te omzeilen. Meestal werd er enkel 
bier gedronken en waren er enkele schermutselingen met andere red-

necks. Hij bouwde een reputatie op van een goede vechter. In die pe-
riode merkten zijn ouders wel dat er wat misliep, maar ze lieten hem 
begaan. John zelf was er zich steeds meer en meer van bewust dat ze 
op de een of andere dag wel zouden merken binnen de groep dat hij 
geen ariër was. De kans bestond dat ze hem dan zouden ombrengen. 
Met zijn ouders erover praten, kon hij niet en de politie vertrouwde 
hij ook niet. Te dikwijls bleken politiemensen sympathisanten van de 
White Power beweging. Hij kon dus nergens heen en de groep verla-
ten, was het laatste wat men deed. Wie dat toch deed, werd geheid in 
mekaar geslagen of neergestoken. Een jongen van Aziatische afkomst 
hadden ze ooit gekruisigd.

“Na meer dan anderhalf jaar was ik het enige lid in de groep dat nog 
geen tattoos had. Al de andere leden droegen getatoeëerde nazisym-
bolen en swastika’s. Ik groeide in de groep tot een gerespecteerd lid, 
iemand die ze konden gebruiken naar de buitenwereld toe en die niet 
direct opviel door zijn tatoeages. Officieel maakte ik deel uit van Skin-
head Organization of the American Front, een sterk nationalistische en 
racistische club. Er waren afdelingen in geheel Amerika.”

In die periode kreeg een vriendin een verhouding met één van de lei-
ders. Ze was de ex-vrouw van een persoonlijke vriend van John Daly. Zij 
verklapte aan Richie Meyers, één van de fanatieke leiders in Orlando, 
dat John een Jood was. Hierop werd hij uitgenodigd om deel te nemen 
aan een clubmeeting samen met diverse groepsleiders. Niets vermoe-
dend, is hij erop ingegaan. 

EXECUTIE
Het eerste plan van de groep, bestond erin om hem gewoon neer te 
schieten. Maar kort daarvoor hadden ze nog iemand neergelegd en de 
politie verteld dat het om een stom ongeval ging. Een tweede maal 
hetzelfde verhaal brengen, was te riskant geworden. 

Ze namen hem mee naar een verlaten uithoek op het strand van Day-
tona Beach waar hij bewusteloos werd geklopt en gestampt terwijl ze 
schreeuwden “Sterf Jood, sterf”. Daarna sleurden ze hem het water in 
en lieten hem voor dood achter. Leiders van de zevenkoppige groep 
waren Fran Mercuri van de White Aryan Resistance en Tony Metzger. 
Even later keerden ze terug en enkelen gingen gewoon op hem zitten 
om zeker te zijn dat hij dood was.

Hij weet niet meer hoelang hij in het water bleef, maar hij kwam tot 
bewustzijn en strompelend slaagde hij erin de kust te bereiken waar 
hij zijn wagen terugvond, een tijdje sliep, en midden in de nacht naar 
huis reed, een afstand van 130 km. ’s Morgens vond zijn moeder hem 
in bed en bracht hem naar het Munroe Regional Medical Centre in Ocala 
waar hij gedurende zes dagen verbleef en verzorgd werd voor diverse 

HET AANGRIJPENDE VERHAAL VAN JOHN DALY, 
JOOD EN GEWEZEN NEO-NAZISKINHEAD 
Het verhaal van John Daly slaat je met verstomming. Je kan amper vatten wat er allemaal is gebeurd als je hem vandaag ontmoet. Hij 
is Jood en een gewezen neonazi skinhead die voor dood aan de kust van Dayton Beach werd achtergelaten. Maar hij overleefde en ver-
huisde van Amerika naar Israël. Vandaag geeft hij lezingen over het antisemitisme en komt hij op voor kanslozen. Dit jaar werd er ook 
een documentaire gerealiseerd waarin hij zichzelf speelt: Escape from room 18. Onlangs werd hij nog zwaar geopereerd aan een hersen-
tumor. Vorige maand verbleef hij even in ons land en konden we zijn verhaal optekenen.
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breuken in het aangezicht, tal van kneuzingen en een opgelopen long-
ontsteking. Zijn verhaal werd genoteerd door de lokale politie maar hij 
kreeg geen beveiliging. Pas toen zijn vader de hulp inriep van de Anti 
Defamation League werd er onmiddellijk gezorgd voor 24 uur op 24 uur 
bewaking.

Bij het verlaten van het hospitaal kreeg hij van de politie de raad om 
onder te duiken. Hij “verdween” eerst bij familie in Virginia. Eén van 
de skins had zich achteraf persoonlijk bij de politie gemeld toen hij 
gehoord had dat John nog leefde. Die kreeg later slechts één jaar cel 
omdat hij positief had meegewerkt. De overige leden werden opge-
pakt en kregen tien jaar cel. Na zes en zeven jaar hechtenis werden ze 
vrijgelaten. 

Door zijn getuigenis van de feiten werden bepaalde extremistische en 
racistische groeperingen verboden terwijl tal van andere nevengroe-
pen niet verder konden groeien. Heel de beweging werd in diskrediet 
gebracht, waardoor hij uiteraard voor de leden nog altijd persona non 
grata bleef.

Hij dook onder en specialiseerde zich in verschillende gevechtsspor-
ten. Hij haalde zeven zwarte Dan graden in Jiu Jitsu. Hij bracht zijn tijd 
door met familie en vrienden tot hij een brief kreeg van het Florida De-
partement of Corrections dat een bendelid, tegen wie hij had getuigd, 
vrijkwam. Toen wist John dat het tijd was om het land te verlaten. Hij 
ging naar het Joods Agentschap in Miami en vroeg om zo snel mogelijk 
te kunnen vertrekken naar Israël.

ISRAËL 
Hij deed aanvankelijk zijn aanvraag voor Jeruzalem, maar kreeg direct 
een betrekking in het Absorption Centre in Ashkelon. Op 2 september 
1997 kwam hij aan in een stad waar hij aanvankelijk nog nooit van had 
gehoord. Hij studeerde er eerst Hebreeuws en trok toen naar de Bar-
Ilan universiteit waar hij een diploma haalde in sociologie, politieke 
wetenschappen en Judaïca. Gedurende zijn studies werd hij politiek 
geëngageerd in de Likoed Youth en de wereldvereniging voor Joodse 
studenten. Sinds zijn Aliyah deed hij verschillende jobs in Israël. Hij 

John Daly
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werkte voor Chabad en het nationaal toeristisch bureau. Toen de eer-
ste skins opgemerkt werden in Israël deed de politie op hem beroep 
voor informatie. Door zijn ervaring met het antisemitisme en de tus-
senkomst van het ADL (Anti Defamation League) dat hem bijstond met 
advocaten, allemaal leden van de Full Gospel Businessmen’s Fellowship 
International kwam hij tot de conclusie dat de meerderheid van de fa-
natieke skinheads uit christelijke gezinnen kwamen. De Anti Defama-
tion League organiseerde daarop een reeks gespreksavonden met hem 
voor de ouders van jongeren om hen te wijzen op de gevaren van der-
gelijke bendes. John sprak ook in diverse scholen, kerken, synagogen 
en universiteiten. 

Ondertussen waren zijn de ouders ook naar Israël overgekomen. Zijn 
vader overleed er in 2008. Af en toe gaat hij nog terug naar Amerika, 
maar doet dit meestal onaangekondigd. Zijn bezoeken zijn dan kort en 
intens. Maar nu is Israël zijn thuis.

“Ik ben hier en ik blijf hier,” zegt hij. “Ik wil hier een toekomst uitbouwen. 
Ik wil de stem zijn voor diegenen die geen stem hebben.” Hiervoor heeft 
hij zich geëngageerd in de Yisraelim partij en Yedid, een vereniging die 
zich inzet opdat alle burgers van Israël dezelfde kansen zouden krij-
gen. Onlangs fietste hij nog door Nederland en België met Survivors 
For Survivors een organisatie die fondsen verzamelt voor een weeshuis 
in Nepal. Hij wil in de toekomst bruggen bouwen tussen de christe-
lijke godsdienst en de Joodse door de christenen te laten inzien dat 
Jezus en zijn volgelingen Joden waren, wat maar al te dikwijls vergeten 
wordt in de meeste kerken. Hij zoekt hiervoor de steun van Christenen 
voor Israël en andere kerkgenootschappen om tot een overeenkomst te 
komen en in de toekomst te kunnen samenwerken. n

John Daly met rabbijn Menachem Mendel Lieberman


