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Rebecca Gomperts
Abortusrechten en woelige baren

Joods erfgoed
Tweedelige serie

Andere Chanoeka
Naoorlogs studentenhuis

HELP JONGE GEMEENSCHAPPEN
IN HET ZUIDEN VAN ISRAEL

Door aanhoudende raketaanvallen
hebben zij het nu nog moeilijker.
Zij kunnen wel een lichtpuntje
gebruiken!
WIJ WENSEN U EEN
CHANOEKA SAMEACH

WWW.ISRAELACTIE.NL/PROJECTEN/KETZEV
IBAN NL91 INGB 0000 7777 77

Zij hebben uw hulp nodig.
Samen maken we Israël sterker!

020-644 8429 info@israelactie.nl
Postbus 7858 1008 AB Amsterdam

Aangenaam
dichtbij

Wij wensen u een
fijne Chanoeka
Ziekenhuis Amstelland
voor de regio Amstelland

met nesjomme ook
voor Joods Nederland

www.ziekenhuisamstelland.nl

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.
Zelfstandig blijven wonen ook als u veel zorg nodig hebt? Dat kan in
onze 36 appartementen met het zogenoemde Volledig Pakket Thuis.
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, zijn er
psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven kleinschalige
woongroepen. U kunt gebruik maken van een gezellig restaurant en een
zonnige tuin. Er zijn winkels en terrasjes op loopafstand.

P

Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl
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H

et heeft veel voeten in de aarde
gehad, en de timing, enkele uren voor
het begin van Jom Kippoer, Grote
Verzoendag, was uiteindelijk niet ideaal
voor een grote Joodse aanwezigheid,
maar op een zonnige septembermiddag kwam
het er dan toch van: bij het ‘stoelenmonument’ op
Rozenoord, in het Amsterdamse Amstelpark, werd
een stoel geplaatst ter nagedachtenis aan Hartog
Frinkel en vijf anderen.
Frinkel was samen met twee metgezellen in
september 1944 in Amsterdam opgepakt, in het
bezit van dynamiet uit de mijn in Limburg waar
ze werkten. Uit naoorlogs onderzoek blijkt dat
ze waarschijnlijk van plan waren de explosieven
te leveren aan het verzet in Amsterdam dat een
aanslag beraamde op het Centraal Station.
Frinkel en zijn compagnons werden, net als een
geschatte 140 anderen, veelal verzetsmensen,
in het laatste jaar van de oorlog op Rozenoord
gefusilleerd. Van 106 van hen zijn nu de namen
bekend. Saillant detail: Frinkel was Joods maar zijn
twee compagnons waren Duits.
Nog een saillant detail: De stoelen voor Frinkel en
de vijf anderen waren er bijna niet gekomen. Toen
het monument in de huidige vorm, ontworpen
door de Israëlische kunstenaar Ram Katzir, werd
geopend in 2015, kwam Sylvain Matteman erachter
dat de stoel voor zijn grootvader, Frinkel, ontbrak.
Hij was opgegroeid met het verhaal van de executie
op Rozenoord en ging op onderzoek uit. Met
behulp van onder meer het NIOD kwam het verhaal
boven water en werden nog drie andere namen
gevonden van mensen, niet aan de groep van
Frinkel verbonden, die evenmin een stoel met naam
hadden gekregen op het monument.

Matteman vertelde bij de onthulling over zijn
speurtocht. Verder spraken ook Sebastiaan Capel,
stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Zuid, en toch,
ondanks de nabijheid van het Kol Nidre en Jom
Kipoer, rabbijn Shmuel Katz.
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NEDERLAND IN ISRAËL

Pittige Gouda
neemt het op
tegen softe
Israëlische kaas
TEKST EN BEELD
REYNOUD VAN GINKEL

Het is traditie dat elke nieuwe
Nederlandse ambassadeur onze
kaasmakerij bezoekt en voor die
gelegenheid een Goudse oude
kaas aansnijdt. Dus ook afgelopen
juni toen ambassadeur Gilles
Plug Verschoor op bezoek kwam,
samen met zijn vrouw Louise.

I

“Wat een toeval, ik was
naast een kaasmakerij
gaan wonen.”

n februari 2002 ging ik op alijah (emigratie naar
Israël), en stapte ik van mijn werkgever JMW over
naar de stichting Elah die psychosociale hulp verleent
aan Nederlanders in Israël en zich specialiseert in
hulpverlening aan oorlogsoverlevenden. Uit nostalgie nam
ik nog een paar vaten voor kazen van een pond, en mijn
houten Friese doorlopers mee. Beide voorwerpen had ik
intensief gebruikt tijdens mijn jaren in Friesland toen de
winters nog streng waren en ik een kaasboerderij runde.

Reynoud van Ginkel

In Israël kon ik natuurlijk niet veel met die memorabilia,
al vroeg ik mijn oudste dochter wel een keer om een flesje
stremsel mee te nemen uit Nederland, vanuit het idee dat
ik in de keuken van onze flat in Kfar Saba een kaasje zou
kunnen maken. Maar het kwam er niet van en het flesje
bleef staan in een keukenkast.

Kaasburen
In 2010 verhuisden Sylvia en ik naar Herut, een moshav
tien kilometer ten noorden van Kfar Saba, en betrokken
we een karakteristieke boerenwoning, ooit gebouwd door
een van de oprichters van de moshav. Het was vlak voor
Sjawoe’ot, we waren de dozen nog aan het uitpakken, toen
ik verderop bij mijn buurman een heleboel ‘volk’ naar achter zag lopen.
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Reynoud en Chanan
met in het midden
de Nederlandse
ambassadeur

De zachte smaak van Israëlische kaas
Boerenkaas maken van rauwe melk is uitgesloten
omdat het bij de Israëlische wet verplicht is om melk te
pasteuriseren. Verder is de kwaliteit van de melk op z’n
zachtst gezegd anders, omdat de dieren niet buiten lopen
en nauwelijks groen eten. Bepalend is ook de atmosfeer,
met name de temperatuur en luchtvochtigheid die niet
erg gunstig zijn om de kazen te laten rijpen. Kortom, het
heeft even geduurd voor we een goed smakende Israëlisch
Goudse kaas hadden gemaakt.

“In de moshav sta ik
bekend als ha-Hollandi,
de Nederlander, en in de
Nederlandse gemeenschap
als de kaasmaker.”
Daarna moesten de Israëliërs nog
gewonnen worden voor deze kaas,
vooral als die wat ouder, en dus
pittiger, van smaak was. In Israël
zijn door de jaren heen allerlei
variaties van witte kaas ontwikkeld.
Wat zachter, wat harder, met of
zonder kruiden, maar vooral zacht
van smaak. Heel jonge Goudse kaas
gaat dus nog, maar iets oudere kaas
is echt even wennen. En het was
helemaal even slikken toen ik ging
variëren door komijn, of salie en
later ook chili toe te voegen.
Met name de komijnekaas is onder
de Nederlanders hier favoriet.
Op menige bijeenkomst waar
oud-Nederlanders samenkomen
word ik uitgenodigd met mijn kaas
en moet ik er liefst ook een praatje
over houden.
Regelmatig komen er groepen
Nederlanders naar de kaasmakerij,
vooral sinds die is uitgebreid met
een restaurant. Je kan er heel
idyllisch onder de avocadobomen ontbijten of lunchen
en een kijkje nemen in de kaaskamers. In de winkel is
behalve kaas ook wijn, olijven, olijfolie, heerlijke broden
uit de moshav en allerlei ander heerlijks te krijgen. •

Nieuwsgierig ging ik kijken en
tot mijn verrassing bleek zijn
schoonzoon, Hanan, daar een kleine
kaasmakerij te hebben geopend in
een verbouwde kippenschuur. En het
was Sjawoe’ot, dus er moest zuivel
worden gegeten, vandaar de vele
kopers die op de labene, yoghurt en
verschillende witte kazen afkwamen.
Wat een toeval, ik was naast een
kaasmakerij gaan wonen.
Ik vroeg Hanan of hij ook Goudse
kaas maakte en toen dat niet het
geval bleek te zijn, zei ik: “dan doe
ik dat”. En zo begon ik als Nederlander in Israël aan een
nieuw kaasavontuur.
Ik combineerde mijn werk voor Elah met het werken
in de kaasmakerij. Het was nog maar een beginnende
boutique-kaasmakerij, dus we hadden weinig apparatuur
en moesten veel improviseren. En Goudse kaas maken in
Israël is heel wat anders dan in Nederland.

Om kaasmakerij en restaurant te vinden,
tik Hanan Hagaban in op je navigatie.
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JOODSE ACHTERNAMEN

Genealogie

als verslaving
TEKST KARIEN ANSTADT EN JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

zien gebeuren bij het Stadsarchief

verleden te duiken, dat vormt een extra uitdaging voor
me. De mensen die zoeken, lopen vaak vast als ze bij de
achttiende eeuw zijn aangeland en het geeft zo’n kick als
je dan toch informatie kunt vinden!”

in Amsterdam. De afgelopen jaren is

Achtergrond van de leemte

Harmen Snel heeft het allemaal

Gaandeweg kreeg Harmen meer inzicht in het hoe en
waarom van die leemte. Joodse kerkgenootschappen registreerden voor 1811 nogal slordig. Een van de redenen
was waarschijnlijk dat de Joodse groep uit migranten
bestond, wat registratie extra compliceerde.
Er was hoe dan ook sprake van veel mobiliteit. Geboorteregistratie was gebrekkig, begrafenisregistratie eveneens.
Ketoebot (Joodse huwelijksakten) verschaften wat informatie, maar niet veel. De moheel (besnijder) legde wel
vast wie hij besneed, maar deed dat in een eigen boekje
dat hij bij zich hield.
Alleen de meer welgestelde Joden konden het zich
permitteren lid te worden van een Joodse gemeente en
werden als zodanig geregistreerd. Maar twee-derde kon
zich dat financieel niet veroorloven en viel daarbuiten.

genealogisch onderzoek onder Joden
enorm toegenomen en het is ook een
stuk makkelijker geworden,
met betere toegang en systematiek.
Maar toch komen velen uiteindelijk
bij hem terecht.

A

ls je het Stadsarchief in Amsterdam
bezoekt om meer te weten te komen over
je Joodse voorouders word je al gauw
doorverwezen naar Harmen Snel, de
expert op dit terrein en een onuitputtelijke
bron van informatie. Hij vertelt vol enthousiasme en met
levendige illustraties over zijn passie, de genealogie.
Nieuwsgierig vragen we Harmen, die al 37 jaar bij het
Amsterdamse archief werkt, hoe hij zo geïnteresseerd
is geraakt in Joodse genealogie. “Als 12-jarige jongen
was ik al met genealogie bezig, maar toen ik later bij het
archief kwam werken merkte ik dat documentatie over
verschillende categorieën inwoners nogal uiteenliep.

Een overvloed aan namen
Asjkenazische Joden hadden in Nederland voor 1811
officieel geen achternamen maar hanteerden die wel
informeel binnen eigen kring. Zo’n achternaam kreeg je
eigenlijk opgeplakt door de buitenwereld. Als je bijvoorbeeld uit Hamburg kwam, dan had men het over Salomon
(de) Hamburger, niet te verwarren met Salomon Haringman, venter in haring, die in dezelfde buurt woonde.
Toen men in 1811 verplicht werd zich met achternaam
bij de Burgerlijke Stand te laten registreren, lag het voor
velen voor de hand om de naam waarmee men eerder
al werd aangeduid, te houden. Maar niet iedereen koos
daarvoor. In het vorige nummer van de Benjamin hebben
we in de namenrubriek al gezien dat Maju van Leeuwarden voor de achternaam Samehtini koos, naar een door
hem bewonderde componist.
En dan de voornamen, dat is een verhaal op zich. Iemand
kon wel onder drie verschillende namen bekend staan.

Over christelijke inwoners was eenvoudig informatie
te vinden uit vroegere eeuwen omdat hun kerkgenootschappen ook voor 1811 (invoering van de Burgerlijk
Stand, red.) hun registratie veelal op orde hadden. Dat
was bij Joden niet het geval en om dan toch verder in het
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De passie van

Harmen Snel

en moeder. We kennen zo onder meer nog de namen
Lopes Cardozo, Rodrigues Pereira etc. Als zij zich onder
druk hadden laten bekeren tot het katholicisme dan
hadden ze naast een Spaanse achternaam een katholieke
voornaam. Op het moment dat ze, eenmaal in Nederland,
terugkeerden naar het Jodendom, veranderden zij hun
Spaanse achternaam vaak een beetje en namen daarbij
een Joodse voornaam aan.
De reden daarvan was dat zij hun achtergebleven familie
niet in moeilijkheden wilden brengen. Met een enigszins
andere achternaam konden zij niet gelinkt worden aan de
achtergebleven familie. Maar als deze vaak welgestelde
kooplieden internationaal handel dreven, gebruikten zij
bij het zakendoen weer een andere, neutrale, Spaanse
naam.
Zeker tot 1811 was er geen sprake van huwelijken tussen
Sefardische en Asjkenazische Joden. De Sefardiem
voelden zich verheven boven de Asjkenaziem. En als er
incidenteel wel een relatie tot stand kwam, werd de Sefardische partner verbannen uit de Portugese gemeente.
De Portugese gemeente heeft er van het begin af aan een
betere registratie op na gehouden dan de gemeente van
Asjkenazische Joden. Maar ook bij de Sefardische Joden
heb je dus weer te maken met gebruik van verschillende
namen die, als je dat niet in de gaten hebt, voor verwarring kunnen zorgen bij je zoektocht. Zonder een expert
als Harmen Snel is het vaak niet mogelijk uit die wirwar
van namen te komen. •

In de synagoge werd hij bijvoorbeeld opgeroepen met
zijn bijbelse Hebreeuwse naam, Naftali, die in Genesis
vergeleken wordt met een hinde. Thuis werd hij daarom
Hirsch genoemd, Jiddisch voor hert, en bij de burgerlijke
stand gaf hij de naam Hartog op, een poging om de naam
te vernederlandsen.
Daarnaast kun je in de officiële registratie in één gezin
wel drie kinderen met de naam Salomon treffen. Dan was
er een zoon met die naam overleden, de tweede werd naar
hem vernoemd en de derde zoon weer naar een oom die
eveneens Salomon heette. Thuis echter werden die zonen
met verschillende Jiddische namen aangesproken.
Harmen maakt duidelijk dat het er om gaat de patronen
te leren zien want anders raak je in je zoektocht het spoor
bijster. Aan de achternamen kun je bijvoorbeeld ook zien
tot welke sociaaleconomische klasse iemand behoorde. Bij
iemand met de naam Vischschoonschraper, zijn beroep,
kun je er logischerwijs van uitgaan dat hij destijds arm
was. Degene die hij trouwde kwam vanzelfsprekend ook
uit een arme familie want men trouwde binnen de eigen
klasse.

Neutrale handelsnamen
Joden die na 1492 uit Spanje en Portugal naar de Republiek vluchtten hadden al een officiële achternaam. Dat
was in zuidelijk Europa gebruikelijk. Vaak hadden zij een
dubbele achternaam, een samenstelling van die van vader
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COLUMN FERRY BIEDERMANN

Mikspa
TEKST FERRY BIEDERMANN ILLUSTRATIE JARON BEEKES

H

et begin van de winter was hard aangekomen
bij rabbijn Shlomo Krantz. De lange, warme
zomer en nazomer hadden hem de illusie
gegeven dat de temperatuur nooit meer het
nulpunt zou naderen, leve de opwarming van de aarde!
Hij haastte zich voorbij de beslagen glazen deur de groentewinkel binnen van zijn vriend Omar, die zich niets aantrok
van de ideale bewaartemperatuur van zijn uitgestalde
teelt en ’s winters altijd probeerde saunatemperaturen te
evenaren.
“Krantz, wat zie jij er uit,” begroette Omar hem. Zelf droeg
de groenteman een simpel T-shirt. De rabbijn begon zich
te ontdoen van al zijn lagen, te beginnen met een wollen
muts waaruit hij automatisch zijn keppel viste en weer op
zijn dunner wordend haar stak. Het zweet brak hem uit
terwijl hij zijn jas en dikke trui uitdeed, heerlijk! Omar
keek hem meewarig aan, hij woonde boven de winkel en er
waren jaren dat hij beweerde helemaal niet de straat op te
zijn geweest tussen november en april.
“Goed dat je er bent, Krantz,” zei Omar terwijl hij de
bezwete rabbijn een glas appelthee overhandigde. “Iedere
winter breek ik me weer het hoofd over hoe we het hier
wat aangenamer kunnen maken en ik ben tot de conclusie
gekomen dat wat we in de buurt missen, een badhuis is.”
Krantz bekeek Omar wantrouwend, zulke ideeën wilden
zich nogal eens ontpoppen tot valkuilen. Bovendien, de
groentewinkel kon heel goed dienst doen als hamam. “Wat
had je in gedachten,” zuchtte Krantz?

“Dat badje dat jullie hier
nog hebben…”
Omar negeerde de ondertoon van scepsis en stoomde
meteen door. “Dat badje dat jullie hier nog hebben, aan
de rand van het bos bij die oude synagoge waar nu een
snackbar in zit, dat zou toch ideaal zijn, niet? Ik heb al wat
mensen gepolst bij de gemeente en ook een hamam-exploitant. Alles wat we nog nodig hebben is jouw toestemming.”
De rabbijn verschoot van kleur en werd nog een tint witter.
Hoewel hij op zijn hoede was, had hij dit niet zien aankomen.
“Wat? Je bedoelt het oude mikwe? Dat kan toch niet. Dat is
een ritueel bad met grote symbolische waarde. Het is toch
niet te bestaan dat daar zometeen Jan en alleman naakt
zitten te stomen, misschien wel gemengd, en misschien dat
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mensen zich wel eens laten gaan en er intimiteiten plaatsvinden. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om daar
aan mee te werken,” sputterde een steeds heter onder de
kraag wordende Krantz. Hij wilde het idee meteen de das
om doen, niet dat hij echt verontwaardigd was, en een sauna zou niet te versmaden zijn, maar hij zag de weerstand al
van de kehilla, vooral de felle trainingspakkenbrigade van
Mendelbaum.
Omar keek hem schaapachtig aan: “Tja, toen ik zei dat we
jouw goedkeuring nodig hadden, was dat eigenlijk vooral
aardig bedoeld. Het gebouw is al jaren van de snackbar en
die is akkoord, al moet er natuurlijk wel behoorlijk uitgebroken en verbouwd worden. Gijsen, die uitbater daar, die
wil zelf ook weleens lekker de sauna in, al dat frituurvet uit
zijn poriën laten smelten.”

“Alsof het al niet erg
genoeg is dat in de
oude sjoel tegenwoordig
frikandellen en
berenklauwen worden
geserveerd.”
Krantz voelde een ader op zijn voorhoofd steeds onstuimiger kloppen en hapte naar adem in de broeierige warmte
van de groentewinkel. Hij kon de ruzies al voorzien: ‘Alsof
het al niet erg genoeg is dat in de oude sjoel tegenwoordig
frikandellen en berenklauwen worden geserveerd aan
bepukkelde snotneuzen’. Dat had zijn voorganger een hele
tijd geleden laten gebeuren maar toentertijd maakte de
gemeenschap zich nog niet zo druk om dat soort dingen.
‘Een hoop stenen waar niemand wat aan heeft en die alleen
maar geld kost’, werd er toen over oude gebouwen gezegd.
Iedereen vertrok toch naar Israël of naar buiten de stad en
niemand had er nog iets aan.
Maar nu, nu werd daar heel anders over gedacht. Alles
draaide tegenwoordig om identiteit, overpeinsde Krantz.
En identiteit was blijkbaar brozer dan ooit, je kon er maar
beter niet aankomen of iemand zou zich wel geschoffeerd
voelen. Nee, hij was in een onmogelijke positie geplaatst.
Hij kon maar beter de hele boel negeren en ontkennen tegen eenieder die er iets van zei dat hij ervan wist. Eigenlijk
was een lange wintervakantie nog het beste idee.

“Met een beetje mazzel
maakt klimaatverandering
binnen niet al te lange tijd
sauna’s overbodig.”
Zij was de enige aan wie hij het verhaal kon toevertrouwen.
“Jes, wat ze nu weer bedacht hebben, maar je moet me
beloven tegen niemand iets te zeggen,” begon hij. Jessica
was hem echter voor: “Je hebt zeker gehoord over de nieuwe hamam in het mikwe? Je zou echt vaker op Facebook
moeten kijken, Shlomi. Het is toch een te gek idee? Al mijn
collega-modellen willen er al een abonnement nemen. En
jij klaagt zelf iedere winter dat je best een sauna zou kunnen gebruiken. Eet je borsjt nou maar.”
“Maar Jes,” weeklaagde Krantz. “Je weet toch hoe dat zometeen gaat? Dan hangen Mendelbaum en dat hele clubje
van hem aan de telefoon, worden de kranten gebeld, de politici gelobbyd, de activisten verzameld, erger nog, roddelcircuits gemobiliseerd, en dan heb ik de komende maanden
geen leven en misschien zelfs geen minjan meer in sjoel.
Jessica keek hem meewarig aan. “Shlomi, iedereen houdt
van een lekkere sauna. Wie denk je dat er na dat constante trainen bij de sportschool als eerste in die hamam zit?
Mendelbaum natuurlijk. Daar heeft Omar al maanden geleden voor gezorgd. Ze gaan het ook geen hamam noemen,
het heet de Mikspa. Dat was een ideetje van Mendelbaum
en Omar is daar heel tactisch mee omgegaan.”
Krantz voelde zich uitgeput en lepelde zwijgend zijn borsjt
naar binnen. Soms veranderde de wereld gewoon te snel.
Hij bedacht dat met een beetje mazzel, klimaatverandering
binnen niet al te lange tijd sauna’s overbodig zou maken. •

Hij begon zich weer in te pakken en bromde tegen Omar:
“Geen woord hierover, hoor je. Ik wil niet dat je iemand
zegt dat je mij hierover hebt ingelicht. Zeg maar dat je me
al maanden niet hebt gezien. Ik wil hier niets mee te maken hebben.” Omar keek hem verbouwereerd na en Krantz
haastte zich door de kou naar huis, waar zijn vrouw Jessica
hem opwachtte met een warme lunch.

Happy Chanoeka

De grootste datingsite voor iedereen met een Joodse achtergrond.
Vind jouw vriendschap op Jewish Friends.

www.jewish-friends.eu
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TAFEL VOOR TWEE

Levensbegeleiders
in het Joods Hospice
Immanuel
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF FOTO PATRICK STERNFELD

“Dit hospice is niet ingericht voor

whisky wilde drinken. Het was zijn diepgevoelde wens,
ten afscheid. Het gebeurde,” zegt Jaap met een glimlach.

stervensbegeleiding. Dit hospice richt

Vrijwilligers als spil

zich op levensondersteuning.” Is dat

Jaap is een van de zestig vrijwilligers in het hospice. Elke
week draait hij tweemaal vijf uur mee in het rooster.
“Tien uur als vrijwilliger klinkt misschien veel maar het
is van belang dat er continuïteit is en dat je als vrijwilliger
regelmatig contact hebt met de bewoners. En omgekeerd
geldt dat ook voor de bewoners met jou als vrijwilliger.”
Jaap doet dit werk nu ruim anderhalf jaar. “Ik wil dit
nog heel lang blijven doen. Je staat natuurlijk ten
dienste van de bewoners, maar zelf ervaar ik telkens
weer hoe belangrijk het ook voor me is. Het kan zeker
confronterend zijn wanneer een bewoner met wie je een
band hebt opgebouwd, komt te overlijden. Of wanneer
een jonger persoon overlijdt. Dan schrik je en is het
slikken. Als vrijwilliger volg je gelukkig een cursus voor je
hier aan de slag gaat. Waardoor je ook leert om zaken van
je af te zetten, los te laten en niet al te lang met je mee te
dragen.”

wat het Joods Hospice Immanuel aan
de Amstelveenseweg, net buiten de
Amsterdamse ring, zo uniek maakt?
Sasja Martel (64), de directeur, en
Jaap Hartog (66), vrijwilliger, zitten
aan de ronde tafel in de prachtig
verlichte serre. Een oase van rust.

“W

e onderscheiden ons als hospice omdat we onszelf als opdracht hebben
gesteld dat mensen hier komen om
te leven. En daar is het iedereen die
hier werkt om te doen, daar is alles op gericht,” zegt Sasja.
Jaap haakt daarop in: “En wij, de vrijwilligers, hebben als
taak de bewoners een zo goed mogelijk leven te bieden.
Daar draait alles om. In de dagelijkse praktijk, maar ook
in bijzondere omstandigheden. Zo was het een wens
van een bewoner om nog een keer een heerlijk gebakken
scholletje te eten. Dat klinkt dan misschien merkwaardig
voor sommigen, maar het is dan onze taak aan zo’n wens
tegemoet te komen.” Hij geeft nog een voorbeeld: “Die
man die nog een keer naar zee wilde gaan en daar een glas

“De vrijwilliger maakt dat
het hospice als thuis voelt.”
De betrokkenheid van de vrijwilligers bij het hospice
is groot. “Er zijn heel wat vrijwilligers die hier al veel
jaren werken”, zegt Sasja. “Ze zijn gecommitteerd en
halen veel vreugde uit dit belangrijke werk”. Ze voegt
eraan toe dat de organisatie als geheel draait op de
vrijwilligers. “Bij ons zijn de vrijwilligers niet de voetveeg
van de organisatie zoals maar al te vaak het geval is.”
De vrijwilligers regelen de maaltijden maar hebben
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Sasja Martel, Jaap Hartog en interviewer Wouter van der Schaaf

ook verzorgende taken. “Uiteraard hebben we ook
verpleegkundigen in huis. En artsen. Maar het startpunt
in dit hospice is de vrijwilliger. En de vrijwilliger maakt
dat het hospice als thuis voelt.”

intussen wel aangetoond dat hier een uiterste vorm
van privacy is gewaarborgd. Zo transparant als we in
veel zaken zijn, als het gaat om privacy zijn we hier zeer
gesloten. Over bewoners wordt door niemand gepraat
zodra men de deur van het hospice achter zich sluit”

Joods karakter
Het Joods hospice heeft ruimte voor acht bewoners.
Sasja: “Het is een Joods hospice dat openstaat voor
iedereen. Dat houdt in dat wie hier komt wonen, rekening
moet houden met een aantal Joodse, noem het, regels.
En die zijn bekend voordat iemand hier komt. Zo is
euthanasie niet aan de orde. Wij richten ons op palliatieve
terminale zorg. En hier worden ook geen overledenen
opgebaard tot het moment van de begrafenis”.
Jaap ligt het verder toe: “Ook al is het hospice open voor
iedereen, in alles merk je dat je hier van doen hebt met
een hospice met een eigen Joods karakter. Kijk alleen
maar om je heen. De chanoekia, de schilderijen, de
inrichting van het hospice. Aan alles kan je merken dat de
bouwers daar twaalf jaar geleden heel goed over hebben
nagedacht”.
Op het moment dat het gesprek plaatsvindt, is net de
soeka gereed gemaakt. “Dit is het eerste en tot nog toe
enige Joodse hospice in Europa. Geen wonder dat we
heel veel bezoekers uit het buitenland krijgen die willen
weten hoe wij hier werken en hoe wij het specifiek Joodse
karakter van het hospice vormgeven,” zegt Sasja.
Of een Joods hospice in de kleine Joodse gemeenschap
niet ‘te dichtbij’ is? Sasja: “Die opmerking horen we
natuurlijk wel vaker. Alles in de Joodse gemeenschap
voltrekt zich in feite in een glazen huis. Maar we hebben

“De kippensoep valt hier
niet aan te slepen.”
Jaap Hartog is niet alleen vrijwilliger. In juni 2018
overleed zijn moeder in het hospice. “Als je je moeder naar
een hospice laat gaan is dat een schok. Vanaf dat moment
kwam ik hier als ‘zoon van’. Dat betekende automatisch
dat ik als vrijwilliger was uitgeroosterd. En in die positie
beleefde ik op een andere manier hoe bijzonder je hier
wordt ontvangen als familie. Hoe we hier met z’n allen,
vrijwilligers, bewoners en familie, om de tafel zitten en
samen eten. Hecht, betrokken en persoonlijk. Ik kan je
zeggen: de kippensoep valt hier niet aan te slepen. Vanaf
mijn moeders opname in het hospice, haar overlijden,
lewaja (de begrafenis, red.) en sjiwwe (zeven dagen rouw,
red.) en mijn terugkeer als vrijwilliger in het hospice
gingen bijna tweeënhalve maand voorbij. In die periode
heb ik het vrijwilligerswerk en de collega’s in het hospice
gemist. En onder collega’s versta ik alle medewerkers
want we vormen een team. Het vrijwilligerswerk in het
Joods hospice is een verrijking van mijn leven.” •
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INITIATIEVEN

Gevoelig erfgoed (1)
Joodse stenen en plekken
in Nederland
TEKST KARIEN ANSTADT EN PATRICK STERNFELD FOTO'S PATRICK STERNFELD

In het huidige politieke
klimaat zouden we
prioriteit moeten geven
aan positieve initiatieven”

Erfgoed, monumenten en herdenken,
het zijn onderwerpen waar constant
reuring over lijkt te bestaan. Van
het namenmonument in Amsterdam
tot een foodhall in de voormalige
synagoge in Deventer. De Benjamin
bekijkt in een tweedelige serie de
initiatieven rond Joods erfgoed.

A

ls het over Joods erfgoed gaat, springen twee
namen er meteen uit: Joyce Hes en Manja
Pach, beiden 72 jaar. Joyce woont in Amsterdam, is jurist en heeft onder meer gedoceerd in,
en onderzoek gedaan naar vrouwen- en mensenrechten.
Manja woont in Deventer, was rechter en heeft zich ingezet
voor het behoud van Joods erfgoed in verschillende regio’s
in Nederland.
Allereerst wil Joyce iets kwijt over ‘fout erfgoed’, met
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, waarvan ze
vindt dat het de afgelopen tijd veel in de belangstelling
staat en waaraan ze zich ergert. “Waarom moet De Muur
van Mussert zo nodig een rijksmonument worden en
zou er drie miljoen euro moeten worden besteed aan het
opknappen ervan en het vestigen van een museum als er in
de buurt al zo’n museum is? Waarom moet er een expositie
komen met als thema Fout Design? En dan hebben we het
nog niet gehad over het tweemaal opnieuw verschijnen van
een versie van Mein Kampf*.”

De Grote Synagoge
in Deventer
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Joyce Hes

“Het enthousiasme waarmee men zich hier op richt is
voor mij een teken aan de wand. In het huidige politieke
klimaat, met zijn sterke populistische en ook xenofobische
stromingen, zouden we tegenwicht moeten bieden en prioriteit moeten geven aan positieve initiatieven.”
Joyce kan zich goed vinden in een beleidsnotitie van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin
men het belang van de bindende waarde van erfgoed vooropstelt. Die binding ontstaat omdat erfgoed herkenning,
houvast en identiteit biedt in een samenleving die altijd
aan verandering onderhevig is.
Erfgoed bestaat volgens de nota uit dragers van het
verleden zoals monumenten, historische binnensteden,
landschappen, kunstvoorwerpen enz. Het gaat er ook om
dat we kunnen leren van het erfgoed en dat dit aansluit
bij de belangstelling van de bevolking en de diversiteit van
groepen laat zien. Aldus de nota.
“Behoud van Joods erfgoed past helemaal in de visie van
het Ministerie en er is ook een speciaal hoofdstuk aan
gewijd,” zegt Joyce. “Het gaat om een minderheid met
een specifieke en ook dramatische geschiedenis en een

rijke culturele nalatenschap. We kunnen ook leren hoe
minderheden op een positieve manier bijdragen aan de
samenleving zoals de Joodse gemeenschap dit al sinds haar
binnenkomst in de 17e eeuw heeft gedaan.”
In dit verband oppert Joyce het idee dat Joodse culturele
organisaties een lijst samenstellen richting overheid met
Joods erfgoed dat voor behoud in aanmerking zou moeten
komen.

Erfgoed in de mediene

ge waar recent ophef over ontstond. Er was ooit nog een
Joodse school in gevestigd, maar het pand werd in 1951
verkocht en werd een filmhuis. Medio jaren negentig sloot
dat echter en stond het leeg.
In het kader van het Westerbork project had haar vader al
verteld over Etty Hillesum, een jonge vrouw die hij in Westerbork had leren kennen en die haar jeugd voor een groot
deel in Deventer had doorgebracht. Ze heeft de oorlog niet
overleefd. Na het lezen van de na de oorlog gepubliceerde brieven en dagboeken van Etty, een zeer ontwikkelde
en bijzondere vrouw, kwam Manja op het idee om het
oude sjoeltje nieuw leven in te blazen door in het pand de
geschiedenis van Etty en de Deventer Joden centraal te
stellen.
Manja vertelt hoe een stichting die daarvoor werd opgericht de projectontwikkelaar bereid vond het pand eerst
voor een half jaar te verhuren. Daar is toen een tentoonstelling rond het leven van Etty Hillesum georganiseerd,
met kunstwerken van Ralph Prins. “Het was een groot
succes. Gaandeweg merkten we dat er voldoende draagvlak
was om een permanent centrum op te richten.”
“Het is in de praktijk een proces van vallen en opstaan.
Ieder jaar moet het voortbestaan toch weer bevochten
worden. Alles kost geld, we zijn afhankelijk van subsidie
en draaien grotendeels op vrijwilligers. Maar, dat iets dergelijks slechts vanuit de overheid zou moeten komen, zou
niet juist zijn,” aldus Manja.

Als er iemand is die zich ingezet heeft voor behoud van
erfgoed in de mediene dan is dat wel Manja Pach. Haar initiatief om van Kamp Westerbork een herinneringscentrum
te maken, houdt direct verband met het feit dat haar vader,
een Duitse Jood, daar van 1941 tot 1943 gevangen was.
Het begon toen ze samen met haar vader een kleine vijfentwintig jaar na de oorlog Westerbork bezocht en zag dat
er nog barakken stonden. Maar toen ze niet lang daarna
terugkwam om de Dodenherdenking bij te wonen, in 1971,
merkte ze dat de barakken aan het verdwijnen waren.
Pijnlijker nog, de sloopactiviteiten gingen door tijdens de
herdenkingsavond die verder slechts werd bijgewoond door
zes personen.

“Voor velen was
Westerbork toen qua tijd te
dichtbij en qua afstand te
ver weg.”
Dat vormde de aanleiding voor Manja om zich tot de
provinciale politiek te richten. Tijdens haar contact later
met onder meer het RIOD, de Tweede Kamer en het Auschwitz Comité, merkte ze dat er rond 1980 een omslag in
het denken plaatsvond. Aanvankelijk, zeker direct na de
oorlog, was er weinig animo in Nederland om Westerbork
als monument te beschouwen, zowel onder niet-Joden als
Joden. ”Voor velen was Westerbork toen qua tijd te dichtbij
en qua afstand te ver weg,” zegt Manja.

Manja
Pach

Sjoel Dieren
Het behoud van de sjoel in Dieren is weer een ander geval,
vertelt Manja. “Het aantal Joden in Gelderland is minimaal. Maar de LJG Gelderland heeft nooit een eigen sjoel
gehad en moest altijd ruimtes huren.
Toen de Pinkstergemeente uit de voormalige Dierense sjoel
vertrok onderzochten we samen met het bestuur van de
LJG de haalbaarheid om van het gebouw weer een functionerende synagoge te maken. Stichting Dierense Sjoel werd
opgericht: Er kwamen een projectplan en een financieel
plan en het is gelukt.” De aankoop werd in 2005 gerealiseerd, de inwijding vond plaats in 2010.
Eens in de twee weken zijn er weer diensten. Het hele proces om sjoel Dieren weer nieuw leven in te blazen zorgde
voor verbinding en empowerment voor Joden in de regio.
Terwijl het Etty Hillesum Centrum wordt gedragen door
niet-Joodse vrijwilligers is dat in Dieren heel anders.
Terugkijkend op de ondernomen initiatieven stelt Manja
vast dat ieder erfgoed weer anders is, waarbij het ene
soort meer de zorg van de nationale overheid behoort te
zijn, zoals Westerbork, terwijl het andere meer een gezamenlijke, particuliere aangelegenheid is. In dat laatste
geval zie je dat het tevens een proces op gang brengt dat
betrokkenheid enorm bevordert. “Voorwaarde is wel dat
behoud van een pand een functie heeft. Je moet er iets
mee kunnen doen.” •

Het was pas toen de babyboomgeneratie volwassen werd
dat de opinie er rijp voor werd, met als resultaat dat Westerbork in 1983 in zijn huidige brede functie als museum,
kenniscentrum en monument kon worden geopend.

Deventer: Etty Hillesum Centrum

*Een uitgave door Ewoud Kieft in opdracht van het NIOD en
een uitgave alleen met een Inleiding via uitgeverij Prometheus.
Meer over erfgoed in Mediene, op pagina 24.

In haar woonplaats Deventer werd Manja geconfronteerd
met een discussie over het voortbestaan van de voormalig
eerste synagoge, niet te verwarren met de grote synago-
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Joods woonzorgcentrum

Vacature voor twee leden van de Raad van Toezicht
Mr. L.E. Visserhuis, Den Haag
Organisatie
Het mr. L.E. Visserhuis is een Haags woon- zorgcentrum voor Joodse
ouderen uit heel Nederland. Wij bieden verpleeghuiszorg aan 45 bewoners
en beschikken daarnaast over 36 appartementen waarin ouderen zelfstandig of met zorg kunnen wonen. Het mr. L.E. Visserhuis telt ongeveer
100 medewerkers. De begroting voor 2018 bedraagt ruim € 6,2 mln.
De financiële positie is gezond. Het mr. L.E. Visserhuis is het enige
zelfstandige Joods woonzorgcentrum in Nederland. De doelstelling is
zelfstandig te blijven om zo de Joodse identiteit het best te waarborgen. Op
de website www.jbc-visserhuis is de meer uitgebreide vacature tekst met het
reglement van de Raad van Toezicht, alsmede nadere informatie over de visie
en doelstelling van de instelling, het jaarverslag en de jaarrekening te vinden.
Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht
- Joods zijn, dat wil zeggen lid kunnen zijn van een Joodse Gemeente;
- Bestuurlijke ervaring, dan wel het vermogen om op strategisch niveau te
denken en handelen;
- Maatschappelijk actief;
- Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit
te kunnen oefenen;
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- Doortastend in het bereiken van resultaten; gaat het kritische gesprek niet
uit de weg.

Specifieke eisen voor beide vacatures
De Raad van Toezicht is in verband met het verstrijken van de
zittingstermijnen op zoek naar twee nieuwe leden. Het heeft de voorkeur
dat één van de leden een achtergrond heeft in het bedrijfsleven of als
ondernemer, voor het andere lid zoeken we iemand met kennis van de
omgang met dementerenden (bijvoorbeeld ervaring als psycholoog, arts,
leidinggevende in de verpleeghuiszorg, maatschappelijk werkende of een
andere relevante functie).
Honorering & Procedure
De Raad van Toezicht van het mr. L.E. Visserhuis werkt onbezoldigd.
Reiskosten kunnen worden gedeclareerd. Graag ontvangen wij uw
sollicitatie, die uiteraard vertrouwelijk wordt behandeld, voor 1 januari.
De sollicitaties kunnen gericht worden aan:
Tilly Post-Bos
Per email
vacaturevisserhuis@gmail.com
Of per post p/a mr. L.E. Visserhuis
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 75
2597 GV Den Haag
Sharon Sweijd (bestuurder) is graag bereid u nadere informatie te verschaffen.
Zij is bereikbaar op 070-3143800, of sharon.sweijd@jbc-visserhuis.nl
De planning is de nieuwe leden te benoemen per 1 april 2019.

www.jbc-visserhuis.nl
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INTERVIEW REBECCA GOMPERTS

“Heel veel
voorvechters van
abortusrechten in de
wereld zijn Joods.”
Gedreven strijd voor vrouwenrechten
TEKST FERRY BIEDERMANN
FOTO'S PATRICK STERNFELD

E

en onderzoekstafel en een ouderwets staand
kamerscherm, zoals je in een dokterspraktijk
tegenkomt, staan tegenover een rij computers
en naast een tafel met op afstand bedienbare
robotcamera’s. Het kantoor van Women on Waves, de
internationaal actieve organisatie voor abortusrechten
die Rebecca Gomperts bijna twintig jaar geleden opzette,
is een opmerkelijke mengeling van medische apparatuur
en multimedia hardware.
Het is een weerspiegeling van Gomperts en haar
achtergrond. Ze is arts en heeft ook kunst gestudeerd
aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Ze heeft een
zeevaartopleiding gedaan en met Greenpeace gevaren
als matroos-arts en ze is een van de meest bekende
internationale namen op het gebied van activisme voor
vrouwenrechten, met Women on Waves en later Women
on Web.
Geboren in Suriname in 1966, kind van een Joodse vader
en een niet-gelovige moeder “uit een communistisch
nest” uit Enschede, groeide ze vanaf haar derde op in
Vlissingen. Het water had een grote aantrekkingskracht
en nadat haar moeder haar een keer meenam naar het
Greenpeaceschip de Rainbow Warrior toen dat aan de
kade van Vlissingen lag, was ze verkocht.

Rebecca Gomperts, 52,
zet zich internationaal in voor
abortusrechten met haar organisaties
Women on Waves en Women on Web.
Heel veel heeft ze niet met haar Joodse
achtergrond, via haar vader, maar wel
constateert ze dat veel activisten voor
abortusrechten ook Joods zijn. Hoe
landen omgaan met vrouwenrechten
is, net als met antisemitisme, een
indicatie van hoe het gesteld is met de
rechtsstaat en de democratie, zegt ze.
18

INTERVIEW: MAX VAN WEEZEL
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Water en activisme

recht is, en als het daar slecht mee is gesteld dat het ook
met andere rechten niet zo goed gaat.
De acties van haar organisaties werken onder meer
door een beeld te schetsen: “Dat een regering probeert
vrouwen te controleren en het recht op zelfbeschikking
te ondermijnen en dat je je daartegen verzet en dat het
allemaal vrouwen zijn die het doen. De maatschappelijke
discussie die het teweeg brengt, de gewaarwording in
zo’n land, het plaatst zo’n discussie in een heel andere
context.”
Ze is trots op de bereikte resultaten. Dat Ierland eerder
dit jaar per referendum stemde om abortus te legaliseren,
komt ferm op het conto van haar organisaties. Vooral de
abortuspillen die vrouwen via Women on Web konden
bestellen via het internet, vormden de doorbraak. Het
hek was van de dam: “We toonden aan: het gebeurt in
Ierland, vrouwen doen het. En dat was voor politici de
aanleiding om hun standpunt te veranderen of in ieder
geval te zeggen: ‘Dan moet het gereguleerd worden’. Want
ze konden het niet stoppen. Ze zeiden ook: the genie is out
of the bottle.”

Women on Waves kwam voort uit haar tijd bij Greenpeace. Ze werkte toen al in een abortuskliniek in Nederland, wat ze “heel bijzonder werk” noemt, maar ze begon
daar oorspronkelijk vooral omdat het in de buurt was
van waar ze woonde. Dat abortusrechten internationaal
helemaal niet vanzelfsprekend zijn, was niet iets waar
ze zich toen al mee bezighield, “dat leren ze je niet op de
medische opleiding.”
Die openbaring kwam pas later. “Ik ben er pas achter
gekomen toen ik met Greenpeace in Mexico was en ging
vragen, hee, hoe zit het hier eigenlijk met abortus? Toen
bleek dat het iets was waar je niet over mocht praten.”
Het idee van Women on Waves is relatief simpel, op een
Nederlands schip gelden in internationale wateren Nederlandse regels. Dus vrouwen ophalen in de haven van
een land waar abortus illegaal is en ze dan buiten de territoriale wateren behandelen, met een abortuspil, moet
kunnen, toch? In de praktijk dus niet, zelfs landen die
min of meer rechtsstaten zijn, proberen dat op allerlei,
openlijke en onderhuidse, manieren te blokkeren.

Abortusrechten en Joden

“De tendens is bijna
altijd dat ze ons willen
tegenhouden.”

Haar activisme komt voort uit een sterk algemeen gevoel
voor rechtvaardigheid, wat ze deels toeschrijft aan de
communistische achtergrond van haar moeder en de
Joodse achtergrond van haar vader.
“Ik denk dat het eigenlijk pas veel later is gekomen dat ik
wel een verband ben gaan zien tussen een aantal dingen.
Heel veel van de voorvechters van abortusrechten in de
wereld zijn Joods. Bijvoorbeeld dokter Morgentaler in
Canada, die ik nog heb ontmoet. Door hem is daar de
wetgeving veranderd.”
Ze noemt namen als Simone Weil: “En ook veel artsen en
verpleegkundigen die ik in Amerika heb ontmoet en die
zich hiervoor inzetten, blijken toch een Joodse achtergrond te hebben.

“De tendens is bijna altijd dat ze ons willen tegenhouden.
Dus we hebben bijna altijd rechtszaken. Of, bijvoorbeeld
in Marokko, worden we er zonder meer uitgezet, zonder
uitleg, zonder papier. De advocaat kon niet eens iets
doen. Zelfs de Nederlandse consul durfde niets te doen.”
Ze verbindt de vrouwenrechten sterk aan de algemene
mensenrechten. Vaak ziet ze het als haar taak om aan
mensen duidelijk te maken dat het recht van de vrouw om
te beschikken over haar eigen lichaam een fundamenteel
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Rebecca Gomperts staat
de pers te woord bij een
actie in 2012

niet Joods want mijn vader is het, mijn moeder niet en
ik dus ook niet. Ik vier geen Joodse feestdagen, ik doe er
helemaal niets mee. Ik ben totaal niet religieus, of heel
erg voor Israël. Dat is vooral iets om over te bekvechten.
- Dat is dan toch wel weer heel Joods. Maar verder heb je van
je vader daar niet veel van meegekregen, als je meeging naar
Joodse begrafenissen en feesten, zoals je zei?
Ik weet alleen nog dat hij dan altijd zijn keppeltje vergat
en een zakdoek opdeed met vier knopen. Daar moesten
we altijd ontzettend om lachen.
- Maar de link tussen je achtergrond met wat je nu doet, je
inzetten voor abortusrechten, is het humanisme?
Ja, maar dat is nooit echt zo bewust geweest. Het is meer
achteraf dat ik dat dan heb gereconstrueerd. Mijn moeder
is wel humanist, totaal areligieus.

- Vreemd, toch?
Ik weet niet of dat vreemd is. Ik denk dat er wel
een verband is met de vervolging, alle religieuze
vervolgingen die er zijn geweest. Het hele humanisme
komt natuurlijk ook voort uit de Jodenvervolgingen van
de Middeleeuwen. Ik denk dat het niet zo vreemd is dat
dat ook leidt tot een andere levenshouding en dat je er
dan ook iets aan gaat doen. Dat je dan zegt: ‘ik ben het
ermee oneens dat die wet er is en ik vind dat vrouwen
geholpen moeten worden.’ En dat de vrijheid van het
individu, zelfbeschikking, een heel erg belangrijk concept
is geworden.
- In het Jodendom zelf is de positie van de vrouw ook niet
altijd even fantastisch.
Ja, maar met religie is dat zo. Het heel letterlijk nemen
van alle religies leidt nergens tot enige rechten, of een
positie, voor de vrouw. Ik vind het niet zo interessant om
daar naar terug te gaan. Het maakt niet uit welke religie,
je hebt altijd mensen die het heel fundamentalistisch
belijden.
- Heb je iets van je vader meegekregen daarin?
Het is opvallend dat heel veel Joden die gevlucht
zijn medicijnen gingen studeren, ook omdat ze veel
andere dingen niet mochten, vroeger. Er is zeker een
geschiedkundige uitleg voor. Mijn vader was bouwkundig
ingenieur maar hij wilde wel arts worden. Daarvoor kreeg
hij geen beurs om in Nederland te studeren, dus het werd
werktuigbouwkunde.
- Je bent in Suriname geboren?
Ja, ik heb er gewoond tot mijn derde. Ik herinner het me
niet, natuurlijk, maar toen ik op bezoek ging herinnerde
ik me de geur, wat een heel typische geur is. Als je op
Zanderij (het vliegveld van Paramaribo, red.) aankomt,
dat is een limbische reactie, wat een heel fijn gevoel geeft.
Ik ben vorig jaar met mijn vader en mijn kinderen terug
geweest en we zijn met z’n allen gaan rondreizen. Dus
ook naar Jodensavanne geweest, naar de synagoge en al
die plekken waar mijn vader is opgegroeid. Dat was heel
bijzonder.

Vrouwenrechten als canary in the coalmine
- Hoe zit het met vrouwenrechten in landen die het niet zo
nauw nemen met de mensenrechten. Ze hebben daar toch veel
andere dingen om zich druk over te maken?
Dat klopt maar in veel landen waar de democratie en
de rule of law, de rechtsstaat, wordt ondermijnd, in
Polen, Hongarije, de VS nu, zie je dat het eerste dat
wordt teruggedraaid abortus- of vrouwenrechten in het
algemeen zijn. Je kan daar een link zien.
- Het is dus ook een soort canary in the coalmine,
vrouwenrechten? Dat zeggen Joden ook over antisemitisme
als het weer de kop opsteekt.
Dat is ook zo, denk ik. Het is natuurlijk ook logisch dat
wat de meest kwetsbare groepen lijken te zijn, dat het
eerste voelen.

“Plotseling wordt de
brutaliteit waarmee het
gedaan wordt groter
want er hoeft geen
rekening meer gehouden
te worden met enige
rechtsstaat.”

“Dat hij dan altijd zijn
keppeltje vergat en een
zakdoek opdeed met vier
knopen. Daar moesten
we altijd ontzettend om
lachen.”

- Hoort Amerika thuis in dat rijtje?
Absoluut. Er waren al heel veel staten waar, door de
anti-abortusbeweging, de toegang tot abortus heel erg is
beperkt. In sommige staten is nog maar één abortuskliniek waardoor vrouwen soms uren moeten rijden. Maar
het probleem is daar ook armoede waardoor sommige
vrouwen het zich helemaal niet kunnen veroorloven.
- Is het daar ook een canary in the coalmine of is het altijd al
zo geweest in de VS?
Ja, ik denk dat het de laatste jaren wel een stuk slechter is

- Dus hij was toen hij opgroeide echt wel onderdeel van die
Joodse gemeenschap daar. Hoe vond je het om dat te zien?
Het was gewoon leuk. Verder heb ik geen sentimentele
gevoelens bij mijn Joodse achtergrond. Ik ben natuurlijk

21

geworden. Dat is natuurlijk iets dat er al heel lang aan zat
te komen, vanaf de benoeming van zoveel conservatieve
rechters onder Reagan in de jaren tachtig. Het is een
heel lang traject geweest waarin nu het tipping point
komt. En dat is natuurlijk ook met het ondermijnen
van rechtsstaten in andere landen zo gebeurd, in Polen
ook, dat is iets dat al heel lang gaande is, Turkije ook.
Plotseling wordt de brutaliteit waarmee het gedaan wordt
groter want er hoeft geen rekening meer gehouden te
worden met enige rechtsstaat want die is al helemaal
ondermijnd.

Rebecca Gomperts aan boord van een actieboot
bij Mexico in 2017
de apotheek te gaan. Het is precies hetzelfde als een
miskraam, er is geen enkele reden waarom een vrouw uit
Zeeland naar Rotterdam moet reizen om een abortus te
kunnen krijgen, dat is een schande.
Het is helemaal geen goede zorg hier, eerlijk gezegd. Het
zit nog steeds in de strafwet. Een arts in een ziekenhuis
die geen vergunning heeft en een abortuspil voorschrijft,
kan gewoon vier jaar naar de gevangenis gaan. Het
is achterhaald, het past niet meer in de tijd, in de
vooruitgang in de mensenrechten en de wetenschap die
is geboekt.
Maar ja, we hebben hier nog steeds de christelijke
partijen die meeregeren. Het is ook nog steeds taboe
want het moet allemaal niet te makkelijk worden voor
vrouwen. Er zit nog een enorme hoop veroordeling in, het
wantrouwen naar vrouwen toe is hier ook nog heel erg
groot. Als je zegt: ‘Vijf dagen bedenktijd is toch wel heel
goed’ zijn de meeste mensen het ermee eens: ‘Ja, het moet
niet te gemakkelijk worden’. Waarom niet?” •

Ook Nederland niet ideaal
- Dan zijn we hier in Nederland toch redelijk goed af, het is
hier toch allemaal behoorlijk geregeld?
Nee hoor, daar ben ik het helemaal niet mee eens. We
lopen behoorlijk achter. Als het goed geregeld was,
zou het zo zijn dat de vruchten van wetenschappelijke
vooruitgang ook in de praktijk worden gebracht. Met de
abortuspil heb je helemaal geen aparte klinieken nodig.
Je zou gewoon naar je huisarts moeten kunnen gaan om
die pil voorgeschreven te kunnen krijgen om dan naar
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COLUMN

Over ongemakkelijke situaties
Niet zelden ergert Jolan Toff zich aan zichzelf, vooral als hij zich weer eens
in een ongemakkelijke situatie heeft gemanoeuvreerd.
Na een sprint om de tram te halen, drukte ik
hijgend op de knop om de deur te openen. Deze
bleef gesloten. Ik voelde mij ongemakkelijk met
het idee dat iedereen in de tram naar mij keek.
Vanaf het balkon keek ik naar beneden waar de
onaardige, voor mij onaantrekkelijke, topless
zonnebadende buurvrouw mijn blik ving. Ik weet
zeker dat zíj dacht dat ik in haar geïnteresseerd
was.
Als puber haalde ik voor mijn ouders een
speciale aanbieding van zesendertig rollen
toiletpapier. Deze hingen, in meerdere uitpuilende
boodschappentassen, aan mijn fietsstuur. Op dat
moment passeerde het meisje waar ik al geruime
tijd heimelijk verliefd op was.

foto: patrick sternfeld

Tussen de prostitutiepanden op de Ruysdaelkade
stond ik te wachten op mijn zoon vanwege een
huisbezichtiging aldaar. Na één minuut liep er een
speler van mijn voetbalelftal langs die net deed of
hij mij niet zag.

Met heel veel moeite wist ik me, half struikelend,
voor een overvol terras op de been te houden.
Nonchalance veinzend liep ik door.
Een onbekende dame zwaaide enthousiast naar
mij. Verwachtingsvol groette ik haar. Was het
bedoeld voor iemand die achter mij stond.
Je groet enthousiast iemand die jou niet meer
blijkt te kennen. Vooral pijnlijk als je met iemand
bent op wie je indruk probeert te maken.
Op de verjaardag van je nieuwe schoonmoeder
constateert iemand dat er hondenpoep op het
spiksplinternieuwe blauwe tapijt zit. Iedereen kijkt
onder zijn schoenen. Blijken het de mijne te zijn.
Op weg naar het restaurant met je eerste date
stel je haar gerust met de woorden, “Ik heb
gereserveerd hoor.” Wanneer je binnenkomt zie je
dat er niemand zit.
Voor mijn kleinkinderen was ik op zoek naar een
schaduwrijk peuterspeelbad. Toen ik die in het
Vondelpark bekeek zag ik dat meerdere ouders mij
argwanend volgden.
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Alkmaars Joodse victorie
Herstel oude synagoge
injecteert nieuw leven
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO'S PATRICK STERNFELD

De Alkmaarse synagoge aan de Hofstraat 15 was na de oorlog in
gebruik als kerk van de Baptistengemeenschap, totdat Loes Citroen
op zoek ging naar een sjoel in haar nieuwe stad.

L

oes werd geboren in Zandvoort en voelde zich van
jongs af aan verbonden met haar Joodse wortels.
Ze wilde graag naar de (zionistische) jeugdvereniging Haboniem, maar dat vonden haar ouders
niet goed. Thuis speelde het Joods zijn geen rol.
In 1972 verhuisde ze naar Alkmaar, stichtte een gezin en
ging op zoek naar een synagoge. “Die was er niet meer,”
vertelt ze. De synagoge, tot 1942 als zodanig in gebruik,
was na de oorlog verkocht aan de Baptistengemeente en
er waren wekelijks kerkdiensten. “Ik wilde wel eens een
kijkje nemen, maar ik kende niemand.”

Aanvankelijk zocht ze contact met het kerkbestuur. Toen
dat niet lukte besloot ze om een zondagsdienst bij te
wonen. Daar raakte ze diep geroerd door de geschiedenis
van het gebouw. “Hoewel het eruit zag als een kerk, kon je
goed zien dat het in het verleden een sjoel was geweest.”

“Die moet terug.”
Haar eerste impuls was “die moet terug”. Met twee
andere Joodse vrouwen heeft zij in 1997 de Stichting
Alkmaarse Synagoge opgericht. Ze zijn voortvarend aan
de slag gegaan, legden contacten met ambtenaren, alle
politieke partijen, de burgemeester, de Baptistengemeente en andere invloedrijke Alkmaarders.
“Iedereen was positief, maar niemand deed wat,” zegt ze
lachend. Toch bleef ze er in geloven dat de synagoge van
Alkmaar weer in ere hersteld zou kunnen worden.

Restauratie
Uiteindelijk, na vele jaren praten, vergaderen en lobbyen,
werd de sjoel in 2009 aangekocht met een uitgebreide
combinatie van subsidies van de Provincie, het Rijk,
de gemeente Alkmaar, Maror, Stichting Levi Lassen,
vrienden en donateurs.
Trots vertelt Loes hoe na een twaalfjarig proces eindelijk
haar droom werd verwezenlijkt. Er was echter geen geld
meer voor het aankopen van het rabbijnenhuisje ernaast
en het Joodse schooltje achter de synagoge. Deze twee
bijbehorende gebouwen zijn aangekocht door een woningbouwvereniging en worden nu aan particulieren verhuurd.
Loes Citroen
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Geschiedenis van de
Joodse Gemeente Alkmaar
De eerste Joden vestigden zich rond 1613
in Alkmaar. Alkmaar was een van de eerste
plaatsen in Nederland waar Joden zich vrij
konden vestigen. Dankzij de aanwezigheid
van een Joodse begraafplaats in Groet
hadden zij er de vrijheid hun religie te
praktiseren. Vanaf 1744 werden de eerste
sjoeldiensten gehouden in verschillende
woonhuizen.
In 1792 bestond de Joodse Gemeente
uit zeventien gezinnen en werd er een
synagoge aan de Laat ingericht, nabij de
Bloemstraat. Het pand in de Hofstraat
werd in 1808 aangekocht en ingericht als
synagoge. De geleidelijke groei van de
gemeente maakte het noodzakelijk om het
gebouw in 1826 uit te breiden, waarbij er
een nieuwe voorgevel werd aangebracht en
een galerij voor vrouwen.
Daardoor kreeg het gebouw het uiterlijk dat
het nu heeft.

Loes Citroen in de
Alkmaarse synagoge
rabbijn De Wolff het
licht weer aandeed.”
Ook bijzonder was
de aanwezigheid van
vele nabestaanden van
de tijdens de oorlog
vermoorde Alkmaarse
Joden, uit Noord- en
Zuid- Amerika, Australië
en Nieuw Zeeland.
Loes zegt dat ze tijdens het
hele proces dacht: “Als het gaat
lukken om de synagoge te heropenen, dan zou er een monument
moeten komen met de namen van alle
omgekomen Alkmaarse Joden.” En dat
kwam er. Tijdens de heropening werden al hun
namen voorgelezen.

Nieuw centrum voor de gemeenschap
De sjoel heeft een regionale functie. De bezoekers komen
uit Enkhuizen, Bergen, Heiloo, Heerhugowaard en
natuurlijk uit Alkmaar. Er is een keer per maand op erev
sjabbat, vrijdagavond, een dienst die door een chazzan
wordt geleid. Alle feestdagen worden gevierd en er zijn
sjabbatmaaltijden. Verder zijn er veel activiteiten, zoals
lezingen, piano-concerten, theatervoorstellingen en
treden er muziekgroepen op.
Voor scholieren wordt informatie gegeven over het
Jodendom en onderwerpen als racisme en antisemitisme.
Tot slot vertelt Loes vol trots dat er onlangs een choepa is
geweest van een bruidspaar uit Krommenie. Ook hebben
twee jongens hun barmitswa in de sjoel gedaan. •

Het gebouw was in een slechte bouwkundige staat en
moest grondig worden gerestaureerd. De synagoge werd,
voor zo ver mogelijk, gerestaureerd op basis van een oude
zwart/wit krantenfoto van het interieur.
Naast de sjoel is een multifunctionele ruimte gebouwd
van twee verdiepingen. Het mikwe -het rituele bad -, is
geconserveerd en blijft voor het publiek zichtbaar. Na
twee jaar restauratie kon de synagoge feestelijk worden
geopend op 15 december 2011.

Oorlog en herdenking
“Rabbijn De Wolff was waarschijnlijk de laatste die op 4
maart 1942 het licht uitdeed,” vertelt Loes geëmotioneerd.
“Het was dan ook van grote symbolische waarde dat na
zeventig jaar de in Australië wonende achterkleinzoon van

De stichting Alkmaarse Synagoge kan nog financiële steun
gebruiken. Zie verder www.alkmaarsesynagoge.nl

25

CHANOEKA

Krijgt Chanoeka de
zwartepiet toegespeeld?
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF

Het eind van het jaar. Wanneer de
winter aanbreekt en de dagen korter
dan kort zijn. December, de tijd dat
de kerstbomen worden gekapt en in
heel Nederland op de straathoeken in
de verkoop gaan. De tijd ook dat de
Sint (al dan niet met Piet) de scholen

Bijna honderd jaar geleden schreef Carry van Bruggen
het boek “Het huisje aan de sloot”. Ze schreef over Joodse
kinderen die maar al te graag mee deden aan feesten als
Sinterklaas en Sint Maarten. Maar hun moeder vond
dat maar niets. “Chanoeka was hun lichtjes-feest, zei
moeder”. En: “De een had nu eenmaal dit en de ander
dat.” En de kinderen? “Ze spraken dat moeder niet
tegen, ze wilden enkel weten: waarom niet alle
twee?” Maar daar had hun moeder geen
oren naar met de redenatie: “Kiezen of
delen”. Duidelijke taal. Ieder zijn eigen
feest en niets anders. En never the
twain shall meet.

bezoekt en massaal zijn cadeaus
rondstrooit.

E

n dan is het in december ook nog Chanoekatijd.
Hoe blijft het verhaal van wonderen, olie en
tempel overeind te midden van al het commercieel
geweld van Klaas en Kerst. Een bescheiden maar
dapper klinkend ‘Maoz Tsoer’ staat ingeklemd tussen de
stormvloed van ‘Hoor Wie Klopt Daar Kinderen’ en het
zwijmelend opgewekte ‘Jingle Bells’ later die maand. Beide
zijn onvermijdelijk ingebed in de Nederlandse samenleving.

“Gaan bij u alle
feestdagen in de grote
cadeautjesblender?”
De vraag dient zich aan of je daar, in welke vorm dan
ook, onderdeel van wil zijn. Zeker nu Kerst door de
ontkerkelijking steeds meer van zijn christelijke signatuur
is ontdaan. Gaan bij u alle feestdagen in de grote
cadeautjesblender om daarmee tot een onherkenbaar
geheel te worden? Een soort ChanoeKlaasKerstmanFeest.
Of zegt u juist: Niks daarvan. In veel gezinnen een reële
vraag waarvoor iedereen op zoek gaat naar een eigen
antwoord. Een vraag overigens die al heel oud is.
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Lieve
Sinterklaas
Kerstman
Chanoeklaas
Kerstklaas
SintChanouka

“Sint en Chanoeka lijken
een blend te zijn aangegaan.
Cadeautjes en gedichtjes.”

Jonet.nl is vernieuwd.
Nog steeds brengt Jonet
nieuws en achtergronden,
maar wel op een website
in een nieuw jasje.
Nieuwsgierig? Ga dan naar
Jonet.nl

Het commercieel geweld is in de afgelopen eeuw in
de aanloop naar de decembermaand alleen maar
toegenomen. Kerst en Sinterklaas zijn omgetoverd
tot beslissend middenstandsmoment van het jaar.
Chanoeka is daarin meegegaan. In Nederland dan. Met
de introductie van Chanoeklaas. Inclusief gedichten en
surprises. In dit opzicht is Nederland uniek. Ook Anne
Frank schreef hierover. In haar dagboek noteerde zij op
7 december 1942: “Chanoeka en St Nicolaas vielen dit
jaar haast samen, het verschil was maar een dag. Voor
Chanoeka hebben we niet veel omhaal gemaakt, wat
leuke dingetjes over en weer en dan de kaarsjes.” Sint en
Chanoeka lijken een blend te zijn aangegaan. Cadeautjes
en gedichtjes.
En in de rest van de wereld? “Tijdens mijn jeugd in New
York kregen we op de eerste avond een geldbedrag, en
daar bleef het bij. Bij ons zeker geen kerstboom met
cadeautjes eronder. Maar toen ik naar Nederland kwam
was er wel meteen de combinatie van Sint&Chanoeka.
Bijna onvermijdelijk kennelijk,” zegt de een. En de andere
immigrant, uit Israël, vertelt een soortgelijk verhaal.
Blenden met Kerst is duidelijk een brug te ver. In tijd en in
karakter. Maar wonderlijk is het wel, en verleidelijk ook:
De Sint en de gedichten,
Waarvoor iedereen wil zwichten. •
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MIJN LEVEN

Maja van Lierop-Brandon, 69 jaar, getrouwd,
geboren en getogen in Amsterdam,
een dochter, twee kleinkinderen.
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven

De cadeautjes heb ik uit het assortiment gehaald, ik
ben mij op het coupeusewerk gaan richten en heb de
stomerij erbij gehaald. Ik had een hele gevarieerde
klantenkring: heel verschillende mensen en bedrijven zoals hotels, een heerlijke mengelmoes. Ik heb
fantastische medewerkers gehad maar na drieëntwintig jaar was het genoeg geweest. Ik heb vier
jaar naar een opvolger gezocht maar die was niet te
vinden. Men wil in de Utrechtsestraat geen stomerij,
die kan net zo goed om de hoek zitten. Ik heb een
fantastisch afscheid gehad met stapels cadeaus.

Na de middelbare school heb ik eerst kort op de
kweekschool voor onderwijzers gezeten en daarna
administratief werk bij Wagon-Lits gedaan, maar het
maken van kleding trok mij altijd het meest aan.
Ik volgde verschillende cursussen kleding maken, werkte thuis als coupeuse en kwam via
via aan mijn klanten. Eigenlijk was het een
bijverdienste, want daarnaast werkte ik in de
gezinszorg, wat ik tien jaar heb gedaan.
In 1986, toen mijn dochter twaalf jaar en ik nog
alleenstaande moeder was, ben ik naar de VS gegaan.
In Nederland kwam ik niet verder en de uitdrukking van krantenjongen naar miljonair sprak me
wel aan. In Vermont heb ik drie jaar als coupeuse
gewerkt en ook kleding hersteld. Daar heb ik het
ondernemerschap geleerd. Toen vond ik het welletjes, ik vond het daar geen goede plek om mijn
dochter op te laten groeien en ging weer terug.

Mooiste herinnering
Moeilijk, ik leef bij de dag.

Sport
Ik ben gek op Ajax. Ik heb Tai Chi gedaan
en zit op yoga, fiets graag, ben lid van een
schietsportvereniging en wandel.

Eten

Ik heb me meteen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven waarna ik alle bedrijven in de
buurt langs ben gegaan om te vragen of ze werk
hadden, en dan speciaal in de bruids- en avondkleding. Dat werd een groot succes. Eerst werkte
ik thuis en later huurde ik een ruimte bij Mambo,
een groot atelier, een begrip in Amsterdam.

Ik ben gek op latkes en gehackte Leber, op een vers
stuk challe, zoals mijn moeder die maakte. Ze kookte
altijd heerlijk. Uit eten gaan vind ik verschrikkelijk, ik houd er niet van om bediend te worden.

Joods
Ik ben niet religieus maar doe wel aan de tradities zoals matzes eten met Pesach en de kaarsjes
aansteken met Chanoeka. De Joodse identiteit heb ik van mijn moeder meegekregen.

Na vijf jaar sprak ik een collega die in de Utrechtsestraat een winkel in cadeau-artikelen en kleding had.
Zij zocht een partner en ik kocht me bij haar in. Toen
zij eruit stapte moest ik de winkel helemaal zelf
managen. Dat was heel pittig, verkopen is een vak,
je moet de klanten een beetje naar de mond praten.

Hekel aan
Ik heb niet zoveel hekel aan dingen.
Er is altijd wel een oplossing.
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Markt

Mop

gehoord, de hele Jodenbreestraat
en het Waterlooplein hebben
het met je gedaan.”
Saar: “Moet je goed luisteren,
ben je tevreden over het eten?”
Moos: “Dat is heerlijk.”
Saar: “En de huishouding, zijn je
overhemden keurig gestreken?”
Moos: “Niets op aan te merken.”
Saar: “En in bed?”
Moos: “Verrukkelijk.”
Saar: “En...denk je dat ik
een schriftelijke cursus
heb gevolgd??!”

Sam en Moos komen elkaar tegen,
zegt Sam: “Wat heb ik jou lang
niet gezien.” Zegt Moos: “ik heb
het druk, ben intussen getrouwd.”
Sam: “Met wie?”
Moos: “Met Saar Cohen.”
Sam: “Oh jee, met die hoer, daar
is iedereen al overheen geweest.”
Moos loopt weg, komt thuis en
zegt tegen Saar: “Wat heb ik nou

Recht op Terugkeer, van Leon
de Winter. Dat gaat over de
toekomst van de wereld en dan
met name Israël. Van dezelfde
schrijver Supertex over een
man die de textielketen van
zijn vader heeft geërfd maar
zelf allerlei problemen heeft.

De Albert Cuyp. Ik kwam altijd voor
mijn stoffen in stoffenmagazijn
De Hal, een begrip.

Televisie
Het Acht uur Journaal is voor
mij een vast punt in de dag, dat
móet ik zien. Naar leuke series
zoals Klem kijk ik ook graag.
Het programma-aanbod is de
laatste tijd flink verbeterd.

Boek
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Winkel
Gewoon Albert Heijn,
ik winkel alleen beroepsmatig.

Grootste wens
Dat mijn kind en kleinkinderen
gelukkig zijn.

Uitzicht
Ik kijk uit op de Nieuwe
Ooster Begraafplaats.

Bewondering voor
Goede schrijvers of artiesten
die je kunnen boeien en je uit
je dagelijkse beslommeringen
kunnen halen.

JMW
Een belangrijke organisatie,
maar ik heb er verder
niets mee te maken. •

CULTUUR

Diamonds
are forever

De band tussen Joden en diamanten
TEKST KARIEN ANSTADT FOTO PATRICK STERNFELD

Diamanten mogen dan wel voor

Het vak
Toen Portugese Joden zich rond 1600 in Amsterdam
vestigden was al bekend dat zij goede handelscontacten
hadden in gebieden waar diamanten werden gevonden.
Aangezien er voor de diamantslijperij geen gilde bestond
konden de Amsterdamse Joden daarin werk vinden. In
1615 gingen de eerste Sefardische diamantslijpers aan de
slag.
Diamant kwam in die tijd uitsluitend uit India. Lang was
deze industrie vooral een Joodse aangelegenheid en had
men het onderling over “het vak”. Het ging aanvankelijk
echter nog om huisnijverheid. In de Kaapse tijd (1870
– 1873) toen er gigantische hoeveelheden diamant uit
Zuid-Afrika ingevoerd werden, werkten er wel negenduizend mensen in deze industrie en lag het voor de hand om
de diamanten in diamantslijperijen te gaan verwerken. De
vraag was zo groot dat er ook christelijke bedrijven ontstonden. Eind negentiende eeuw waren er in Amsterdam
honderd slijperijen.

eeuwig zijn, de diamantindustrie
is altijd in beweging, zowel op
maatschappelijk als op technologisch
gebied. Op veel plekken in de wereld,
Amsterdam, Antwerpen en Tel-Aviv
bijvoorbeeld, is die industrie ook
altijd nauw verbonden geweest met
de Joodse gemeenschap.

E

en van de plekken om daarvan
een mooi overzicht te krijgen is
GASSAN Diamonds, de diamantenen juwelenhandel in de Nieuwe
Uilenburgerstraat in Amsterdam.
Alejandro Crecenzio is daar gemmoloog,
expert op het gebied van edelstenen
en halfedelstenen, en weet ook veel
te vertellen over de 400-jarige geschiedenis van de
diamantindustrie in Amsterdam.
Hij vestigt graag de aandacht op een recenter technologisch hoogstandje: de creatie van een diamant met 121
facetjes die optimaal schittert. Tot 2005 was een ronde
briljant met zevenenvijftig facetjes, in 1919 ontworpen
door Marcel Tolkowsky uit New York met behulp van een
wiskundige formule, de meest schitterende.
Maar in 2005 slaagde een team van GASSAN Diamonds
onder leiding van Steve Bierman erin om de GASSAN 121
te ontwikkelen, een diamant waarbij nog eens zestien
facetjes aan de top en achtenveertig aan de bodem werden
toegevoegd.

Wereldprimeur
Op 29 juni 1879 openden de gebroeders Boas de eerste
stoomdiamantslijperij ter wereld in de Nieuwe Uilenburgerstraat in Amsterdam. Voor die tijd was de bewerking
van diamant een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid.
Allereerst moest de diamant gekloofd worden. Die kloving
werd verricht met behulp van een hamer en een beitel.
Het was een zeer precies werkje want alleen goed opgeleide en ervaren klovers waren in staat om de diamant met
één harde klap op de juiste wijze te kloven. Was je niet zo
bedreven dan kon de steen barsten.
Ten tijde van de huisnijverheid was het vervolgens de
vrouw die de schijf met de hand constant draaiende
moest houden zodat de man de diamant kon slijpen. In de
negentiende eeuw maakte men voor het draaien ook wel
gebruik van paarden.
De gietijzeren schijf werd vooraf met olijfolie en diamantpoeder geïmpregneerd, want alleen diamant kan diamant
bewerken. Het duurde echter wel zo’n zes maanden voordat de diamant klaar was.
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Diamantslijperij bij GASSAN Diamonds

de omvang van die eerder zo bloeiende Amsterdamse
diamantindustrie. Slechts zeer weinigen overleefden de
oorlog. Degenen die overleefden waren in staat om met
hun kennis het ambacht over te dragen.

De industriële revolutie bracht hier verandering in.
Toen de kracht van stoom ontdekt was paste men deze
uitvinding toe op het diamantbewerkingsproces. De nu
door middel van stoom draaiende schijf verkortte het hele
slijpingsproces tot twee weken, een mijlpaal.

Toeristentrekpleister

Vakbondsbroedplaats

Een van die overlevenden, Samuel Gassan, die voor de
oorlog bij Boas had gewerkt, begon een diamantslijperij
op het Weesperplein. Naarmate het bedrijf groeide werd
het steeds verplaatst. Na zijn dood in 1983 werd het
overgenomen door zijn kleinzonen Benno en Guy Leeser.
In 1990 vestigden zij zich in het pand van de voormalige
diamantslijperij van de gebroeders Boas, die de oorlog niet
hadden overleefd.
Het prachtige complex was na de oorlog alleen nog in
gebruik geweest als opslagplaats. Het werd gerestaureerd
en weer in gebruik genomen als diamantslijperij en is nu
een Rijksmonument. Het is het grootste diamantbedrijf
van Amsterdam, en heeft op diverse plekken ter wereld
vestigingen. Het hele proces van bewerking van diamant
gebeurt nu uitsluitend elektrisch en is binnen een paar
dagen afgerond.
GASSAN Diamonds is heel toegankelijk, je ziet slijpers,
ontwerpers en goudsmeden aan het werk en je merkt dat
het een internationale onderneming is. Iedereen kan er
een rondleiding krijgen, een gelegenheid waar veel toeristen gebruik van maken. Ook dat is onderdeel van de veranderende diamantindustrie. •

Ook tijdens de twintigste eeuw is de diamantindustrie
onderhevig geweest aan sociaal-maatschappelijke
ontwikkelingen en fluctuaties in de markt. In 1906 werkte
bijna dertig procent van de werkende Joodse mannen in
de diamantindustrie.
De werkomstandigheden waren vaak slecht. Werkdagen
van twaalf uur waren niet ongewoon en de lonen
waren laag. In tijden dat de markt inzakte werden de
diamantbewerkers zonder meer op straat gezet en hadden
ze geen inkomen meer.
Hier bracht de door Henri Polak en Jan van
Zutphen in 1894 opgerichte Algemene Nederlandse
Diamantbewerkersbond verandering in. Deze bond
heeft veel voor elkaar gekregen: werkomstandigheden
verbeterden en lonen gingen stijgen. Dit had op een
gegeven moment wel tot gevolg dat men de industrie naar
Antwerpen verplaatste omdat dat goedkoper was. Maar
ook in Antwerpen werden tenslotte naar Amsterdams
voorbeeld bonden opgericht.
Met de deportatie van Joodse diamantbewerkers
tijdens de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met
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HISTORISCHE COLUMN

Een ander soort Chanoeka
Studenten als lichtpunt na de oorlog
TEKST BART WALLET

Chanoeka betekent inwijding en herdenkt de (her)inwijding van de
Tempel in Jeruzalem. In de Joodse traditie is er ook een
chanoekat ha-bajit, de inwijding van een huis die, om de link met de
Tempel te leggen, vaak op Chanoeka plaatsvindt.

O

zionisme was duidelijk populair geworden onder Nederlandse Joden. Ook in de studentenwereld was dat te
merken. Aanvankelijk hadden Joodse studenten na 1945
‘neutrale’ Joodse studenten-contactgroepen opgericht,
met als doel iedereen te bereiken. Het ene na het andere
contact zette zichzelf, ondanks kritiek van een kleine
minderheid, om in een
afdeling van de sinds 1948
weer fungerende landelijke
Nederlandse Zionistische
Studentenorganisatie
(NZSO). Ook in Delft
kwam een afdeling.
Die werd mede mogelijk
gemaakt omdat studie in
Delft voortaan stevig gestimuleerd werd. Het idee
was dat Joodse jongeren
in Nederland opgevoed
en opgeleid moesten
worden
met het oog op een
Rehuel Lobatto
toekomst in Israël. Daartoe
organiseerden de Joodse jeugdbewegingen standaard een
Israëlreis voor scholieren, om een spoedige alijah na het
schoolexamen te bevorderen. Wie om wat voor reden dan
ook toch nog in Nederland wilde blijven, kreeg vervolgens
advies om dan tenminste een studie te kiezen waar de
Israëlische samenleving later mee geholpen zou zijn.
Jaarlijks publiceerde de Nederlandse Zionistenbond een
lijstje met ‘goedgekeurde’ studies, waarop vooral Delft

p 12 december 1957 was het zo ver, het
Joodse studentenhuis in Delft aan de
Koornmarkt 9 werd geopend. Het was groot
feest, want het studentenhuis was allerminst
een vanzelfsprekendheid. De oprichting had veel voeten
in de aarde gehad en velen in Joods Nederland hadden
zich ervoor ingezet. De totstandkoming van het tehuis
laat twee typerende aspecten zien van de wederopbouw
en vernieuwing van de Joodse gemeenschap na de
Tweede Wereldoorlog.
Het aantal Joodse studenten in Delft was altijd bescheiden geweest. De ingenieursopleidingen, uiteenlopend
van waterbouw tot bouwkunde, trokken vooral jongeren
uit milieus waar een zekere traditie bestond in omgang
met techniek. Joodse studenten kozen tot aan de oorlog
overwegend voor de rijksuniversiteiten, waarbij de
medicijnen- en rechtenfaculteit bijzonder goed scoorden.
Het betekent niet dat er helemaal geen Joodse traditie
was aan de ingenieursopleiding in Delft. Al direct bij de
stichting in 1842, toen het instituut nog met een mond
vol Koninklijke Academie ter Opleiding van Burgerlijke
Ingenieurs heette, werd een Joodse docent benoemd, de
wiskundige en statisticus Rehuel Lobatto. Hij maakte
naam met tal van wetenschappelijke studies en schoolboeken die destijds volop werden gebruikt.

Zionistische ingenieurs
De benoeming van Lobatto had niet tot een toestroom
van Joodse studenten geleid. Die kwam er echter wel
– zij het bescheiden – na de Tweede Wereldoorlog. Het
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lustrum,
circa 1950.
Collectie
Joods
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de buidel en daardoor werd het plan werkelijkheid.
De naamgeving voor het nieuwe studentenhuis was wat
verwarrend. Sommigen spraken, in navolging van Amerika, over het ‘Hillel Huis’, anderen noemden het een Joods
Cultureel Centrum. Ook die benaming was uit Amerika
over komen waaien: een JCC was het Amerikaans-Joodse
antwoord op de suburbanisering. In de groene buitenwijken van de steden ontstonden JCC’s die, zoals in Yinglish
(Jiddisch Engels) werd gezegd, een shul mit a pool waren.
Een synagoge mét culturele voorzieningen, inclusief een
zwembad. De naam die echter het meest gebruikt werd,
was rechttoe-rechtaan: Beth Stoedentiem. Die Hebreeuwse naam wees natuurlijk weer op de groeiende invloed
van Israël. Veel studenten studeerden immers vanuit
zionistische motivatie in Delft.

en Wageningen prijkten. In Israël was een schreeuwende
behoefte aan goed opgeleide ingenieurs én landbouwdeskundigen. Medicijnen studeren mocht ook nog – maar
studies als Frans, klassieke talen en Nederlands Recht
werden sterk afgeraden. Die waren volstrekt nutteloos
voor een Joodse jongere die naar Israël zou moeten
emigreren.

Amerikaanse inspiratie
Na de oorlog werden de Verenigde Staten op veel
terreinen een inspirerend voorbeeld. In de jeugdcultuur,
muziek, de populariteit van de Engelse taal, maar ook in
de organisatie van de wetenschap, uitte zich dat.
Ook in Joods Nederland werd voortdurend naar
Amerikaanse voorbeelden gekeken. Het dynamische,
vitale Joodse leven aan de andere zijde van de oceaan
werd gezien als een bron waaruit geput kon worden bij de
vernieuwing van het Joodse leven. Uiteraard náást Israël,
maar voor het leven in een niet-Joodse context verschafte de Amerikaanse Joodse gemeenschap nu eenmaal een
gemakkelijker voorbeeld.
Het initiatief voor een Joods studentenhuis, en huisvesting, kwam uit de kring van B’nai B’rith, een Joodse
serviceorganisatie met wortels in de VS. In Den Haag
was de loge ‘Hollandia’ te vinden, die zich graag in wilde
zetten voor de studenten in Delft. In het internationale
netwerk van B’nai B’rith werden allerlei ideeën opgedaan
om dat succesvol te doen. In de VS had de serviceorganisatie groot succes met het steunen van Hillel Houses
op universiteitscampussen. Dat waren clubhuizen waar
studenten vaak ook woonden en waar culturele en
religieuze activiteiten plaats konden vinden. Zo’n “Hillel
Huis” moest Delft ook krijgen.

Lokale gemeenschap
De komst van de Joodse studenten betekende uiteraard
veel voor de kleine gemeenschap van overlevenden in
Delft. Die Joden zagen het Beth Stoedentiem als een
reddingsboei: Nu zou het Joodse leven weer gaan bloeien.
Nu konden er eindelijk weer regelmatige synagogediensten gehouden worden. Het was echter nog maar
afwachten of de studenten de lokale verwachtingen waar
zouden maken.
Ontroerend was het echter wel dat tijdens de openingsplechtigheid de voorzitter van de Joodse gemeente, M. Cohen, aan het studentenhuis een vlag overhandigde van de
Jewish Brigade. Deze Joodse afdeling in het Britse leger
was na de bevrijding in Delft gestationeerd en had deze vlag
aan de gemeente gegeven om als parochet (voorhangsel) te
dienen voor de Heilige Ark in de synagoge. Nu mochten de
studenten met trots deze vlag als mascotte koesteren.
De inwijding van het Delftse studentenhuis met Chanoeka
1957 betekende de start van een groeiende aandacht onder
Nederlandse Joden voor studenten. Voortdurend werd
daarbij voor inspiratie naar het buitenland gekeken. Vanuit
Delft verspreidde het concept van Joodse studentenhuizen
zich, en uiteindelijk kwam er zelfs een studentenrabbijn.
Misschien kan de opleving van het Joodse studentenleven
na de oorlog wel het kleine Chanoeka wonder van Nederland genoemd worden. •

“Een shul mit a pool in de
Amerikaanse buitenwijken.”
De financiering van dit nieuwe, Amerikaanse idee was nog
niet zo gemakkelijk. B’nai B’rith probeerde het zelf, maar
haalde niet genoeg op en vroeg het Nederlands-Israëlitisch
Kerkgenootschap om bij te springen. Die tastte royaal in
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ETEN & OPETEN

Opgerolde dingen en een
taart uit Seinfeld
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO'S HÉLÈNE MEIJLER

Nederlands paspoort op zak in Amsterdam kon vestigen.
Daar werkte ze in gerenommeerde restaurants bij de
afdeling desserts en patisserie, onder andere bij topchef
Ron Blaauw.

“Vorig jaar Chanoeka waren
de soefganiot iedere dag
uitverkocht.”
Sinds november 2017 heeft ze een eigen zaak. “Een kleine
pastry shop,” zoals ze het zelf noemt. Ze doet alles in haar
eentje en is een gepassioneerde patissier. Ze wil het beste
van het beste voor haar klanten.
“Het gaat heel goed met de zaak”, vertelt ze. “Met de
Joodse feestdagen maak ik speciale cakes. Voor Rosj
Hasjana heb ik ronde challes gebakken, gevuld met
appel. Iedere vrijdag verkoop ik verse challes. Vorig jaar
Chanoeka waren de soefganiot iedere dag uitverkocht, dus
dit jaar ga ik er echt veel meer maken.”
Hier komen vooral hippe jonge mensen uit de buurt, maar
ook uit Israël en Amerika voor koffie en babka’s. “Het
woord betekent grootmoeder in het Pools; de cake komt
oorspronkelijk uit Polen en is gemaakt van gistdeeg. De
vulling is meestal van chocolade of kaneel. ”
Adva laat me een babka proeven, overvloedig gevuld
met chalva, gemaakt van sesampasta, en chocolade. Het
smaakt ongelooflijk lekker en smelt op mijn tong. Ze zegt
geen kleurstoffen te gebruiken en dat haar producten
altijd puur natuur zijn. Adva houdt van variaties en
wisselt dagelijks met verschillende zoete en hartige
vullingen, zoals citroen, ricotta en rozijnen.

U

gga (uitgesproken oega) heet de winkel en is
ook het Hebreeuwse woord voor taart.. Op
de toonbank van deze hippe ‘urban bakery’
staan vele soorten verse baksels en lunchgerechten, smaakvol uitgestald met mooie naamkaartjes
erop. Vandaag zijn het Rugelach, Babka, Wortel- en
Marble Cake, Quiche met geitenkaas, Uggacia en Bureka. Zoet en hartig naast elkaar.
Adva Rachamim staat iedere dag om vijf uur op en begint
om zes uur aan het blader- en gistdeeg in haar ambachtelijke bakkerij annex koffieplek in de Gerard Doustraat in
de Amsterdamse Pijp. Ugga lijkt op een kleine huiskamer
en heeft uitzicht op de moderne bakkerij. In een rek liggen
vele soorten broodstengels, die net uit de oven gehaald zijn.
Door de geur van ovenverse baksels krijg ik meteen trek.
Het voelt als thuis.
De tweeëndertigjarige Adva is geboren in moshav Kinneret
in Israël, en vertrok na haar middelbare school en diensttijd
naar Chicago. Daar volgde ze een opleiding aan de French
Pastryschool en ging werken in een bekende patisseriezaak.
Terug in Israël leerde ze nog veel bij over allerlei Israëlische,
oorspronkelijk uit Oost-Europa afkomstige, taarten.
Haar grootmoeder, geboren in Nederland, emigreerde
na de oorlog naar Israël waardoor Adva zich met een

“Rugelach, het lijkt een
beetje op een zoete
croissant.”
Ze vertelt dat babka populair geworden is door een
scene uit de serie Seinfeld, die zich afspeelt in een ‘urban
bakery’ in New York. De hoofdpersoon wil chocolade

34

Recept

Rugelach
We hebben het rugelach-recept van allrecipes.nl, door ‘Jackie’.
Want Adva beschermt haar “familierecept”. Voorbereiding: 2 uur en 40 minuten.
Bereiding: 20 minuten.
Ingrediënten voor 48 rugelach
• 225 gr koude boter
• 200 gr gekoelde roomkaas
• 250 gr bloem
• 1/4 tl zout
• 5 el zure room
• 100 gr basterdsuiker
• 1 el kaneelpoeder
• 125 gr fijngehakte walnoten
• 75 gr fijngehakte rozijntjes (sultanas)
Bereiding
• De koude boter en roomkaas in kleine
stukjes snijden en in de keukenmachine
doen. Bloem, zout en zure room toevoegen
en tot een kruimelig geheel pulseren.
• Verdeel het mengsel in vier gelijke delen. Wikkel
deze afzonderlijk in plasticfolie en leg ze minimaal
2 uur tot maximaal 2 dagen in de koelkast.

• Rol elke portie uit tot een cirkel met een
doorsnee van ong. 23 centimeter. Haal
de overige delen pas uit de koelkast op
het moment dat je ze gaat uitrollen.
• Vermeng suiker, kaneel, walnoten
en rozijntjes (sultanas).
• Verdeel het suiker/notenmengsel over de vier
deegrondjes en druk het zachtjes aan. Snij ieder
deegrondje met een (pizza)mes in 12 gelijke
driehoeken. Rol de driehoekjes op zodat het puntje
aan de buitenkant zit (begin bij het breedste
gedeelte te rollen). Verdeel de rolletjes over een
(niet-ingevette) bakplaat en schuif deze ong. 20
minuten in de koelkast alvorens ze af te bakken.
• Verwarm de oven voor op 180°C/gasstand 4.
• Als de rugelach goed gekoeld zijn gedurende
20-25 minuten in het midden van de oven
afbakken, tot ze lichtbruin zijn. Haal de bakplaat
uit de oven en laat de rugelach afkoelen.

Adva levert op bestelling aan restaurants en verzorgt de
catering voor particulieren en bedrijven. Ze vertelt dat
rugelach veel besteld worden door Nederlanders. Het lijkt
een beetje op een zoete croissant, maar heeft een zachter
deeg. Het komt oorspronkelijk uit Oost- Europa en is
populair in Israël. Het betekent in het Jiddisch ‘opgerolde
dingen’. •

babka bestellen, maar vergeet een volgnummer te trekken
bij de toonbank. Een andere klant gaat voor en koopt
de laatste chocolade-babka tot grote teleurstelling van
de hoofdpersoon. Na veel discussie en gedoe koopt de
hoofdpersoon met tegenzin uiteindelijk een kaneel-babka.
Haar eigen favoriete baksel is juist wel die babka met
kaneel. De smaak daarvan is: “basic en het herinnert mij
aan mijn oma. Overigens is babka met een maanzaad
topping ook populair.”

Ugga is te vinden op ugga.nl
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EITZES VAN ESTHER

“Mijn moeder wil Joods
begraven worden”
Rust van het hospice maar zorg om de laatste gang
TEKST ESTHER SCHOLTENS FOTO PATRICK STERNFELD

Vraag
Ik ben een 65-jarige, Joodse vrouw. Ik neem contact op
met JMW na een verwijzing door het Joods Hospice
Immanuel. Mijn moeder is namelijk sinds een week
opgenomen in het hospice. Ze is 95 jaar en ernstig ziek.
Ze woonde in het oosten van het land, terwijl wij, haar
kinderen en kleinkinderen, in de Randstad wonen. We
willen haar in deze laatste periode van haar leven zo vaak
mogelijk bezoeken. Dat was op zo’n grote afstand echter
niet eenvoudig te regelen. En dus hebben we gezocht naar
een manier om haar dichterbij ons te hebben. Omdat ze
gedurende 24 uur per dag palliatieve zorg nodig heeft, was
een opname in het hospice de meest logische keuze. Het
is bovendien fijn dat mijn moeder nu bij mensen is, die
begrijpen wat het is om Joods, oud en ziek te zijn.
Mijn moeder is in de fase dat ze haar leven overdenkt.
Daarbij ontkomt ze niet aan de oorlog: het verlies van
zoveel familieleden en de traumatiserende ervaringen van
toen. Het personeel en de vrijwilligers van het hospice
hebben begrip voor de onrust die deze herinneringen met
zich meebrengen.

het hospice mijn zorgen geuit. Zij gaf me de nodige
informatie over Joods begraven, de kosten ervan en over
de verschillende Joodse organisaties waarbij we terecht
kunnen (en moeten). Zo noemde ze ook JMW.
We zijn nogal geschrokken van de bedragen die genoemd
werden. We vragen ons dan ook af of en hoe we de
begrafenis en de steen moeten betalen. Omdat we
graag aan de wens van onze moeder tegemoet willen
komen, vraag ik JMW mee te denken over de (financiële)
mogelijkheden. Wij weten niets over dit onderwerp en
vinden het ook fijn als iemand ons wegwijs maakt en
hierin begeleid.
Eitze
Wat een lastige tijd moet dit voor u en uw familie zijn.
U wordt geconfronteerd met het aanstaande overlijden
van uw moeder, heeft zorgen over haar lichamelijk
en emotioneel welzijn en moet intussen ook nog een
begrafenis met een voor u onbekend karakter regelen. Het
is wel ontzettend fijn dat uw moeder in het Joods Hospice
terecht kon. Bij JMW horen we vaak positieve verhalen
over de zorg en begeleiding in het hospice. Wist u dat de
vrijwilligers en het personeel regelmatig cursussen en
trainingen volgen over Jodendom, ziekte en overlijden?
Daardoor kunnen ze bewoners als uw moeder extra goed
begeleiden. De nesjomme waarmee ze hun werk doen is
overigens minstens zo belangrijk.

“We zijn nogal geschrokken
van de bedragen.”
Nu gaf mijn moeder eergisteren aan dat ze graag Joods
begraven wil worden. Dit was voor mij en mijn zussen
een verrassing. We wisten dit niet en erger, er is dus ook
niets geregeld. Ze is van huis uit orthodox, maar nooit lid
geweest van een Joodse gemeente.
Ik heb gisteren bij een van de coördinatoren van

“Een Joodse begrafenis
is zo snel mogelijk na het
overlijden.”
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Het is goed te lezen dat u een gesprek heeft gehad met
een van de coördinatoren. Zij hebben verstand van Joods
begraven en kunnen de meest voorkomende vragen goed
beantwoorden. Wanneer er echter problemen zijn met
bijvoorbeeld de financiering, maar ook bij andere extra
moeilijkheden (onenigheid in de familie bijvoorbeeld),
wordt er inderdaad naar JMW verwezen. Goed trouwens
om nu al zoveel mogelijk te regelen, want een Joodse
begrafenis is meestal al binnen 24 uur na het overlijden.
Omdat uw moeder nooit aangesloten is geweest bij een
Joodse gemeente, moet er nu een groot bedrag in één keer
betaald worden. Met dat bedrag koopt men als het ware
een stukje gemeentegrond. Dit is omdat Joodse graven
niet geruimd mogen worden. Het is dus een graf voor
altijd.
De Joodse gemeenten hebben niet allemaal hetzelfde
beleid. Zo regelt de Liberaal Joodse Gemeente (de
LJG) de uitvaart en alles wat daarbij komt kijken, zelf.
Wanneer iemand overlijdt wordt er contact opgenomen
met de rabbijn of met de pastoraal werker van de LJG.
De stichting Gan Hasjalom is nauw verbonden aan de
LJG en beheert twee begraafplaatsen in de omgeving van
Amsterdam. Deze stichting faciliteert alle begrafenissen
van leden die op een van deze begraafplaatsen begraven
willen worden.
Voor leden van de (orthodoxe) Joodse gemeente regelt

“De Joodse Gemeente
vindt het om religieuze
redenen erg belangrijk
dat Joden op een Joodse
begraafplaats begraven
worden.”
Over de kosten, oftewel de hoogte van het bedrag kan
JMW bemiddelen tussen, in dit geval, u en het JBW. Het
JBW beslist uiteindelijk. Wat wel en niet mogelijk is, kan
ik dus niet zeggen. U kunt het bedrag dat vrijkomt uit de
uitvaartverzekering van uw moeder gebruiken om een
deel van de kosten te betalen.
Ik weet wel dat de (orthodox) Joodse Gemeente het om
religieuze redenen erg belangrijk vindt dat Joden op een
Joodse begraafplaats begraven worden. Dit mogelijk
maken wordt gezien als een mitswe (een eervolle daad).
Een aantal maanden na de begrafenis moet de steen
geplaatst worden. Ook hieraan zijn kosten verbonden (dat
kan oplopen tot vele duizenden euro’s).

Joodse begraafplaats Beth Haim, Ouderkerk a/d Amstel
het Joods Begrafenis Wezen de uitvaart of de Joodse
gemeente van de plaats waar degene wordt begraven
zelf. Van hun website: “De vereniging ‘Het Joodse
Begrafeniswezen te Amsterdam’ (JBW) is een zelfstandige
organisatie, niet verbonden aan enige Joodse gemeente,
die alle begrafenissen verzorgt op de begraafplaatsen
van de Joodse Gemeente en Portugees-Israëlitische
Gemeente te Amsterdam. Op verzoek worden door het
JBW op andere Joodse begraafplaatsen in Nederland
begrafenissen uitgevoerd.”

Het zal u inmiddels wel duizelen. Ik begrijp heel goed
dat het juist in deze verdrietige tijd niet eenvoudig is al
deze informatie op te nemen of belangrijke beslissingen
te nemen. Zoals gezegd, zijn er verschillende Joodse
organisaties die u hierin kunnen bijstaan met advies en
daadwerkelijke hulp. JMW is er daar een van. Goed dus
dat u contact met ons heeft opgenomen. •
JMW heeft een brochure over het naderend levenseinde.
De brochure bevat ondermeer een draaiboek waarin men zijn/
haar wensen omtrent het levenseinde kan beschrijven.

37

UITGELICHT

Sjabbatdiner in Beth Shalom
voor iedereen
Kippensoep en JMW
TEKST EN FOTO'S CHAYA OOST

E

lke vrijdagavond vult de lucht van Beth
Shalom zich met de geur van kippensoep, de
bewoners trekken hun mooiste kleding uit de
kast en de tafels worden gedekt met sneeuwwitte tafellakens. De wijnglazen worden volgeschonken
en de kaarsen klaargezet: het is sjabbat!

die iedere vrijdagavond van de partij is: “Er is elke week
kip.” De kaarsen worden aangestoken, de kiddoesj wordt
gemaakt en wie na het eten naar sjoel wil, kan naar sjoel.
Vervolgens is het tijd voor de sjabbatviering, begeleid door
een gastgezin. Het thema van de parasja (tora-lezing) van
de week wordt uitvoerig besproken. Leerzaam én leuk, met
uiteraard genoeg ruimte voor discussie, “Twee Joden, drie
meningen,” wordt er vrolijk gegniffeld. De tafel staat ondertussen vol met lekkernijen en er wordt gegierd van het
lachen wanneer Max en Renee van Praag, het gouden koppel dat deze keer gastgezin was, nog een kort lesje Jiddisch
geven. Dan worden de boekjes opengeslagen en de brillen
omhooggeschoven: het is tijd om te bensjen, het dankgebed
na de maaltijd. Tot slot klinken dan, als kers op de taart (of
kip in de soep), de fijnste sjabbatliederen door Beth Shalom.

Al jaren wordt er wekelijks op orthodoxe wijze sjabbat
gevierd in de Bob Goudsmitzaal voor de bewoners van Beth
Shalom en die van de aanleunwoningen. Vanaf december
is deze samenkomst toegankelijk voor iedereen met een
Joodse achtergrond en zijn of haar partner.

“Elke week kip.”
Om extra vrolijkheid en meer leven in de brouwerij te brengen in het verzorgingshuis, kan iedereen aanschuiven die
verlangt naar de gezamenlijke sjabbes van vroeger (of juist
nieuwsgierig is naar nieuwe Joodse contacten).
Een midrasj (tora-uitlegging) stelt: “Als alle Joden gelijktijdig één sjabbat houden, zal de masjiach komen.” Hoe meer
mensen er dus sjabbat vieren, hoe beter! En samen is gezelliger dan alleen. Voel de Joodse sfeer, ervaar de rituelen en
laat je meevoeren door de tradities van sjabbat.

Sjabbatdiner Beth Shalom & JMW, vanaf 14 december iedere
vrijdagavond in de Bob Goudsmitzaal van Beth Shalom.
Inloop vanaf 16.30 uur en aanvang diner om 17.00 uur.
Kosten: €15,00 te betalen bij de receptie van Beth Shalom*.
Aanmelden verplicht en kan tot de woensdag voor het diner.
Bel 088-1652200 tijdens kantooruren ma t/m do
(kies voor optie 3 in het telefonisch keuzemenu).

Eten en leren
Het koosjere driegangenmenu wordt geserveerd, en
kordaat weer afgeruimd, door de mensen van Cordaan.
“Variatie kennen ze hier niet...”, grapt een van de heren

*BSP leden krijgen €2,50 korting.
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Even voorstellen:

de Cliëntenraad

W

ie zijn de mensen die elke twee maanden
vergaderen over het reilen en zeilen van
JMW en er op letten en adviseren dat
wat men nastreeft voor de cliënten ook
werkelijk gebeurt? Hier stellen we ons voor.

Marc Degen: “Sinds 2006 zit
ik in deze raad. Ik was toen
net met pensioen. Destijds
heb ik een gesprek gehad met
Peter Konijn en Ruud Kurk,
beiden inmiddels ex-voorzitter. Met mijn generatiegenoten deel ik de problematiek
van de eerste generatie.
Voordat de thuiszorg aan
Cordaan werd uitbesteed, heb ik mij een groot aantal jaren
daarmee beziggehouden en meegemaakt hoe de regering
en de gemeente hierop bezuinigden. Ik ben afgevaardigde
van JMW bij Cliëntenbelang Amsterdam en lid van de NCZ
(Netwerk Cliëntenraden in de zorg). Uit hoofde daarvan ga
ik naar symposia die mogelijk interessant zijn voor JMW,
maar het moet er niet te ver vanaf staan. Mijn deelname
aan de CDR doe ik met veel plezier en overtuiging.”

Femke Roos-Meijer volgde
Ruud Kurk afgelopen juni op
als voorzitter van de CDR (Cliënten- en Deelnemersraad):
“In de Benjamin zag ik een
oproep voor de CDR, dat moet
zo’n anderhalf jaar geleden
zijn geweest. Nadat ik in 2016
gestopt ben met mijn werk als coach/consultant in het
voortgezet onderwijs, wilde ik graag nog mijn bestuurlijke
ervaring en bekendheid met het welzijnswerk inzetten,
dus op deze manier was het ideaal. Ik heb eerst als gewoon
lid in deze raad meegedraaid en ben sinds juni voorzitter.
JMW is veranderd, JMW is verhuisd en dat vraagt van ons
dat we alert blijven op de positie van, en de omgang met,
de cliënten bij JMW.
Ik wil alle cliënten van JMW vragen om ons op de hoogte
te houden van hun ervaringen. Heb je ideeën, geef ze dan
aan ons door en laat ons vooral weten of je misschien zelf
ook geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van de CDR.”

Marguerite Berreklouw:
“Begin dit jaar werd ik benaderd door onze voorzitter
Femke Roos of ik interesse
had in de CDR. Ik vroeg haar
wat maakte dat ze me erbij
wilde hebben. “We zoeken
mensen met een kritische en
onafhankelijke houding,” was het antwoord. Omdat ik me
daarin wel kon vinden, heb ik gesolliciteerd naar een plaats
in de CDR. Ik ben al een aantal jaren met pensioen, na een
loopbaan in het hoger onderwijs. Daar heb ik natuurlijk
ook de nodige projectrapporten geschreven. Deze ervaring
zorgt ervoor dat ik bijvoorbeeld het strategische plan van
JMW goed kan analyseren. Ik vind het een mooie uitdaging om JMW te helpen hiervan echt iets goeds te maken.”

Joost Weijel: “Ook ik heb
gereageerd op de vacature in
de Benjamin voor een plek in
de CDR. Ik ben gepensioneerd
huisarts en heb uit hoofde
daarvan veertig jaar ervaring
met gezondheidszorg en
welzijn. Ook ben ik jarenlang
bestuurslid geweest van Beth Shalom. Ik vind het heel zinvol om de belangen van de cliënten van JMW te behartigen
en op deze manier een positieve bijdrage te leveren.”

Op dit moment houden we ons bezig met het strategische plan, het jaarplan en de Claims Conference. Omdat
JMW te maken heeft met een generatiewisseling, van de
eerste naar de tweede generatie, is het belangrijk om dat
te volgen en waar nodig te adviseren over de toekomst.
Hierbij spelen vragen als: Hoe kan JMW de voorwaarden
scheppen om er te zijn voor de generatie van de Joodse
babyboomers? Hoe bereiken we deze mensen? Hoe blijft
JMW zichtbaar in de structuur van de zorg in Nederland?
Het zijn boeiende en belangrijke vragen.

Voor degenen die interesse hebben om zich
bij ons aan te sluiten, neem contact op met
Femke Roos: CDR@joodswelzijn.nl
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AGENDA
JMW activiteiten,
ontmoetingen, lezingen,
cursussen en meer… Door
het hele land.
De bijeenkomsten zijn voor
iedereen met een Joodse
achtergrond en eventuele
partner.
Voor onze actuele agenda
kunt u kijken op
www.joodswelzijn.nl/
overzicht-activiteiten.

Amsterdam
Lev-JMW
Lev-JMW is het
ontmoetingscentrum voor
iedereen van 60+ met een Joodse
achtergrond en eventuele partner.
Graag voor alle activiteiten vooraf
aanmelden. Dit kunt u doen bij
Lev-JMW, van maandag tot en met
donderdag, via
E: lev@joodswelzijn.nl of
T: 088-1652200. SVP 24 uur
van te voren afmelden voor een
lunch, anders moeten wij helaas
€2,50 euro in rekening brengen
voor onkosten. Voor onze actuele
agenda kunt u kijken op
www.joodswelzijn.nl >Lev-JMW
ontmoetingscentrum 60+.
In verband met de
feestdagen zijn Lev-JMW
en het café gesloten van
24 december tot en met
1 januari. Vanaf 2 januari
bent u weer van harte welkom!
Alle activiteiten starten op
maandag 7 januari 2019.

Lev Cinema

Samenwerking van
JMW en Crescas
Na een succesvol tweede
seizoen bieden we u dit jaar
wederom drie films, met ditmaal
het thema ‘familie’. Wij verwelkomen u met een heerlijk kopje
soep en een broodje (koosjer).
Na afloop wordt de film nabesproken met een gastspreker
en is er ruimte voor vragen.
Vanaf 18.00 uur en rond 22.00
uur is de avond ten einde.
Donderdag 13 december
The Cakemaker
Een banketbakker uit Berlijn
besluit na de dood van zijn
minnaar Oren op zoek te gaan
naar zijn gezin in Jeruzalem.
Donderdag 3 januari
Next to her
Confronterende en rauwe
film over eind twintiger Chelli
en de haast symbiotische
relatie die ze heeft met haar
zwakbegaafde zus Gaby.
Donderdag 17 januari
Broken Wings
Bij een tragisch ongeluk vindt
vader Ulman de dood. Zijn
vrouw Dafna en hun vier kinderen moeten zien om te gaan
met het verlies. Dafna en de
kinderen raken steeds meer van
elkaar vervreemd.
Informatie & aanmelden
www.crescas.nl/evenementen

Vanaf 14 december organiseert
Lev-JMW iedere vrijdagavond
een Sjabbatdiner in de Bob
Goudsmitzaal zaal van Beth
Shalom. Kosten €15,00. Leden van
het BSP krijgen €2,50 korting.
Op dinsdag 4 december organiseert
Lev-JMW een Chanoekadiner in
de Bob Goudsmitzaal van Beth
Shalom. We steken samen de
kaarsen aan. Het diner begint om
17.00 uur. Kosten p.p. €18,50.
Leden van het BSP krijgen €2,50
korting.
Op donderdag 6 december vieren
Lev-JMW & Tsavta Chanoeka voor
jong & oud, Israëlisch & Nederlands.
We steken samen de kaarsen aan,
en er zal live muziek zijn waarop
gedanst kan worden. Kosten €5,00
voor volwassenen, kinderen €2,50
(incl. borrelhapjes & drankjes).
Tijd van 17.00 tot 19.30.
Bij Grillroom Golan, Kastelenstraat
265 kunt u lunchen en dineren. Leden van het BSP krijgen daar €2,50
korting (bij een minimale besteding
van €15). Golan is geopend van
zondag tot en met donderdag van
12.00 - 21.00 uur en vrijdag van
12.00 - 14.00 uur.

Films

Dagtochten
Ook aankomend jaar organiseert
Lev-JMW weer dagtochten.
We zijn al druk bezig met de
voorbereidingen. Zodra er meer
informatie beschikbaar is zullen
wij dit kenbaar maken via onze
nieuwsbrieven & website. De
data staan wél al vast, dus u kunt
de volgende data vrijhouden:
Woensdag 5 juni 2019 & woensdag
18 september 2019.

Iedere dinsdagavond organiseert
Lev-JMW het JMW een à la carte
diner in de Bob Goudsmitzaal zaal
van Beth Shalom. Kosten €15,00.
Leden van het BSP krijgen €2,50
korting.

Feesten & maaltijden
De feestdagenetentjes & JMW
a la carte zijn een initiatief van
Lev-JMW in samenwerking met
Beth Shalom Cordaan. Wilt u
aanschuiven? Neem contact op
met Lev-JMW.

40

Iedere laatste donderdagmiddag
van de maand draaien wij een film.
De onderwerpen zijn altijd gerelateerd aan ouder worden of hebben
een Joods thema. Wij combineren
de film met een heerlijke koosjere lunch. Aanvang film 14.00 uur;
eerst lunchen? Aanvang lunch
tussen 12.45-13.15 uur. Kosten film:
€5,-. Kosten: lunch en film: €10,-

Joods • Wat bezielt mij?
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Donderdag 20 december vertoont
Lev –JMW de film: “Finding Your
Feet”
Britse romantische komedie met
o.a. Joanna Lumley over een
groep zestigers die laten zien dat
pensionering pas het begin is.
Krijgen zij een tweede kans in de
liefde?
Donderdag 31 januari vertoont
Lev –JMW de film: “Left Luggage”
Jeroen Krabbe debuteerde als
regisseur met deze film. Een
aangrijpend verhaal over Chaja,
een kinderoppas, die terechtkomt
in een orthodox Joods gezin in het
Antwerpen van de jaren zeventig.
Donderdag 28 februari vertoont
Lev –JMW de film: “The Frisco Kid”
Een Amerikaanse western met
Gene Wilder uit 1979. Een Poolse
rabbijn wordt naar de VS gestuurd.
Hij doorkruist het land en raakt
onderweg bevriend met een
bankrover.
Donderdag 28 maart vertoont
Lev –JMW de film: “Médecin de
campagne”
Een Franse tragikomedie van de
regisseur Thomas Lilti, die behalve
regisseur ook huisarts is.
De film vertelt het verhaal van
de dorpsarts Jean-Pierre en de
eigenzinnige dorpsbewoners.

Lezingen & cursussen
Wij combineren de lezing altijd met
een heerlijke koosjere lunch.
Aanvang lezing 14.00 uur; eerst
lunchen? Aanvang lunch tussen
12.45-13.15 uur. Kosten lezing: €5,-.
Kosten lezing en lunch: €10,-.
Woensdag 16 januari lezing van
Fedia Jacobs “Van daar naar nu”
Fedia Jacobs, sinds 1987
psychiater in het Sinai Centrum en
auteur. Hij komt een lezing geven
over zijn boek ‘Van daar naar nu”
(2017).

Schaak mee met André
Vanaf 9 januari kunt u op de
woensdagmiddag weer leren
schaken o.b.v. André Agsteribbe.
In 8 lessen zult u de beginselen
van het schaakspel aangeleerd
krijgen. Voor schaakspullen wordt
gezorgd. De workshop zal doorgang
vinden bij een minimum van 4
aanmeldingen. Kosten €20
voor 8 lessen (incl. koffie & thee).
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur.
Schilderworkshop
met Ieke Spiekman
Eén keer per maand wordt door
kunstschilder Ieke Spiekman een
schilderworkshop gegeven voor
zowel beginners als gevorderden.
In verband met een beperkt aantal
plaatsen is vooraf aanmelden
noodzakelijk. Kosten per workshop
€ 7,50.

Wat is er verder te
doen bij Lev-JMW?
Ouderenadviseur
Iedere dinsdagochtend van 9.30 tot
11.00 uur is onze ouderenadviseur
Mireille Oei-Jas aanwezig om u op
allerlei gebieden te ondersteunen.
U kunt met vragen bij haar terecht
over eventuele aanpassingen in
huis, brieven en regelingen waar
u zelf niet uitkomt of een gesprek
over wat het voor u betekent om
ouder te worden.
Bel of mail Lev-JMW voor een
vrijblijvende afspraak.

De Hebreeuwse Bibliotheek
In onze gezellige bibliotheek
hebben we meer dan 1000 boeken
voor volwassenen en kinderen.
Lid worden en inschrijven kan op
woensdag van 16.00 – 19.00 uur.
Lid worden kost €12,50 euro en wij
vragen een borg van €10.
Bent u lid? Dan kunt u gedurende
de openingstijden van Lev-JMW
boeken lenen.
Informatie:
E: tsavta@joodswelzijn.nl
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Café
Het Lev-JMW
café is van
maandag tot en
met donderdag
van 10.00 tot 16.00
geopend. U bent
van harte welkom in het
gezellige Lev-JMW café. Drink er
een kopje koffie of thee, of bestel
een heerlijke koosjere lunch.

Overige activiteiten bij Lev
Chassidische verhalen
Maandag 10.45 - 11.30.
Toegang €2,50 per keer.

Inloop tekenen en schilderen
Maandag 13.00 - 15.00 uur.
Toegang gratis.

Meer Bewegen voor Ouderen
Dinsdag 12.30 - 13.15.
€20 per maand.

Joodse Geschiedenis 			
Dinsdag 14.00 - 15.30.
€20 per maand.

Stoelyoga

Woensdag 11.00 - 12.00 uur.
€20 per maand.

Handwerken

Donderdag 10.30 - 12.00.
Toegang gratis.

Koffie inloop

Donderdag 10.00 - 12.30.
U bent van harte welkom!

Uitnodiging Open dag
in Beth Shalom
Kom kijken naar alles wat Beth Shalom
Cordaan en Lev-JMW te bieden hebben:
Joodse zorg met kwaliteit!
•
•
•
•
•

Infomarkt en verkoop o.a. van sieraden
Livemuziek
Gezellig restaurant
Workshops
Hans van Willigenburg draait z’n favoriete
joodse muziek
• Rondleidingen
Zondag 20 januari 2019: 11.00 uur-15.00 uur
Kastelenstraat 80 in Buitenveldert.
Voor info: T: 020-6611516
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Mediene
Amsterdam

Chanoeka met JMW & Yesh
Kom zondag 9 december naar
Theater Bellevue waar klezmerband
Yesh voor ons op zal optreden. Van
kwetsbare en intieme slaapliedjes
langs expressieve melodieën tot de
meest uitbundige feestmuziek. We
steken de chanoekia aan, zingen
Maoz Tsoer en genieten uiteraard
van een chanoekalekkernij!
Tijd: 14.00-16.30. Kosten: €20 p.p.
Aanmelden en informatie via
T: 088-1652215 of
E: activiteiten@joodswelzijn.nl.

Almere

Shalom uit de Polder
Zondag 9 december “Sores Gein
en Mazzel” Jiddisch muziektheater
door Luc van Gessel.
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur.
Informatie & aanmelden bij Yaëla
Schulkes T: 06-44622927 en
E: yaelaschulkes@gmail.com of
Joyce Emanuels T: 06-42962124
en E: joyce.emanuels@gmail.com.

Apeldoorn

HaMakor - Geen JMW groep Bijna iedere derde vrijdag van de
maand. Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur.
Iedereen is welkom. Kosten €2,Informatie & aanmelden bij
Ritha Groot T: 055-5336896
of E: ritha.groot@gmail.com

Arnhem

Kletzmaar Arnhem
Bijdrage voor koffie/ thee en iets
lekkers €2,50.
Donderdag 6 december “Chanoeka
& Hebreeuwse zang”. Judi
Zimmerman Gor komt zingen.
Aangepaste tijd:14.00-16.00 uur.
Donderdag 3 januari “Verhalen &
Vertellingen”. Nelle Vuur neemt ons
mee naar Oud Amsterdam.
Donderdag 4 april “Kunstenaar Bert
Menco vertelt over en showt zijn
werk”.
De bijeenkomsten vinden
maandelijks plaats op een

donderdag tussen 10.30 uur en
12.30 uur op het kantoor van JMW
te Arnhem. Tevens voor uw agenda
in 2019: donderdag 7 februari &
donderdag 7 maart.
Informatie & aanmelden bij Diny
Menco T 06-29055589 of
E: dinymenco@upcmail.nl en
Ella Vuulink-Hopaf T: 06-30096791
of E: e.vuulink@telfort.nl.

Save the date
Arnhem

Zondag 10 februari 2019
JMW nodigt u graag uit voor
een gezellige middag waarin
ontmoeting, workshops en lekkere koosjere hapjes centraal
staan. Deze middag is bedoeld
voor iedereen met een Joodse
achtergrond en evt. partner in
Gelderland/Overijssel/Drenthe.
De Joodse organisaties in deze
regio zullen ook aanwezig zijn.
Een unieke gelegenheid om uw
sociale netwerk te vergroten &
verrijken, elkaar te ontmoeten
en meer te weten over Joodse
organisaties en initiatieven in
deze regio.
Tijd van 13.30 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie
E: activiteiten@joodswelzijn.nl
of T: 088-1652200.

Drechtsteden

Bne Dor 2.0 (voorheen Culturele
Werkgroep Drechtsteden)
Zondag 9 december
Chanoekabijeenkomst in Sliedrecht.
Deze keer met een bijzonder thema:
“Le dor wa dor, geef het door!”.
De leden van de werkgroep nodigen
hun kinderen uit om erbij te zijn;
oudere en jongere generaties
in gesprek. Roos van den Berg,
groepswerker, zal aanwezig zijn
om het gesprek te leiden. Daarna
steken we alle acht kaarsjes van de
Chanoekia aan.
Tijd: 16.00 - 18.00 uur. Entree:
gratis, maar zelfgemaakte
vegetarische hapjes (geen vlees,
geen vis) zijn meer dan welkom!
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Informatie &
aanmelden bij Bertie
Rodrigues
T: 06-11384507 of
E: j.troost8@chello.nl.

Breda
Finjan

Woensdag 12 december
“Chanoeka bij Finjan”. Alle
bijeenkomsten zijn van 10.00 12.00 uur. Entree
€ 3,50 p.p. Tevens voor uw agenda
in 2019: woensdag 9 januari,
woensdag 13 februari & woensdag
13 maart.
Informatie & aanmelden bij Tanya
T: 06-22327053 of
E: tanyasimons64@hotmail.com
of bij Baruch T: 06-20117881
of E: debibliotheek46@gmail.com.

Den Bosch
Bejachad

Donderdag 6 december
“Chanoekabijeenkomst”. Tijd: 14.00
- 16.00 uur. Entree: € 7,50 p.p.
Informatie & aanmelden bij Koos
E: koosdl@iae.nl of Ingrid
T: 073-5214805.

Den Haag

Mitzwe Bar
Dinsdag 4 december
Chanoekadiner (deze keer 1e
dinsdag van de maand).
Tijd: Aanvang diner 17.00 uur.
Entree: €20,00 p.p.
Tevens voor uw agenda in 2019:
(iedere 2e dinsdag van de maand
van 14.00 - 15.30 uur)
dinsdag 8 januari, dinsdag 12
februari & dinsdag 12 maart.
Informatie & aanmelden bij Mientje
T: 070-3606504 of Bella
E: b.ullmann@gmail.com.

Heerenveen
Mifgasjiem

Woensdag 5 december
“Chanoekaviering”.
Woensdag 13 februari de
filmvertoning “ Suzy Gold”.
Woensdag 13 maart “Gedachtegoed van de Mussar beweging”
o.b.v. Henri & Marga Vogel.
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Woensdag 24 april “Matselunch
voor Pesach & muziek door Lien
Braaf”.
Informatie & aanmelden bij Ro
Dalsheim T: 06-42784831
E: Rodalsheim1937@gmail.com
en bij Richard Frankfort of
T: 0592-399366
of E: richard@frankfort7.nl.

Heiloo
Tsafon

Bijeenkomsten vanaf 19.30 uur,
start bijeenkomsten 20.00 uur.
Dinsdag 4 december
Chanoekaviering.
Maandag 22 april Matselunch.
Tevens voor in uw agenda:
woensdag 16 januari, woensdag 13
februari & woensdag 13 maart.
Informatie & aanmelden bij Reina
Oudgenoeg T: 072-5333127 of
E: r.oudgenoeg@zonnet.nl.

Hilversum

Gooise Nesjomme
Bijeenkomsten in principe iedere 3e
donderdag van de maand. U bent
welkom vanaf 9.30.
Donderdag 17 januari “Wie kent nog
liedjes van Louis Davids”.
Donderdag 21 februari “Korte lezing
over Jozef Israëls”.
Donderdag 28 maart (4e donderdag
i.v.m. Poeriem) Bijeenkomst.
Donderdag 18 april “Pesach, matzes
eten!”.
Informatie via
www.gooisenesjomme.nl.
Aanmelden bij Edith Bernards-Baas
T: 035-5414750
of E: edith.bernards@ziggo.nl

Rotterdam

Joffie Koffie
Woensdag 5 december
“Chanoekabrunch”.
Tijd: 11.00-13.00. Entree: €6, 00
p.p.. Tevens voor in uw agenda
(van 10.30-12.30 uur): woensdag
16 januari, woensdag 20 maart
én natuurlijk in april de befaamde
Pesachbrunch!
Informatie & aanmelden bij
Beppie T: 06-53349383 of
E: streep.de.leeuwe@planet.nl
of bij Ali T: 06-51183038.

Zaandam

Misjpoge aan de Zaan
Woensdag 5 december “Chanoeka”.
Bijeenkomsten iedere laatste
woensdag van de maand van 10.00
uur tot 12.00 uur.
Tevens voor in uw agenda:
woensdag 28 november, woensdag
5 december Chanoeka.
Informatie & aanmelden
bij Erna Houtkooper-Barend
T: 06-22473171 of
E: erna.houtkooper@hetnet.nl.

Zwolle

JOO-OOST
Zondag 31 maart “Bijeenkomst”.
Informatie & aanmelden
bij Marion de Klijn
E: marion@zijdeateliermarion.nl
of Anneke Kopuit T: 057- 0517502
of E: as.kopuit@ziggo.nl.

Namens alle
medewerkers
van JMW
een
Chanoeka
Sameach!

BLIJF OP DE HOOGTE!

OPROEP

GEEF UW E-MAILADRES AAN ONS DOOR!

Voor de groepen Shalom uit de Polder
Almere en Mifgasjiem Heerenveen
worden vrijwilligers gezocht voor de taak
gastvrouw/heer en een paar administratieve
taken.

Is uw e-mailadres onlangs gewijzigd of ontvangt u geen post van
ons omdat uw e-mailadres niet bij ons bekend is? Geef het aan
ons door via E: activiteiten@joodswelzijn.nl
Wij versturen alle informatie rondom activiteiten, dagtochten,
cursussen, films, themabijeenkomsten uitsluitend per e-mail.
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Voor meer informatie contact opnemen
met Shirley Ensel T: 088 – 1652200 of
E: s.ensel@joodswelzijn.nl.

SJOEKERTJES & SJADCHEN
Informatie gezocht over onderduiker
in Waspik (N-Br.)

Gezocht: een betrokken creatieveling
en een sponsor

Wij zijn op zoek naar gegevens van een Joodse
jongen die in november 1943 was ondergedoken in
Waspik bij de familie Van Beek. Hij was toen tussen
de acht en tien jaar en luisterde naar de (schuil-)
naam Loeki Grabijn.
Na de oorlog, eind jaren vijftig of begin jaren zestig,
heeft hij de familie Van Beek nog opgezocht. Een
kleindochter van die familie zoekt nu contact.
Wie zou mij kunnen helpen aan meer informatie?
Reacties graag naar E: lbaaten@planet.nl

Wij zoeken een creatieveling en een sponsor
voor het project ‘overLeven’. Dit project draagt
bij aan maatschappelijke bewustwording. Wij
verzorgen lezingen, exposities en presentaties
op basisscholen. Alles gebaseerd op het boek
‘overLeven’: verhalen en portretten van Joodse
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Via
sponsoring willen wij een werkboek voor scholieren
realiseren. Daarnaast zoeken wij iemand voor het
opzetten/bijhouden van website en nieuwsbrief.

Persoonsbewijzen en Jodensterren WOII

Reacties: E: info@uitgeverijmaan.nl (Angelique Dekker)
e/o E: info@fotografiemarijketalen.nl (Marijke Talen).

NA DE OORLOG leidt naoorlogse gastsprekers op
om hun persoonlijke verhaal te vertellen op scholen
en openbare bijeenkomsten. In het tweede deel van
de gastles gaat de gastspreker in gesprek met de
leerlingen. Een van onze gastsprekers zoekt een
persoonsbewijs met een J om aan leerlingen te
laten zien ter ondersteuning van zijn verhaal. Wie is
in het bezit van een persoonsbewijs met J en zou
dit in bruikleen willen geven aan NA DE OORLOG?

Correctie! Bij de vorige sjoekertjes was een deel
van het email-adres weggevallen bij onderstaande
oproep:

Reisgezelschap gezocht
Zo nu en dan maak ik een reisje... Ik zou het echter
prettig vinden dat te doen in gezelschap van een
leuke dame. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend,
zonder wederzijdse verplichtingen. Mocht het
echter anders verlopen, is dit een pluspunt! Ik ben
al een wat ouder persoon, echter ik voel me nog
heel goed, B"H. Mijn voorkeur gaat naar een Joodse
dame.

Voor informatie: Deborah Lens, T: 06 26168301
of E: info@nadeoorlog.nl

Op zoek naar mijn oma
Mijn naam is Margje Mulder-Plomp geboren 22-101964, dochter van Hendrika Groeneweg, 08-021937 - 20-10-2007, en Adrianus Johannes Plomp.
Ik ben op zoek naar foto’s of familieleden die iets
kunnen vertellen over mijn oma van moeders
kant, Elizabeth van Bever, geboren 26-10-1911
en overleden in Auschwitz op 06-03-1944. Was
zij een kind uit circus “van Bever” uit Duitsland?
Zij was getrouwd met Frans Jacob Groeneweg,
geboren 29-05-1909, vuurstoker te Rotterdam.
Samen hadden ze drie kinderen: Henk, 23-11-1934,
mijn moeder, en Bep, 29-04-1938. Graag zou ik
foto’s of informatie willen ontvangen.

Pinchas Haas E: pinchasgh@gmail.com

Schadchen
Leuke goed uitziende weduwe, tot voor kort in
de modebranche gewerkt, zoekt man tot 80 jaar,
die niet alleen op de bank wil zitten maar- net als
ik- genoeg eigen initiatief heeft om samen leuke
dingen te doen. Ken je iemand in je omgeving die
zich in dit profiel zou herkennen of ben je dat zelf,
stuur me een briefje met je telefoonnummer en ik
bel je!
Reacties naar Benjaminredactie, JMW,
Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA, Amsterdam
o.v.v. Nummer 660.

Reacties via E: info@debenjamin.info

Doe de Benjamin
een donatie cadeau!
Doneer via de bijgesloten acceptgiro
of op rekening NL15INGB0000204420
ten name van Stichting JMW Bijdragen
& Fondsen, Amsterdam.

Fijne Chanoeka!
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GESPREKSGROEPEN VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND

Is een gespreksgroep iets voor mij?

J

Gespreksgroep Joodse identiteit
Je Joodse identiteit is aanwezig, maar door je eigen
familiegeschiedenis nogal verwarrend. Door er
met elkaar over te praten krijg je inzicht in je eigen
Joodse identiteit.

a, een gespreksgroep is voor iedereen die
goed kan luisteren en graag zijn of haar
ervaringen wil delen. Het is voor mensen
vaak prettig om zaken met elkaar te
delen in een veilige (Joodse) omgeving, doordat er
herkenning te vinden is in elkaars verhaal. Op deze
manier vind je erkenning voor je eigen gedachten
en dilemma’s. We horen van mensen dat het
deelnemen aan een gespreksgroep waardevol is,
omdat ze van anderen horen dat ze niet alleen zijn
in hun ervaring van bepaalde thema’s.

Kind van een Joodse vader
Omdat je vader Joods is en je moeder niet ben je
niet halachisch Joods. Hier worstel je mee en vind
je het moeilijk om hier mee om te gaan. Waar hoor
je eigenlijk bij? Praat hierover met anderen die met
hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Meestal zijn er 5 bijeenkomsten. De kosten zijn dan
€50,-. Datum, dag en tijd wordt bepaald n.a.v. de
mogelijkheden van de deelnemers.
Opgeven of vragen over de groepen;
Roos van den Berg T: 088-1652200 of
E:groepsgesprek@joodswelzijn.nl

Schrijfgroep
Schrijven over verschillende thema’s die je bezig
houden in je leven, samen met anderen.
50+ en alleen
Door je ingewikkelde jeugd heb je keuzes
gemaakt die je achteraf betreurt. Je bent wat
ouder aan het worden en je realiseert je dat
het alleen zijn je onrustig maakt met het oog
op de toekomst.

Wat is er allemaal?
Cursus Joodse Cultuur
Op zondag 20 januari 2019 te Amsterdam.
Een eendaagse cursus waarbij Moshe Godschalk
je van alles leert over het Jodendom. Het is
laagdrempelig en informatief, er is veel ruimte voor
vragen. De cursus in inclusief lunch.
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur. Kosten zijn €35,inclusief lunch.
Aanmelden bij Roos van den Berg
E: r.vandenberg@joodswelzijn.nl of
T: 0800-1652200.

Oud worden doe je zo - gespreksgroep
Wij hopen dat we allemaal zo
goed mogelijk oud worden.
Natuurlijk kan er een
moment komen dat u iets
niet meer kan of durft.
Zelf de regie behouden
blijft echter belangrijk.
Hoe lukt het u om
eigen keuzes te
blijven maken?
Hoe reageert uw
familie en omgeving
hierop? Heeft u
het gevoel dat
er (goedbedoeld,
maar toch)
verantwoordelijk–
heden worden
afgenomen? Door
middel van het gesprek
met elkaar aan te gaan
kunt u wellicht antwoord
vinden op deze vragen.

Gespreksgroep Naoorlogse Generatie
Gespreksgroep Naoorlogse Generatie
(2e generatie) in Den Haag.
In januari 2019 (oorspronkelijk november 2018)
start JMW een gespreksgroep in Den Haag met
als onderwerp “De naoorlogse generatie”. Je komt
zes keer, 2 uur bij elkaar om te praten over hoe de
oorlog van je ouders in jouw leven een rol speelt.
De gesprekken zijn vooral bedoeld om tools te
krijgen om e.e.a. in nieuw perspectief te zetten. Het
samenzijn met mensen die eenzelfde achtergrond
hebben is belangrijk.
Data: 14 en 28 januari, 18 februari, 4 en 18 maart,
20 mei. Tijd: maandag van 17.30 tot 19.30. De
kosten voor deze gespreksgroep zijn €60,- voor
zes bijeenkomsten.
Aanmelden bij Roos van den Berg
via E: groepsgesprek@joodswelzijn.nl of
T: 0800-1652200.
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COLOFON

JMW
Landelijk telefonisch spreekuur
maatschappelijk werk maandag t/m vrijdag
09.30-13.00 uur via T: 088 165 22 00.
Alleen in Amsterdam is er
een inloopspreekuur, met dezelfde tijden.
E: spreekuur@joodswelzijn.nl

ALGEMEEN:
JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
T: 088-1652200
E: info@joodswelzijn.nl
www.joodswelzijn.nl

JMW BUREAUS:

De Benjamin wordt uitgegeven door JMW,
de welzijnsorganisatie voor Joods Nederland,
en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 9.000
exemplaren. Het blad wordt op aanvraag gratis verstuurd
naar in Nederland wonende abonnees. Personen in het
buitenland ontvangen de Benjamin indien minimaal €35
(meer is welkom) per jaar wordt gedoneerd. U kunt zich
abonneren door gebruikmaking van de antwoordbon in
deze Benjamin, of door registratie op de website
www.debenjamin.info.
Wilt u de Benjamin steunen, dan kunt u een donatie
overmaken op rekening NL15INGB0000204420
ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen,
Amsterdam.
Het volgende nummer 115
verschijnt maandag 8 april 2019
Benjamin redactie
Hoofdredacteur: Ferry Biedermann
Redactie: Karien Anstadt, Marianne Fuchs, Chaya Oost,
Wouter van der Schaaf, Esther Scholtens, Patrick Sternfeld,
Jolan Toff & Lea van Coeverden
Redactieadres JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
tel 088 165 22 00
E-mail: info@debenjamin.info
www.debenjamin.info

JMW Arnhem				
Jansbuitensingel 32/2
6811 AE Arnhem

JMW Den Haag
Koninginnegracht 19 (Taurogebouw)
2514 AB Den Haag

Vormgeving
Luna 3, Utrecht

JMW Rotterdam

Druk
Quantes / Hega, Rijswijk

Weena 737
3013 AM Rotterdam

Foto voorpagina
Rebecca Gomperts, foto: Patrick Sternfeld

Lev-JMW – Informatie- en
ontmoetingscentrum 60+
Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

JMW heeft een landelijke nummer:

088 165 22 00

Sluitingsdatum voor het aanleveren
van kopij voor het volgende nummer:

15 maart 2019

Tijden landelijk telefonisch spreekuur
maatschappelijk via dit nummer: maandag t/m
vrijdag 09.30-13.00. Alleen in Amsterdam is er
een inloopspreekuur, met dezelfde tijden.
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Wist u dat u korting kunt krijgen
op uw zorgverzekering?
• als lid van Amstelring Ledenservice/BSP
• bij VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid
• oplopend tot wel € 180,- per jaar
Iedereen is welkom. Geen medische voorselectie voor
aanvullende verzekeringen*

Benjamin Service Pakket (BSP)

voor iedereen met een Joodse achtergrond
Het BSP werkt samen met Amstelring
Ledenservice, maar heeft specifieke eigen
‘Joodse’ diensten, zoals ‘JMW à la carte’.
Wanneer u lid wordt van het Benjamin
Service Pakket, kunt u gebruikmaken van alle
aanbiedingen op zorg- en gemaksdiensten,
artikelen en cursussen van Amstelring
Ledenservice, met daarbovenop specifieke
Joodse diensten.
Voor €22,00 per jaar kunt u lid worden van het
Benjamin Service Pakket.
Het volledige aanbod van Amstelring
Ledenservice vindt u op:
www.amstelringledenservice.nl en de specifieke
Joodse diensten kunt u lezen op
www.joodswelzijn.nl/bsp

Nieuwe leden betalen over november en december geen
lidmaatschapskosten. U betaalt slechts € 22,- tot
31 december 2019. Sommige verzekeraars vergoeden
het lidmaatschap van een ledenorganisatie. Informeer
bij uw ziektekostenverzekeraar voor vergoeding van het
lidmaatschap.
* Zilveren Kruis: met uitzondering van Aanvullend Tand 3 en
4 sterren.
Deze service wordt aangeboden via Amstelring
Ledenservice. Kijk voor meer informatie betreffende de
zorgverzekeringskorting op www.amstelringledenservice.nl
of bel tijdens werkdagen van 08.30-17.00 uur met
020 - 333 5100.
Neem voor informatie over het Benjamin Service Pakket
en aanmelden contact op met E: lev@joodswelzijn.nl of bel
T: 088- 165 22 00 (optie 3 Lev - JMW).

De contributie voor het BSP gaat in 2019 omhoog naar €22. Dat komt omdat Amstelring Ledenservice voortaan van de
belastingdienst 21% btw moet heffen op de contributie-inkomsten in plaats van de tot nu toe gerekende 6%.
Een deel van die verhoging moet helaas aan de leden doorberekend worden. Amstelring Ledenservice en het BSP
betreuren het besluit en hopen op uw begrip.

Antwoordbon 114
naam

voorletter(s)

voornaam

adres

postcode

woonplaats

telefoon mobiel

e-mail
man

vrouw

Ons privacyreglement is aangepast in lijn met de nieuwe regelgeving. Lees meer op: www.joodswelzijn.nl/privacy-veiligheid-klachten
Ik wil graag een gratis abonnement op de Benjamin.
Ik wil graag informatie over de gesproken Benjamin.
Ik wil graag lid worden van het Benjamin Service Pakket.
en hierbij machtig ik Amstelring voor de automatische incasso
van de jaarlijkse bijdrage voor het Benjamin Service Pakket

Deze bon zenden naar:

Mijn IBAN
Maak het hokje van uw keuze zwart. Uw persoonlijke gegevens
worden conform de wet op de privacy behandeld.

datum

handtekening

JMW – Benjamin abonnementenadministratie
VAN BOSHUIZENSTRAAT 12,
1083 BA AMSTERDAM
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Zondag 9 december 2018
Theater Bellevue, Amsterdam
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Verder gaan we de chanoekia
oeka-lekkernij!
van een drankje en een Chan
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Theater Bellevue, Amsterdam
Zondag 9 december, de zevende dag Chanoeka
14:00 – 16:30
€ 20,–

Aanmelden via activiteiten@joodswelzijn.nl
of 088 - 1652200

Voor iedereen met een Joodse achtergrond en eventuele partner

14:00
14:30
15:15
15:30
16:30

zaal open
aanvang programma
aansteken Chanoekia
tweede deel programma
einde programma

