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Monumentale inzet
voor herdenking

Rosj Hasjana
Een gelukkig 5780!

Onrust
en emotie

De Benoemingscommissie Bestuursleden COM (BBC)
is op zoek naar

2 MAROR (COM)
BESTUURSLEDEN
(PIG en LJG)
COM, Stichting Collectieve Maror-gelden
Nederland, houdt zich bezig met het beheer en de
verdeling van het private gedeelte van de Joodse
oorlogstegoeden bestemd voor collectieve doelen
binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en
verstrekt subsidies uit die tegoeden.
Het bestuur van COM bestaat uit 7 leden en houdt zich
voornamelijk bezig met:
• Beoordelen van subsidieaanvragen (150-200 per
jaar). Het bestuur oordeelt of een subsidieaanvraag
voor een uitkering voldoet aan de criteria in het
Uitkeringsreglement en het Beleidsplan en stelt de
hoogte van een eventuele toekenning vast.
• Beheren van COM-vermogen (thans circa 27 miljoen
euro)
• Samenwerking met Bureau Maror-gelden (2,3 FTE:
1 directeur, 1 office manager, 1 subsidieadviseur)
• Monitoring en optimalisatie van aanvraag-,
toekennings- en vaststellingsprocessen
• Periodiek bestuursoverleg (thans 12 keer per jaar,
’s avonds te Amsterdam)
• Regie over reglementen en beleid
Ten aanzien van het beleid legt COM verantwoording af
aan zijn Gemeenschapsraad en aan het Centraal Joods
Overleg (CJO).
De BBC is een commissie van 3 leden bestaande uit
een onafhankelijke voorzitter plus een door COM en een
door CJO benoemd lid. De BBC beoordeelt de ontvangen
sollicitaties, voert gesprekken met de meest geschikte
kandidaten en toetst referenties om uiteindelijk tot een
voor CJO en COM bindende voordracht te komen.

Het profiel van de gezochte bestuursleden is als volgt:
• u behoort tot de Joodse gemeenschap in Nederland
• u bent verbonden aan de PIG of aan een LJG
• u beschikt over aantoonbare inzet voor en kennis
van de Nederlands-Joodse gemeenschap en de
Nederlands-Joodse infrastructuur
• u hebt voldoende tijd om u in te zetten voor het bestuur
• u bent gewend in teams te functioneren en bent bereid
en in staat tot collegiale samenwerking binnen het
bestuur, waarbij meningen van anderen gerespecteerd
worden
• u hebt kennis van bestuurlijke processen en bent in
staat beleid en uitvoering te scheiden
• u kunt de bestuurstaak onafhankelijk en integer
vervullen, zonder last en ruggenspraak
• u verricht geen gesalarieerd werk binnen de
Nederlands-Joodse infrastructuur
• u hebt een goede beheersing van het Nederlands in
woord en geschrift.
Een bestuursfunctie bij een Joodse organisatie
conflicteert in principe niet met een COMbestuursfunctie.
Binnen het bestuur wordt een evenwichtige inbreng
nagestreefd van financiële, juridische, organisatorische
en maatschappelijke deskundigheid; ook wordt gelet op
diversiteit in gender, leeftijd en herkomst (Amsterdam of
mediene).
COM-bestuurders zijn onbezoldigd. Voor onkosten
en reiskosten kan een beperkte vergoeding worden
ontvangen.
Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties
wordt uiteraard gegarandeerd.

Belangstellenden kunnen tot 25 oktober a.s. een brief inclusief curriculum vitae sturen aan de voorzitter van
de BBC, Ido Shikma, via vacaturesmaror@gmail.com. Ook voor nadere informatie kunt u zich richten tot dit
e-mailadres. Zie www.maror.nl voor algemene informatie over COM.
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In Beeld / Benjamin Kroon

foto: patrick sternfeld

Kunstenaar Benjamin Kroon, 1944, haalt inspiratie uit de Joodse cultuur
in de breedste zin en natuurlijk zijn stad, Mokum. Op de Rietveld Academie
heeft hij de basis geleerd, zoals portretten en composities maken, en
ruimtelijke vormgeving. Hij zegt vooral gevormd te zijn door de jaren vijftig
en zestig en hanteert als schilder verschillende technieken. Een deel
van zijn oeuvre wordt tentoongesteld op het hoofdkantoor van JMW in
Amsterdam, Buitenveldert, t/m 1 april en kan op donderdagen van 15:00
tot 17:00 op afspraak bezichtigd worden. Bel 088-165 22 00.
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JMW NIEUWS

“Een levendige Joodse gemeenschap”

D

40-jarige bestaan (zie advertentie op pagina 19). Elah
ondersteunt Nederlanders die in Israël wonen, met name
oorlogsslachtoffers en de naoorlogse generatie, met
psychosociale en therapeutische hulpverlening en sociaal
culturele activiteiten.

e jaren tikken door, het is nu Rosj Hasjana
5780, sjana tova! Volgend jaar is het 75 jaar na
het eind van de Tweede Wereldoorlog. Maar
al klinkt dat lang geleden, de oorlog kan nog
steeds zorgen voor nieuwe emotie en onrust. Zo is de
afgelopen tijd opnieuw bij JMW gebleken naar aanleiding
van de NS-tegemoetkoming. Niet alleen kregen we een
enorme toestroom van mensen met praktische vragen,
maar ook, en vooral, bleek dit opnieuw veel los te maken
bij overlevenden en nabestaanden, zie ook de Eitzes op
pagina 40.
JMW is er uiteraard om mensen bij te staan bij het
aanvragen van de Individuele Tegemoetkoming
Slachtoffers WOII Transporten van de Nederlandse
Spoorwegen. Net als we ook beschikbaar blijven voor
andere aan de oorlog gerelateerde zaken.
Maar Joodse identiteit is zoveel meer dan de oorlog, hoe
zwaar dat deel ook bij velen weegt. Niemand wist dat
beter te vertellen en te onderbouwen dan de in januari
overleden wetenschapper Ido Abram. Zijn befaamde Schijf
van Vijf waarin ieder voor zich het belang van de vijf
hoofdbestanddelen van de Nederlands Joodse identiteit
een plek kan geven, wordt nog vrijwel dagelijks gebruikt bij
JMW. De schijf vormt de basis voor een nieuwe toepassing,
een educatieve game die we dit najaar willen ontwikkelen.
In de rubriek Tafel voor Twee wordt ingegaan op wat
Abram en zijn Schijf hebben betekend.

Het hoofdinterview in dit nummer is met Jacques
Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité en
initiatiefnemer van het Namenmonument dat net rond
de tijd van het interview eindelijk groen licht kreeg van de
rechter maar waar toch weer beroep tegen is aangetekend.
Ook dit laat zien hoe de gebeurtenissen van driekwart
eeuw geleden nog steeds in het heden nagalmen.
Maar er is zoveel meer waar JMW mee bezig is. Zo zijn
we druk met onze voorbereidingen voor Heb ‘t Lev
(zie pagina xx), dit najaar in Rotterdam en Den Haag.
En we ontwikkelen nieuwe diensten voor de jongere
generaties die de toekomst vertegenwoordigen van
de Joodse gemeenschap in Nederland. Zo is met het
Centraal Joods Overleg afgesproken dat jongeren onder
de 30 vanaf 1 augustus via JMW voortaan een aanvraag
kunnen doen voor financiële ondersteuning door het
Joods Jongeren Fonds. Ook Joodse jongeren zonder veel
financiële draagkracht kunnen zo deelnemen aan Joodse
bijeenkomsten, cursussen en nog veel meer.
Verder is JMW een samenwerking aangegaan met De
Moishe Pod voor Joodse jongeren dat vanaf deze zomer in
Amsterdam een vestiging heeft. De Moishe Pod is, zoals ze
zelf op Facebook zeggen: “Een open en inclusieve plek waar
jonge volwassenen in de leeftijd tussen de 20 en 30 samen
kunnen komen en een levendige Joodse gemeenschap
kunnen creëren.” JMW is al bezig samen met de Moishe
Pod activiteiten te organiseren. De eerstvolgende zal rond
Soekot zijn - houdt Facebook in de gaten!
Ook in de Benjamin zullen meer en vaker jongere stemmen
gehoord gaan worden. Andere nieuwe initiatieven van de
Benjamin zijn het online vinden van de Sjoekertjes, de
oproepen, en het debat dat we in 2020 organiseren over
Joods erfgoed. Oh, en wat vinden jullie van de nieuwe
cover? Vernieuwing hoort bij Rosj Hasjana. Namens JMW
en de Benjamin, nogmaals sjana tova, een zoet, gelukkig en
gezond 5780! •

De Benjamin en JMW doen er veel aan om alle
componenten in de Schijf van Vijf een prominente plek
te geven. In dit nummer wordt de serie over Israëlische
kunstenaars in Nederland voortgezet. Dit keer met een
documentairemaakster die zich bezighoudt met zowel de
Israëlische als de Nederlands-Joodse identiteit. Verder
stukken over onder meer Joods onderwijs, Joods erfgoed
in Amsterdam en Joods leven in China. Vooral dat
laatste toont een verrassende kruisbestuiving tussen de
verschillende culturen. De diversiteit en verscheidenheid
van de Joodse beleving in Nederland en elders is iets om te
vieren en te koesteren. De persoonlijke invulling die we er
allemaal aan geven kan, zoals Abram liet zien, verschillen
en ook fluctueren in de tijd maar kent toch veel onderlinge
raakvlakken.
Israël is ook zo’n component van de Schijf van Vijf van
Abram en wat dat betreft feliciteren we Elah met haar

Judith Meijer,
directeur-bestuurder JMW
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Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

Heb ‘t Lev !

Heel november
JMW activiteiten
in Den Haag & Rotterdam

Heb ’t Lev activiteitenprogramma komt naar u toe.
Zoals: Films met nagesprek • Cursus Hebreeuws • Ontwerp je eigen keppel
• Samen koffie drinken • Bloem design • Lezingen over Joodse onderwerpen
• Kabbalistische Tai Chi • Verschillende dagtochten • En een spetterend eindfeest!

Den Haag: maandag 4, 11, 18 & 25 november
Rotterdam: dinsdag 5, 12, 19 & 26 november
Rotterdam: woensdag 6, 13, 20 & 27 november
Dagtochten: donderdag 7, 14 & 21 november
Het exacte programma volgt, dus houd de website in de gaten!
Of geef u op voor de nieuwsbrief via activiteiten@joodswelzijn.nl
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Heb ‘t Lev

LEV-JMW NIEUWS

Lev-JMW in Rotterdam en Den Haag
Dankzij een man met een groot hart
TEKST CHAYA OOST

E

r was eens een man met een groot hart en een
wens. Van deze man, die uit bescheidenheid
anoniem wilde blijven, ontving JMW een
groot geschenk. Als pseudoniem noemen we
hem meneer Levi want dat is zo’n mooie Joodse naam
die perfect past bij Lev – wat hart betekent in het
Ivriet - en zo kunnen we makkelijker op hem proosten!

woonzorgcentrum mr. L.E. Visserhuis, de WIZO en
Joods Studiecentrum Leiden. Ook de vrijwilligers van
Mitzwe Bar, Bne Dor, Joffie Koffie en het Ivrietkoor Al
Naharot waren van de partij en dachten mee over wat
Joods Zuid-Holland nodig heeft.
Het werd een grote gezamenlijke brainstormsessie
waarbij alles kon en mocht: de droomvraag, waarbij je
gaat slapen met een wens – geld, tijd, mankracht is niet
aan de orde – “Wat is jouw wens om de Joodse behoefte
in Zuid-Holland te kunnen bevredigen?” Van een Joodse
sing-a-long in het stadion tot een bonbon-workshop,
en van tourbussen en boottochten tot laagdrempelige
etentjes en praktisch vervoer – alles kwam voorbij. En
uit al deze ideeën is een mooie selectie gemaakt.
Heb ’t Lev zal ook een aparte activiteitenkalender maken
waarop alle Joodse activiteiten in de maand november in
Zuid-Holland komen te staan. Graag tot in november!

Meneer Levi heeft een deel van zijn erfenis aan
JMW ter beschikking gesteld. Rosalie Bar-Ephraïm,
medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van
ouderencentrum Lev-JMW Amsterdam, bedacht een
plan ter ere van de heer Levi.
“Zou het niet fijn zijn,” dacht Rosalie, “om ook in de
regio zo’n ontmoetingscentrum als Lev te hebben?”.
En zo ontstond het idee voor Heb ’t Lev, een tijdelijke
Lev-JMW activiteitenplek in de regio met een
veelzijdig aanbod. Naast een temporair inloopcafé in
Joodse sfeer met een leestafel, verse soep, koffie en
lunchmogelijkheden, zal Heb ‘t Lev voor één maand een
gevarieerd programma bieden. Van een cursus Joodse
geschiedenis, chassidische verhalen, Hebreeuws of
handwerken, tot films, lezingen en dagtochten. Voor elk
wat wils, om een ieder met een Joodse achtergrond bij
elkaar te brengen. Te beginnen in regio Zuid-Holland,
blijkt het een succes dan volgen ook andere provincies.
Het doel van Heb ’t Lev is tweeledig; zowel individuen
samenbrengen als de Joodse organisaties uit de regio een
podium geven en versterken. We willen er gezamenlijk
voor zorgen dat er meer Joods leven in de regio aanwezig
is. En daar hebben we elkaar voor nodig. Heb ’t Lev
biedt de kans kennis te maken met zowel JMW, haar
medewerkers en expertise, als andere Joodse én nietJoodse organisaties, zoals de gemeenten Rotterdam en
Den Haag.

De activiteiten van Heb ’t Lev zijn in november, van
maandag tot en met donderdag, 10.00 uur tot 16.00
uur: Op maandag in Den Haag, dinsdag en woensdag in
Rotterdam.
Iedere donderdag is er een uitje in de regio Zuid-Holland.
Voor meer informatie en aanmelden activiteiten@
joodswelzijn.nl en 088- 165 22 00, optie 2.•
Heeft u zin in een uitdaging en zinvolle
tijdsbesteding? Heb ’t Lev heeft vrijwilligers
nodig!
JMW is op zoek naar vrijwilligers in de regio
Zuid-Holland die Heb ’t Lev willen bijstaan
in de voorbereidende maanden. Ook naar
gastvrouwen/heren, die in november broodjes
willen smeren en koffie willen zetten in het
inloopcafé, en vervoersvrijwilligers. Bovendien
kan JMW uw hulp goed gebruiken bij het
invullen van de activiteiten: heeft u een
interessant beroep of zeldzame hobby?
Geef een lezing of een workshop bij Heb ’t Lev!
Heeft u contact met andere Joodse instanties
of de media? Of heeft u een ander idee en wilt u
helpen? JMW hoort het graag!
Voor contactgegevens, zie hierboven.

“Joodse droomvraag”
De voorbereiding is in samenwerking gedaan met Joodse
organisaties uit de provincie Zuid-Holland. JMW ging
om de tafel zitten met medewerkers en vrijwilligers
van zowel de LJG en NIG van Den Haag als het Joods
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Natalie Bruijns
op de set van
Zeepaard

ISRAËL IN NEDERLAND

Filmmaakster uit Haifa
Keuze voor verhalen
TEKST MANJA PAUKA FOTO'S DINAND VAN DER WAL

Ze heeft een Nederlandse naam en
klinkt ook ‘gewoon’ Nederlands in
haar taalgebruik. Maar Natalie Bruijns
is dertig jaar geleden in Israël geboren
en woont sinds haar achttiende in
Nederland. Ze was destijds klaar met
de middelbare school en van plan
om drie maanden in Amsterdam
te blijven. Maar dat liep anders.

“E

en echte keuze voor Nederland of Israël heb
ik nog steeds niet gemaakt,” zegt ze. In de
eerste jaren stuurde haar moeder steeds één
doos uit Israël, tot uiteindelijk al haar spullen hier waren. Inmiddels woont Natalie meer dan de helft
van haar jonge leven in Nederland en heeft naam gemaakt
in de lokale filmwereld als regisseur en scriptschrijver.
Haar nieuwste korte film heet “Zeepaard”, en gaat over
een vrouw in een abortuskliniek. De hoofdrol wordt vertolkt door Rifka Lodeizen. Natalie vertelt dat het onderwerp weliswaar zwaar klinkt, maar dat er ook veel humor
in de film zit.

“Soms vraag ik me nog
steeds af hoe mijn leven
gelopen zou zijn als ik in
Israël was gebleven.”
Het maken van keuzes beschouwt ze als het belangrijkste
thema in haar werk. “Wanneer vertellen we onszelf dat
we kiezen en hoe kom je los van een keuzemoment?” De
eerste drie jaar dat ze in Nederland was twijfelde Natalie
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voortdurend over blijven of teruggaan.
Ze moest eerst de taal goed leren om haar gedroomde
opleiding tot filmregisseur aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht te kunnen gaan volgen. Toen ze eenmaal
was toegelaten tot die opleiding en een Nederlandse vriend
kreeg, verdween de twijfel een beetje naar de achtergrond.
Joodse roots als thema
Haar afstudeerfilm ging over een Israëlische vader met een
zoon in Nederland. De vader wil zijn Joodse roots doorgeven, terwijl de zoon vooral een goed contact met zijn
vader wil hebben. Natalie vertelt dat mensen haar altijd
vragen, “Wanneer heb jij eigenlijk de keuze voor Nederland
gemaakt? Maar niet alles in het leven is een keuze, en ik
ben van mezelf al een ongelofelijke twijfelaar. Soms vraag
ik me nog steeds af hoe mijn leven gelopen zou zijn als ik
in Israël was gebleven.”
Natalie raakte tijdens haar studie betrokken bij het
Israëlische filmfestival in Nederland “Filmisreal”, waar zij
veel samenwerkte met de Nederlands Joodse Lievnath
Faber. Daardoor raakte Natalie betrokken bij de Nederlandse Joodse gemeenschap.
Na haar studie maakte ze voor de VPRO-kindertelevisie
de serie “Titaantjes”. In samenwerking met de omroep

Human werkt zij nu aan een documentaire over “Meisjes
van 13 en de liefde”, waarvoor zij het concept heeft
geschreven. Natalie vertelt dat in Nederland het niveau
van documentaires voor kinderen erg hoog is. Het is haar
droom om in de toekomst ook films of documentaires voor
de Israëlische televisie te gaan maken.

leerde de moeder van Natalie goed Nederlands en nam
haar vader dienst in het Israëlische leger.

“Natalie overlaadt hem
met boeken van Amos Oz
en David Grossman.”

Tussen Nederland en Israël
Natalie is de dochter van een Joodse, Israëlische moeder
en een niet- Joodse, Nederlandse vader. Het liefdesverhaal
van haar ouders lijkt geknipt voor een filmscript. De moeder van Natalie groeide op in Israël als kind van Duitse immigranten. Toen zij op haar achttiende klaar was met de
middelbare school ging ze op reis in Europa. Tijdens een
busreis door Nederland werd ze verliefd op de vader van
Natalie, die buschauffeur was. Zij trouwden en Natalie ’s
moeder kwam naar Nederland.
Maar na een aantal jaren had ze toch te veel moeite met
het klimaat en het echtpaar besloot naar Haifa te gaan,
waar Natalie en haar zusje werden geboren. Beide ouders
deden erg hun best te integreren in elkaars cultuur, zo

Toch strandde het huwelijk na enkele jaren en haar ouders
gingen uit elkaar, waarna haar vader terugging naar Nederland. Vanaf haar tiende jaar logeerde Natalie tweemaal per
jaar in de schoolvakanties bij haar vader.
Natalie is sinds een half jaar heel gelukkig in een nieuwe
relatie met een Nederlandse filmregisseur. Daardoor is
zij nog een stukje meer met Nederland verbonden. Haar
vriend is erg geïnteresseerd in Israël en Natalie overlaadt
hem met boeken van Amos Oz en David Grossman, die hij
gretig tot zich neemt.

Les en verhalen vertellen
Een Joodse gemeenschap in Nederland, waar zij zich bij
thuis voelt, heeft Natalie gevonden in de vereniging “Kehila”,
waar zij lesgeeft. “Het voelt als thuiskomen, als familie.”
Kehila, Hebreeuws voor gemeenschap, organiseert iedere
veertien dagen een zondagsschool in het Hebreeuws voor
120 kinderen tussen de vier en elf jaar oud. De kinderen
hebben allemaal tenminste één Israëlische ouder.
Natalie heeft onlangs deelgenomen aan een cursus in
Zweden bij “Paideia”, een Europees Instituut voor Joodse
studies. Hierdoor is zij geïnspireerd geraakt om nog meer
na te denken over wat het voor haar zelf betekent om
Joods te zijn. Het filosofische en het vertellen van verhalen
ziet Natalie als een rode draad in haar leven, zowel wat
betreft haar Joodse identiteit als in haar fascinatie voor
keuzes. Vooral dat verhalen vertellen kan heel goed nog
leiden tot meer films, zowel in Nederland als in Israël. •
Natalie Bruijns (links) op de set van Zeepaard
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JOODSE ACHTERNAMEN

Servare, Servos, Serphos?
Roots met uiteenlopende verhalen
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF FOTO PATRICK STERNFELD

“Kijk, hier begon het nou mee”.
David Serphos, 55, zoekt tussen de
papieren die hij voor zich heeft uitgestald. Documenten, artikelen en vooral veel brieven van allerlei gemeenten
in binnen- en buitenland. Stuk voor
stuk gaan ze over de familienaam
Serphos.

ten. Een plaats die terug te brengen was in verschillende
delen van Duitsland en Oostenrijk.
“Uiteindelijk bleek het te gaan om het plaatsje Anrath. En
helemaal niet zo ver weg, vlak over de grens bij Krefeld.
Daar blijkt sinds het midden van de 18e eeuw de familie
Servos te wonen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Samenloop van
omstandigheden
“Aan het begin van de 19e eeuw trekken twee broers
richting Enschede. Daar worden ze ingeschreven onder
de naam Serfhos, met fh dat later weer verandert
in Serphos met ph. Onduidelijk is waar die naam op
valt terug te brengen. Van het Latijnse servare, wat
beschermen of redden betekent?”
In Enschede bouwen Davids voorouders een mooi bestaan op in de textielindustrie. Een familie met aanzien
en status. “Niet zo vooraanstaand als de Menko’s, maar
wel de tweede textielfabriek in de stad”, vult David aan.
Of er contact was met de familie in Anrath valt niet meer
te achterhalen. In Enschede was de familie Serphos heel
actief in de bloeiende Joodse gemeente. “Asjkenazisch,
dat mag duidelijk zijn”.

“D

eze brief uit 1961 legt uit hoe het zit met
de naam Serphos. Afkomstig van Henri
Corwin, de Joodse zakenman, filantroop en
enthousiaste genealoog. Hij heeft de achtergrond van
de naam uitgeplozen en komt tot de conclusie dat die
samenhangt met het woord Tsorfat, Hebreeuws voor
Frankrijk, wat erop zou wijzen dat daar de oorsprong van
mijn familie ligt. Net zoals de Portugese naam Sarfati
afstamt van Tsorfatí, wat uit Frankrijk betekent.
“En vanaf Frankrijk - zo schrijft Corwin - gaat de route
door Oostenrijk en Beieren richting Nederland. Tot
uiteindelijk mijn voorouders zich hebben gevestigd in
Enschede. Dat was in 1804. Kwamen zij in die tijd mee
met de Franse generaal Pichegru toen hij voor Napoleon
De Nederlanden in bezit nam? Zoiets klinkt natuurlijk
mooi, maar lijkt mij vooralsnog fantasievolle folklore.”
Maar hoe zat de werkelijkheid wel in elkaar?

Nieuw leven op Curaçao
De Tweede Wereldoorlog verwoestte ook de levens van
het grootste deel van de familie Serphos. “Na de oorlog
wilde mijn grootvader uit Nederland weg. Hij besloot
om in Curaçao een nieuw bestaan op te bouwen. Op het
eiland sloot hij zich aan bij de Joodse gemeenschap.
“Hij koos voor de Sefardische gemeente die al sinds 1651
op het eiland gevestigd was. Zeker, er was ook een OostEuropese gemeenschap op het eiland, maar hij voelde
zich meer thuis bij de Sefardiem, een gemeenschap met
een vergelijkbare status als die hij in Enschede gewend
was geweest. Mijn vader trouwde op het eiland met mijn
moeder, die van zichzelf Senior heet, een van de oudste
Sefardische families daar. Zo groeiden we verder mee in
de Sefardisch-Joodse traditie van het eiland.”

Eigen onderzoek
Het waren vooral de uiteenlopende verhalen en het giswerk die David Serphos ertoe brachten zelf op onderzoek
uit te gaan. “Dat verhaal van Corwin was niet echt goed
gedocumenteerd, maar maakte wel indruk. Het bevestigde ook het idee van de Sefardische wortels van onze
familie. Maar hoe zat het nu werkelijk?
“Al snel bleek - en internet heeft mij enorm geholpen dat er steeds één plaatsnaam terugkwam in het verhaal.
Een plaats met de naam Anraüt in alle spellingsvarian-
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“Wie ben ik
om te zeggen
dat het niet zo is?”

de PIG. Mijn vader was er voorzitter van de kerkenraad.
Mijn zoons en ik werden er bar mitswa. M’n zus en ik
stonden er met onze wederhelften onder de choepa.

In 1970 besluiten Davids ouders terug te keren naar
Nederland. Eenmaal hier sluiten zij zich aan bij de
Portugees Joodse Gemeente. David: “Je zou kunnen
zeggen dat als niet duidelijk was wat we waren toen mijn
grootvader in 1948 uit Nederland vertrok, ons gezin
in elk geval als Sefardisch terugkeerde. Het was een
samenloop van omstandigheden.”

“Portugees, Spaans
of Italiaans”
We zijn altijd beschouwd als een Sefardische familie. Al
zullen sommigen misschien denken dat we dat niet zijn”.
Nog tijdens ons gesprek komt er een bericht binnen op
een Facebook-groep waar David lid van is: The Sephardic
Diaspora. Daar wordt een vraag gesteld door een
Amerikaanse die meer wil weten over de achtergrond van
de naam Serphos. Een groepslid uit Portugal antwoordt
met zekerheid te weten dat de naam Serphos Portugees,
Spaans of Italiaans is. David lacht geamuseerd. “Wie ben
ik om te zeggen dat het niet zo is?” •

David duikelt een papier op. “Kijk hier, een advertentie
in het NIW uit de jaren ’80”. Daarin roept een reisbureau
Nederlandse Joden van Portugese afkomst op in
Portugal hun Joodse ‘roots’ te komen bezoeken. “En
welke naam staat daar tussen de Spinoza’s, de Seniors
en de Coronels? Serphos. Sinds onze terugkeer vanuit
Curaçao naar Nederland zijn wij actief geweest binnen
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COLUMN FERRY BIEDERMANN

Hondenoren
tegen de routine
TEKST FERRY BIEDERMANN

R

abbijn Shlomo Krantz had een onbestemd
gevoel aan het eind van de lange sjabbatdienst
aan het eind van een lange zomer. Iedereen
was er weer. De leden van de gemeenschap
waren de afgelopen weken steevast het eerste half uur
bezig elkaar te begroeten en vakantieverhalen uit te
wisselen. Het was een warm bad maar ook wel weer
heel bekend, zo dicht bij het begin van het nieuwe jaar.
Alles zou weer opnieuw beginnen.
“Krantz, jou moet ik hebben,” klonk de barse stem die
hij het minst had gemist. Het was heerlijk rustig geweest
zonder Mendelbaum. “Moshik, je ziet er patent uit,” zei
Krantz, die hard zijn best moest doen om een schaterlach
te onderdrukken. Zijn begroeting klopte, als het een
patent voor oranje was; waar Mendelbaum ook was
geweest, zijn huid had weinig echt zonlicht gezien, het
leek eerder alsof hij geverfd was.

Het duizelde Krantz weer eens. “Moshik,” begon Krantz
geduldig. “Moshik, daar zijn speciale opleidingen voor,
dat is niet een kwestie van meelopen en werkervaring
opdoen, dat is veel leren, en ook nog examens doen. Is dat
wel iets voor jouw Jossie?”
Het enige dat Krantz zich herinnerde van het snotaapkleinkind van Mendelbaum was een jaar of drie, vier
geleden toen de toenmalige puber zwaar bekaterd
Kol Nidrée had bijgewoond, op de avond voor Grote
Verzoendag. Krantz verdacht hem ervan degene te zijn
die toen in de kist met reserve-gebedenboeken had
gekotst.

“Een Facebook profielfoto
met pijes, hoed op,
hondenoren en een
snuit!”
“Jaja, genoeg met de beleefdheden,” bromde Mendelbaum.
“Ik zie er niet uit, hele zomer ziek geweest en ik heb tijd
gehad om na te denken.” Krantz verbleekte zichtbaar, niet
zozeer geschrokken van de ziekte van Mendelbaum maar
eerder vanwege de vrees dat hij weer een extravagant en
vermoeiend idee het hoofd moest bieden.
“Aardig van je, dat je ervan schrikt, maar het gaat alweer
veel beter met me. Mij krijgen ze er niet zo snel onder,”
zei Mendelbaum met geveinsde opgewektheid. “Maar het
zette me dus aan het denken. Ik wil goed doen voor zowel
mijn familie als mijn gemeenschap in de tijd die ons nog
rest, dus vraag ik je om mijn kleinzoon, Jossie, je kent
hem wel, in opleiding te nemen voor rabbijn.”
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“Krantz, Krantz, Krantz,” miauwde Mendelbaum. “Jossie
is al drie jaar in de leer bij het Sheinover-seminarium
in New York en Rav Sheinover zelf, of zal ik zeggen, de
gaon rav Sheinover, wil graag dat hij hier, bij jou in de leer
komt.” Mendelbaum keek voldaan naar het verwoestende
effect dat zijn opmerking had op Krantz.
Die had tot tien geteld en toen tot honderd en daarna nog
eens tot duizend en had een uitbarsting ten overstaan
van de halve gemeenschap weten te voorkomen. Maar
tijdens de lunch met zijn vrouw Jessica kon hij zich niet
meer inhouden.
“Oh, ik weet waar dit over gaat. Sheinover is heel gehaaid.
Die kan die Jossie natuurlijk niet uitstaan en wil hem
zo ver mogelijk bij hem vandaan sturen. Dat joch is een
mini-Mendelbaum, alsof ik er aan een niet genoeg heb.

af. En bovendien geeft hij je misschien weer wat nieuwe
ideeën. Een jongere, frisse blik. We worden toch een dagje
ouder.”

Weet je wat die Jossie als Facebook profielfoto heeft, met
zijn pijes en zijn hoed op? Hondenoren en een snuit!”
Jessica keek hem meewarig aan. “Noe, schat, kan toch
best handig zijn, een stagiair? Wij gebruiken ze de hele
tijd in de modewereld, om koffie te halen, onze spaspullen mee te nemen, pedicure-afspraken te maken,
noem maar op.”
Krantz ontplofte weer. “Wat moet ik met een stagiair?
Dat is toch absurd. Bij een andere religie kan ik het nog
begrijpen, die hebben veel meer rompslomp. Maar wij zijn
zeg maar minimalistisch. Moet ik hem de kiddoesjwijn
laten schenken, of mijn droosje laten doen voor Rosj
Hasjana?”
Jessica keek hem veelbetekenend aan. “Daar heb je toch
steeds minder plezier in, om ieder keer weer iets voor
de feestdagen te bedenken?” Krantz slikte, een rabbijn
hoorde dat natuurlijk nooit te erkennen. “Nou, het wordt
een beetje routineus en dan moet ik ook nog speechen bij
de grote nieuwjaarsmaaltijd bij de Anhalters thuis, waar
iedereen altijd komt. Ik heb gewoon niets nieuws meer te
zeggen.”
Jessica kneep hem in zijn arm. “Weet ik, joh. Dat is
bij ons ook zo. Als lingeriemodel altijd maar hetzelfde
moeten tonen, hoe mooi het ook is, het blijft uiteindelijk
ondergoed.” Krantz wist niet zeker wat haar punt was,
zeker aangezien hijzelf nog altijd stevig gefascineerd was
door lingerie.
Jessica ging door, “Waarom zou je hem niet iets laten
doen bij de Anhalters? Dan ben je daar in ieder geval van

“Zelfs je verontwaardiging
wordt routineus.”
Opnieuw steigerde Krantz, dit was een gevoelig
onderwerp. “Wat bedoel je, ouder? Jij houdt toch ook
niet op als lingeriemodel en ik ben een rabbijn in de
kracht van mijn leven. Het idee dat alleen mensen onder
de dertig fris en origineel kunnen zijn is absurd en
bovendien vind ik het niet kies om iemand voor me te
laten werken zonder betaling.”
Jessica moest lachen, “Maar Shlomi, zelfs je
verontwaardiging wordt routineus. Volgens mij heb je
gewoon wat meer tijd nodig voor jezelf en voor ons. Neem
die jongen nou als stagiair, dan kunnen we misschien
zelfs af en toe een weekendje weg. Trouwens, als het over
geld gaat, die Sheinover heeft genoeg.”
Krantz zuchtte, wat Jessica zei klopte en als Sheinover
echt graag van Jossie af wilde, dan zou hij misschien zelfs
wel stagegeld willen ophoesten. Hij moest grinniken.
De Anhalters zouden wel vreemd opkijken als een
seminariumstudent met hondenoren en een snuit de Rosj
Hasjana-toespraak kwam geven. •

Hij deed wat hem
te doen stond!
WWW.ISRAELACTIE.NL
IBAN NL91 INGB 0000 7777 77

EN U... WEL EENS NAGEDACHT OVER
EEN LEGAAT VOOR ISRAEL?
020-644 8429 info@israelactie.nl
Postbus 7858 1008 AB Amsterdam
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TAFEL VOOR TWEE

Over Ido Abram
Schijf Joods leven
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF

foto: hans grünfeld

van vijf’ - van Ido Abram, de eerder dit jaar op 78-jarige
leeftijd overleden wetenschapper.
“Nou, hij was veel meer dan een wetenschapper,” stelt
Joris vast. “Hij was wiskundige, opvoedkundige, bijzonder
hoogleraar Holocaust-studies en onderzoeker. Juist zijn
veelzijdigheid stelde hem in staat om allerlei disciplines
bijeen te brengen. Daar komt nog bij dat hij vanuit zijn
eigen persoonlijke levensgeschiedenis in staat was te
komen tot de schijf van vijf over de Joodse Identiteit. Zijn
eerste levensjaren groeide hij op in Indonesië. De kennis
van andere culturen en religies hebben hem gevormd.
Vandaar ook het belang van de persoonlijke ontwikkeling
binnen die Schijf van Vijf.”

“Hij was wars van hokjes
en hokjes-denken”

Ze steken hun bewondering voor Ido
Abram niet onder stoelen of banken.

Roos benadrukt dat de kracht van ‘de schijf van vijf’ is dat
de vijf onderdelen bij ieder mens in intensiteit kunnen
wisselen. “Ze zijn niet gefixeerd of voor altijd vastgelegd.
Het hangt van de omstandigheden af of de ene keer meer
de nadruk ligt op Israël en de andere keer de Joodse
cultuur dominant is. Juist die flexibiliteit maakt de schijf
van vijf tot zo’n krachtig instrument. Het zegt daarmee
ook veel over de mens die Ido Abram was.”
Joris vult aan: “Zeker, hij was wars van hokjes en

“We hebben bij ons werk voor JMW
veel aan hem te danken. Zijn Schijf
van Vijf over de Joodse identiteit is
voor heel veel mensen een helder en
handzaam hulpmiddel gebleken, en is
dat nog steeds”, zeggen Roos van den

JMW heeft op basis van de
ideeën van Ido Abram de Schijf
van Vijf vormgegeven als
hulpmiddel om het relatieve
belang aan te duiden van de
hoofdcomponenten van de
Joodse identiteit in Nederland:
Religie/traditie, Israël, oorlog,
persoonlijke geschiedenis en Nederland.

Berg, groepswerker, en Joris Beulink,
trainer, in vrijwel gelijkluidende
woorden.
We zitten in de binnentuin bij Lev-JMW aan de
Kastelenstraat in Amsterdam Buitenveldert. We praten
over de nalatenschap - en dan in het bijzonder ‘de schijf
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om mensen in hun waarde te laten, welke vorm van de
Joodse identiteit zij ook wensen te benadrukken.” “En dat
is in mijn beleving juist het briljante van deze werkwijze,” vult Joris aan. “Het biedt een handvat voor heel veel
mensen die leven in onzekerheid over hun Joodse identiteit. Met behulp van die schijf wordt je Jood-zijn in een
context geplaatst, in een omgeving.”

hokjes-denken. Daarmee heeft hij zeker tegen zere
benen geschopt. Hij was rebels en goedmoedig.” Roos:
“Rebels zou ik het niet willen noemen. Het was meer het
benadrukken van de keuze van je eigen pad en iedereen in
zijn waarde laten.”

Schijf en Sjoa
En wat betekende de Schijf van Vijf voor ieder van jullie
persoonlijk? Joris: “Voor mij persoonlijk is die Schijf
van Vijf van groot belang gebleken. Ik groeide op in een
omgeving waarin Jodendom vrijwel gelijk stond met de
Sjoa. Er was in mijn Joodse identiteit geen enkele ruimte
voor de vier andere aspecten. Een complete disbalans dus,
waarin ik me steeds ongelukkiger voelde.

Eigen keuzes

foto: patrick sternfeld

En juist in deze tijd, geven zij beiden aan, is dat van belang.
Want identiteit als minderheidscultuur staat onder druk.
“Heel vaak moet de minderheid allerlei vragen beantwoorden, sterker: zich verantwoorden. En juist dan is het belangrijk dat je enigszins stevig in je schoenen staat. We zien

Joris Beulink en Roos van den Berg

“Het beknelde me. Zo’n twintig jaar geleden ging ik dus
actief op zoek naar een manier om meer ruimte te vinden
en kwam zo terecht bij JMW. Daar maakte ik kennis
met de Schijf van Vijf, maar ook met een zeer gemêleerd
gezelschap. Voor mij heeft dat dus veel betekend. Ik vond
de ruimte, verkreeg inzicht en er was bovendien plek voor
persoonlijke groei. Je kan zeggen dat ik van daaruit als
ervaringsdeskundige hier mee aan de slag kon gaan. Ik heb
er veel baat bij in mijn werk waarbij ik vooral gericht ben
op scholing van professionals in zorg en hulpverlening.”

dat meer dan de helft van de deelnemers aan de JMW-cursussen behoefte heeft aan een versterking van hun Joodse
identiteit. ‘De schijf’ biedt de mogelijkheid aan te geven dat
iets mag in plaats van dat iets moet of juist niet mag.” Het
groepswerk van JMW is daarbij heel praktisch gericht. “Op
die manier kan je je eigen keuzes gaan maken zonder dat
die door anderen worden opgedrongen.”
Het gesprek keert terug naar de grondlegger van de
schijf. Joris: “Ido had een vriendenkring die zeer divers
was, breed geschakeerd. Die diversiteit bood hem ook de
gelegenheid om het onderwerp identiteit op een inclusieve
manier aan te pakken. Je mag zijn wie je bent. Je mag
kiezen voor wat het beste bij je past.”
En hoe internationaal is ‘de schijf’? Of is het een puur
Nederlands product van de polder-diplomatie. Een
lastige vraag. Joris: “Wat mij betreft mag er nog wel een
component bij: humor. In de breedste zin dan. In de zin
van het benadrukken van het positief zijn, het optimisme
van het Jodendom.” We zullen het gedachtegoed van Ido
nog tot in lengte van dagen met ons meenemen, luidt hun
conclusie. •

“Identiteit als
minderheidscultuur
staat onder druk.”
“Zeker”, zegt Roos, “Voor JMW is ‘de schijf’ die Ido heeft
ontworpen de basis van ons werk. En daarbinnen is minstens één woord in ons verhaal dat nog aandacht verdient.
En dat is ‘inclusie’, insluiten. Dat staat recht tegenover
‘uitsluiten’. Dat betekent dan ook dat we er op gericht zijn
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JOODS ERFGOED

Sloop en behoud
in Mokum

TEKST PATRICK STERNFELD EN KARIEN ANSTADT FOTO'S PATRICK STERNFELD

Amsterdam was ooit zo Joods dat het de uit het Jiddisch afkomstige
bijnaam Mokum, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor plaats, kreeg.
Veel Joods erfgoed kwam gehavend uit de oorlog. Vooral de Joodse
wijken in het centrum, rond de Jodenbreestraat en Weesperstraat,
hadden het zwaar te verduren. Daarna sloeg de stadsvernieuwing toe.

De Pintohuis

P

olitici en stedenbouwkundigen pleitten in de
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw voor
cityvorming: wonen in de binnenstad moest
ondergeschikt worden aan economische functies.
Maar bij de verwezenlijking van dit plan botsten bestuurders vaak op verzet.
In december 1966 werd bijvoorbeeld voorafgaand
aan een demonstratie een pamflet verspreid: “Na de
Weesperstraat, het Frederiksplein en het Waterlooplein
onherstelbaar verpest te hebben, willen ze nu een massief
bankgebouw in de Vijzelstraat plaatsen. Ban de bank!”
Ook voor behoud van Joods erfgoed is strijd geleverd met
meer, en ook vaak minder succes, getuige de volgende
voorbeelden.

Pinto Huis

Binnenstad” zich in voor behoud.
Het Amsterdamse Monumenten Fonds heeft zich
uiteindelijk in 1975 ontfermd over het pand en het
gerestaureerd. Het is nu officieel een Rijksmonument en
sinds 1998 in het bezit van Stadsherstel. Op de bovenverdieping biedt het onderdak aan de “Waag Society”,
terwijl het benedengedeelte een mix van buurtgerichte
en culturele bestemmingen heeft gekregen. Er is een
vereniging opgericht en het wordt gerund met de hulp van
vrijwilligers.

Het Pinto Huis (1605) staat in de Sint Antoniesbreestraat
en werd vanaf de tweede helft van de 17e eeuw bewoond
door telgen uit het (Sefardische) geslacht De Pinto, rijk
geworden als kooplieden en bankiers. Het pand, prominent onderdeel van de Jodenbuurt, was als gevolg van
de oorlog in verval geraakt en stond in de jaren ’60 op de
nominatie te worden gesloopt, zoals dat met de gehele
directe omgeving gebeurde.
De gemeente had immers een metrolijn en autowegen
door alle kavels heen getekend, en waar mogelijk moesten
kantoren verrijzen. Amsterdammers kwamen in verzet:
genoeg is genoeg. Verdere sloop moest worden voorkomen. Het Pintohuis werd gekraakt en begin jaren zeventig
zette de “Vereniging Vrienden van de Amsterdamse

Professor Tulpstraat
Deze straat, tegenover het Amstelhotel, was voor de
oorlog een centrum van de Joodse diamanthandel.
Architect Harry Elte, die onder meer de Obrechtsjoel heeft
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Na de oorlog werden de panden, hoewel op de monumentenlijst geplaatst, omgebouwd tot appartementen.
Mede op initiatief van de bewoners werden jaren later de
gevelstenen gerestaureerd en de na de oorlog verdwenen
Hebreeuwse teksten opnieuw in de daklijsten gezet. De
onthulling was in 2003.

ontworpen, had daar een aantal panden verbouwd en er
zelf zijn kantoor vanaf 1917 gevestigd. Na de oorlog had
het orthodox Joodse kerkgegenootschap, het NIK, het
hoofdkantoor in de straat.
De gebouwen stonden eind jaren negentig op de slooplijst
omdat de Gemeente aanvankelijk van mening was dat
de panden architectonisch beschouwd niet bijzonder
genoeg waren. Bewoners van de straat wezen echter op
het cultuurhistorisch belang van de panden, die zij als
Joods erfgoed beschouwden, en maakten zich sterk voor
behoud. Het was aan deze groep te danken dat de sloop
uiteindelijk niet doorging.

Een van de Joodse jongensweeshuizen, Megadlé Jethomim (Opvoeders van Wezen), stond aan de Amstel. Het
gebouw werd betrokken in 1865 en ontworpen door de
architect van het Amstelhotel en het Paleis voor Volksvlijt,
Cornelis Outshoorn.
Bij een grote Duitse actie op 5 maart 1943 werd iedereen
afgevoerd. Het gebouw fungeerde na de oorlog tot in de
zeventiger jaren als vertrekpunt voor jongens naar Israël.
In 1977 ging het hele gebied op “Vlooienburg” tegen de
grond, omwille van een megaproject waarin het stadhuis
en een muziektheater werden gecombineerd, de Stopera.
In de stoep voor de Stopera is nu alleen een kader van
witte bakstenen te zien dat de contouren van het oorspronkelijke gebouw vormt, met in die stenen een tekst
verwijzend naar de tragedie van 1943. Het gedenkteken
werd ontworpen door kunstenaar Otto Treumann en in
1989 onthuld.

Sporen van twee Joodse weeshuizen
Het Nederlands Israëlitisch Meisjes-Weeshuis (1861 tot
1943) was gevestigd in de Rapenburgerstraat. Het gaat
eigenlijk om twee panden: Rapenburgstraat 169 en 171.
Daar werd destijds ook aan opleiding gedaan, gericht op
beroepen in de huishouding en later in het onderwijs, de
verpleging en kantoorwerk.
Op de gevelsteen van nummer 171 stond in het
Hebreeuws: “Tot de goede werken behoort de opvoeding
van weesmeisjes”. Op 10 februari 1943 voerden de
Duitsers alle bewoners af naar de vernietigingskampen.

Contouren Jongens Weeshuis bij de Stopera
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De Meisjes Weeshuizen, Hebreeuwse tekst op de dakrand, café-bar beneden

Foeliedwarsstraat 40-42 en 50-52

uit van het Flevopark en beslaat de hele westkant ervan.
Er staan ongeveer tweehonderd grafstenen.

Het huis dat Hartog Allegro, straatventer in zuurwaren, in
1910 in deze straat liet bouwen werd jarenlang met sloop
bedreigd. Maar in 2014 besloot de gemeente tot herstel
omdat zij tenslotte van mening was dat, ‘”bouwwerken
van voor 1940 die vanwege hun hoge architectonische
kwaliteit, hun plaats in de stedenbouwkundige structuur
en/of als toonaangevend element in de gevelwand een
belangrijke bijdrage leveren aan het stadsbeeld,” behouden
moesten blijven.
De Foeliedwarsstraat liep van de Foeliestraat naar het Rapenburgersplein. De Foeliestraat is gesloopt ten behoeve
van de IJtunnel. Een paar huizen echter, waaronder dat
van Hartog Allegro zijn nu alsnog gerestaureerd als Joods
cultureel erfgoed. De geschiedenis van de buurt en het
tragisch einde van de Joodse bewoners hebben ook een rol
gespeeld bij het besluit tot herstel.

“En een toespraak van
burgemeester
Van der Laan.”
Wijlen schrijver en filmmaker Boudewijn Büch bekritiseerde de slechte staat van onderhoud van de begraafplaats
en de “daaruit voortvloeiende uitnodiging tot ongepast
gedrag.” Hierop besloot de gemeente Amsterdam de
begraafplaats op te knappen. In 2011 werd met de
renovatie begonnen. Joodse, christelijke en Marokkaanse
jongeren hebben hieraan een bijdrage geleverd. In 2014
werd de driehonderdste verjaardag van de begraafplaats
gevierd met zang, een boekpresentatie en een toespraak
van toenmalig burgemeester Van der Laan. •

Grootste begraafplaats van West-Europa
De begraafplaats Zeeburg werd in gebruik genomen rond
1714, was eigendom van de Hoogduits-Joodse gemeente
van Amsterdam, en in gebruik tot 1914. In die tijd hebben
naar schatting tussen de 100.000 en 200.000 voornamelijk minder draagkrachtige Joden daar een laatste
rustplaats gevonden. Het was daarmee de grootste Joodse
begraafplaats van West-Europa.
Na de Tweede Wereldoorlog werd, wegens de aanleg
van de Flevoweg in 1956, een deel ervan geruimd. Van
ongeveer achtentwintigduizend mensen werden de resten
overgebracht naar de Joodse begraafplaats in Diemen. Het
deel van de begraafplaats dat bleef, maakt nu onderdeel

BENJAMIN DEBAT 2020
De serie Joods erfgoed loopt tot eind van dit jaar.
Begin volgend jaar organiseert de Benjamin voor
het eerst een debat over een onderwerp dat in
het blad is uitgediept. Daarin zullen enkele van de
mensen die aan het woord zijn geweest over Joods
erfgoed presentaties geven en met elkaar in debat
gaan, waarna de discussie opengesteld wordt voor
vragen uit het publiek. Details volgen nog.
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MET NESJOMME
voor Joods Nederland

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.
Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen.
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.

Aangenaam
dichtbij

P

www.ziekenhuisamstelland.nl

Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.

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

Elah-Israël bestaat 40 jaar!
Na de Holocaust zijn duizenden
Nederlandse overlevenden naar
Israël geëmigreerd. Daar vonden
zij permanent een veilige haven.
Ze leerden een vak, dienden in het
leger, stichtten gezinnen, en droegen
hun steentje bij aan de opbouw van
de samenleving.

Help Elah te helpen!
De Stichting Elah Nederland heeft
de ANBI-status, waardoor uw gift
aftrekbaar is van de belasting.
U kunt een donatie overmaken naar:
NL75ABNA0550509615
BIC ABNANL2A
t.n.v. St. Elah Nederland
Voor een periodieke schenking,
zie www.elahnederland.nl/doe-mee

Maar de traumatische ervaringen van
de Holocaust bleven en blijven een
rol spelen. Juist nu de overlevenden
een kwetsbare leeftijd bereiken en
hun weerstand vermindert, doen
de pijn, verdriet en boosheid over
de vervolging en de geleden
verliezen zich gelden.
Elah ondersteunt dit jaar alweer
veertig jaar de Nederlandse
Holocaust-overlevenden en hun
nakomelingen. We geven therapie,
verzorgen groepswerk, begeleiden
de vrijwilligers die bij ouderen op
bezoek gaan, en houden landelijke
bijeenkomsten.
Voor dit alles hebben we
uw steun nodig.
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ELAH
centrum

Voor steun bij verlies en rouw

Comité van Aanbeveling
dhr Edward Asscher,
president van Royal Asscher
Diamond
dhr Harry J. van den Bergh,
oud- Tweede Kamerlid
dhr mr Menno ten Brink,
rabbijn van de Liberaal Joodse
Gemeente Amsterdam
dhr René Glaser,
directeur Glaser Public Affairs
dhr Jaap Rosen Jacobson,
eigenaar Panta Holdings
dhr Ronald Leopold,
directeur Anne Frankstichting
mevr Sonja Manheim
dhr Salo Muller, fysiotherapeut,
journalist en publicist
dhr Philip van Tijn, bestuurder
mevr Gerdi Verbeet, bestuurder,
oud-voorzitter Tweede Kamer
dhr Jacques Wallage,voorzitter
Raad voor het Openbaar Bestuur

INITIATIEVEN

“De kinderen zien genieten,
daar haal ik kracht uit.”
Vakanties voor kankerpatiëntjes
TEKST RUTH DE LIEVER FOTO'S VIA DEBORAH MAARSEN-LAUFER

“Als ik hoor dat er weer een kind is

Deborah zegt al van jongs af aan het gevoel te hebben
gehad iets goeds te moeten doen. Zij was als peuter in het
concentratiekamp Ravensbrück en voelt het als voorrecht
dat zij de oorlog wel heeft overleefd en zoveel anderen niet.

overleden ben ik daar echt ziek van.
Maar het geeft me ook de kracht om

Zieke kleinzoon

door te gaan, want ze genieten zo

Toen haar oudste kleinzoon ziek werd, bijna dertig jaar
geleden, werd het haar in een ziekenhuis in Israël duidelijk
wat ze wilde doen. Zij zat een half jaar lang elke dag aan
zijn ziekenhuisbed en legde daar een gelofte af: “Als mijn
kleinzoon het redt, zet ik me de rest van mijn leven in voor
zieke kinderen.”
In het ziekenhuis ontmoette ze Chaim en Miri Ehrental,
ouders van Menachem die leukemie had. Na een lange
strijd overleed hij in 1990 op 15-jarige leeftijd. Tijdens
de lange jaren waarin Menachem ziek was, merkten
de Ehrentals wat een wissel de ziekte trekt op het hele
gezin en dat er eigenlijk geen goede hulp en opvang is.
Daarom richtten ze in 1990 in Israël de stichting Zichron
Menachem op, een dagopvangcentrum en hulporganisatie
voor kankerpatiëntjes en hun familie.

tijdens hun vakantie in Nederland.
Ik mag niet stoppen en ik ga door tot
mijn laatste snik.”

A

an het woord is Deborah Maarsen-Laufer, 77,
charmant en energiek. Zij zit tegenover me aan
haar eettafel met een schaaltje zelfgebakken cake
tussen ons in. Voordat ik mijn eerste vraag kan stellen begint ze vol verve te vertellen over haar Stichting Vrienden
van Zichron Menachem Nederland.
Al 28 jaar organiseert Deborah namens de stichting elke
twee jaar vakantiereizen voor zo’n 135 kankerpatiëntjes
uit Israël. Alle kinderen tussen de 6 en 24 jaar zijn welkom.
Religie, afkomst en huidskleur spelen geen rol.

“Een ziekenboeg mee
op vakantie, want de
behandelingen gaan
gewoon door.”

ISRAEL PRIZE
VOOR ZICHRON MENACHEM
Miri en Chaim Ehrental hebben eerder dit jaar de
lifetime achievement award van de prestigieuze
Israel Prize gekregen voor het oprichten van, en
hun inzet voor, Zichron Menachem.
De prijs werd uitgereikt op de 71ste Israëlische
Onafhankelijkheidsdag in aanwezigheid van
president Rivlin.

Deborah was na haar eigen ervaring diep onder de indruk
van het werk van de stichting en besloot een geheel
verzorgde vakantie in Nederland te organiseren voor een
groep doodzieke kinderen. Daar is veel geld voor nodig.
Niet alleen voor vliegtickets, accommodatie, tickets voor
pretparken en dergelijke, maar ook voor de entourage van
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Deborah Maarsen met kinderen van Zichron Menachem in Amsterdam

De man is zo onder de indruk dat hij Deborah vraagt
of ze ook voor hem een mitswe wil bedenken. Hij is
terminaal ziek en wil graag nog iets bijzonders doen voor
hij sterft. Deborah vraagt of hij misschien kan helpen
met huisvesting voor zo’n 200 mensen. De man twijfelt
geen moment en stelt geheel kosteloos een week lang
een heel hotel ter beschikking aan de kinderen en hun
begeleiders. Dit verhaal speelt 28 jaar geleden en volgend
jaar organiseert Deborah de negende vakantie.

de kinderen. Er gaan doktoren en verpleegsters mee en
voor ieder kind een medisch geschoolde vrijwilliger. En er
moet een ziekenboeg komen, want de behandelingen gaan
gewoon door.

De kracht van mitswot
Haar plan komt in een stroomversnelling na de vraag van
een vriend uit Israël of Deborah de familie wil helpen van
een Israëlische jongen die na een ongeluk in coma ligt in
een Amsterdams ziekenhuis. Ze vangt de familie op, brengt
drie keer per dag koosjer eten en vertaalt gesprekken met
de artsen.

Moeizame sponsorwerving
Zij vertelt dat het dankbaar, verdrietig en mooi werk is
en ze er bezeten van is. Ze gaat altijd de hele week mee
en dat is een feest. “Het is fantastisch om te zien hoe de
kankerpatiëntjes weer gewone kinderen worden die lachen,
schreeuwen en kattenkwaad uithalen. Het is ongelooflijk
wat zo’n week met die kinderen doet.”
Ook na de vakantie blijft Deborah contact houden. Ze
voelt zich een soort oma van die kinderen. Er zijn ook blije
verhalen over bruiloften die Deborah bijwoont, over baby’s
die geboren worden en soms over volledige genezing.
Het wordt steeds moeilijker voor Deborah om sponsors te
vinden en alle hulp is dan ook welkom. Toch zegt ze: “Ik ga
door tot mijn laatste snik. De kinderen zien genieten, daar
haal ik een groot deel van mijn kracht uit.” •

“Het is ongelooflijk
wat zo’n week met die
kinderen doet.”
De directeur van het hotel waar de jongen stage loopt
bezoekt hem regelmatig. Op een dag vraagt hij of ze de
familie al voor het ongeluk kende. Als Deborah ontkennend
antwoordt, vraagt hij of ze dan betaald krijgt voor wat
ze doet. Ze legt hem uit dat het een mitswe is om zoiets
te kunnen doen voor iemand en dat daar geen beloning
tegenover staat.

Voor meer informatie:
www.facebook.com/vriendenzichronmenachemnl
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INTERVIEW JACQUES GRISHAVER

“Wat ik
aanpak, wil ik
afmaken.”
De lange adem
van Jacques Grishaver
TEKST MARGALITH KLEIJWEGT
BEELD PATRICK STERNFELD

Familie en de oorlog, het zijn twee
thema’s die Jacques Grishaver, 77,
na aan het hart liggen. Als voorzitter

O

p een mooi verscholen plekje aan het water,
bijna idyllisch met al de jonge eendjes die
zich een weg door de waterlelies banen,
woont Jacques Grishaver met zijn vrouw
Loes. Hier in Diemen brachten ze hun dochter en zoon
groot die inmiddels volwassen zijn en zelf weer kinderen hebben.
Trots laat Loes een foto zien met daarop haar vier
kleinkinderen. Loes en Jacques zijn al meer dan vijftig
jaar samen en, zoals dat vaak gaat bij lange verbintenissen, zijn ze goed op elkaar ingespeeld; soms maken ze
zelfs elkaars zinnen af.

van het Nederlands Auschwitz
Comité en initiatiefnemer van het
Holocaust Namenmonument in
Amsterdam, is hij tegenwoordig

Terwijl ik aan de eettafel met Grishaver het gesprek
voer, zit Loes een paar meter verder op de bank. Ze
luistert mee, knikt af en toe goedkeurend, of ze schudt
haar hoofd en heel soms vult ze iets aan. Tegelijkertijd
speelt ze op haar iPad de online variant van Scrabble,
Wordfeud.
We spreken elkaar voor de uitspraak van de rechter over
de bouw van het Namenmonument, het door Daniel

vooral om dat laatste bekend.
Ondanks groen licht van de rechter
eerder dit jaar, loopt de juridische
procedure daaromtrent nog.
22
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altijd ruzie, het ging bij ons voortdurend over de
oorlog. Ik leek een vrolijk jongetje maar dat was niet zo,”
zegt hij geëmotioneerd.
Loes: “Hij is echt een onderduikkind.”
Het was voor haar niet altijd makkelijk om met een man
te trouwen die zoveel verdriet met zich meedroeg; maar
ze wilde hem niet in de steek laten. Inmiddels zijn ze dus
meer dan vijftig jaar getrouwd.
Pas toen Loes in verwachting was van hun eerste kind
speelde het dat zij niet Joods was, want werd het een
jongetje, dan wilde Jacques toch wel graag dat hij zou
worden besneden. Hij nam contact op met rabbijn
Soetendorp die hem drie weken voor de bevalling
geruststelde. Als het een meisje werd, was er toch geen
probleem en als het een jongetje werd dan zagen ze wel
weer, zei Soetendorp.
Het werd een meisje. Begin 1984 werden de Grishavers
niet alleen lid van de Liberaal Joodse Gemeente,
maar ook heel actief. “Ik ben vicevoorzitter geweest
en directeur. Ik was lid van de Simcha-commissie, de
feestcommissie, omdat ik goed kan organiseren. We
hielden de prachtigste feesten in de LJG, met honderden
mensen, er waren enorme diners, de ouderen praten er
nog steeds over. We hebben hele goede jaren gehad, ik
word nog steeds gevraagd, maar nu doe ik het niet meer.”
Grishaver was destijds al gestopt met zijn reguliere
werk en kreeg een WUV (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers)-uitkering. Eerder runde hij samen met zijn
vrouw jarenlang een dumpzaak in Amsterdam-Oost.
Daarvoor had hij samen met zijn vader een winkel. Na
tien jaar hard werken kreeg hij veel last van - aan de
oorlog gerelateerde - depressies en moest Loes de zaak
draaiende houden.

Libeskind ontworpen gedenkteken voor alle in de oorlog
vermoorde Nederlandse Joden, Sinti en Roma. Buurtbewoners tekenden protest aan, maar verloren op 9 juli bij
de rechter, dertien jaar nadat Grishaver het idee voor het
gedenkteken opperde.
Hij prijst zich gelukkig met de steun die hij kreeg van
invloedrijke, vaak niet-Joodse Amsterdammers, zoals
burgemeester Femke Halsema die hem persoonlijk liet
weten zijn initiatief te steunen. Hij praat met een zekere
verbetenheid over de kritiek van omwonenden. De
gemeente zou onzorgvuldig zijn geweest in het volgen
van de procedure, Grishaver zou onvoldoende hebben
samengewerkt en het monument zou veel te groot zijn.
De voorzitter, sinds 1994, van het Auschwitz Comité,
probeert zijn irritatie te bedwingen, hij is een doorzetter
en als het nodig is gaat hij tot het uiterste. “Wat ik
aanpak, wil ik afmaken.”
Inmiddels is er na een positieve uitspraak van de
rechter eerder dit jaar beroep aangetekend maar dat ziet
Grishaver met vertrouwen tegemoet.

Verschillende werelden
Zowel Loes als Jacques werden in Amsterdam-Oost
geboren, ze leerden elkaar in 1961 kennen.
- Wat deden jullie toen?
Grishaver, lachend: “Vrijen.”
Dan, serieus: “We leerden elkaar kennen op de dansschool. Ik ben wedstrijddanser geweest, ik kon heel goed
dansen. Ik vond Loes leuk en dus stapte ik op haar af,
maar ze wilde niet met me dansen. Later hoorde ik dat ze
vond dat ik kapsones had. Jaren later kwamen we elkaar
opnieuw tegen.”
Loes Grishaver: “Ik was met een vriendin wat gaan
drinken maar ik moest om tien uur thuis zijn, ja dat had
je toen nog. Toen ik weg moest, zei hij, dan breng ik je
toch even? Daar heb je hem weer, dacht ik, en zei dat hij
dan moest fietsen.”
Hij, tevreden: “Zo is het gekomen.”
Grishaver werkte destijds als kapper op grote passagiersschepen. Na een paar jaar varen wilde hij stoppen en juist
op dat moment leerde hij Loes kennen. Hij ging nog één
keer de zee op en gedurende die periode correspondeerde
hij met Loes. Ellenlange brieven schreven ze elkaar. Ze
verloofden zich op 5 mei 1962.

Omgaan met de oorlog
Een vrouwelijke niet-Joodse psychiater die de moeite
nam zich in oorlogstrauma’s te verdiepen, hielp hem te
leren omgaan met zijn demonen. Zijn broer, geboren in
1944, en zus die in 1949 werd geboren, hebben ook hun
hele leven gekampt met psychische problemen als gevolg
van de oorlog. Echt gelukkig werden ze niet. Zijn broer
is naar Australië gevlucht, hij kwam twee keer per jaar
terug naar Nederland; uit heimwee, maar hier aarden
lukte ook niet meer. “Hij was hartpatiënt en ongelukkig,
het was tragisch. Op een dag werd ik in sjoel gebeld met
de mededeling dat hij dood in een hotel was gevonden.
Toen moest ik mijn moeder gaan vertellen dat haar zoon
dood was.”

“Hij is echt een
onderduikkind”

- Hadden jullie vroeger thuis een Joods leven?
“In 1961 vroeg ik Loes bij ons te komen eten, wij deden
niets aan het geloof, maar vrijdagavond was toch speciaal. Er was altijd lekker eten, aardbeien met slagroom,
kippensoep noem maar op. Toen ik haar ’s avonds met

Loes is van huis uit niet-Joods, ze is uitgekomen
(Joods geworden) bij de Liberaal Joodse Gemeente.
Ze kwam uit een goed en stevig gezin, terwijl Jacques
Grishaver die stabiliteit van huis uit miste: “Er was
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- Kan je je dat echt nog herinneren?
“Jazeker, ik zie het allemaal nog voor me.”

een volle maag terugbracht, vroeg ze of mijn moeder al
die heerlijkheden speciaal voor haar had gemaakt. Ik
legde uit dat dat bij ons traditie was.”
Halverwege de jaren tachtig, toen ze lid van de LJG
waren geworden, is het gezin Grishaver Joods gaan leven,
niet koosjer maar sjabbat en alle feestdagen werden
gevierd. Daar had Grishaver behoefte aan.
Zijn moeder overleed in 1998 en heeft nog net kunnen
meemaken dat Jacques voorzitter van het Auschwitz
Comité werd. “Ze was zo trots.”

“Dat ik mijn emoties zo
had weggestopt, was een
schok. Inmiddels huil ik
ieder jaar als ik er sta.”

- Hoe zijn jullie de oorlog doorgekomen?
Toen ik een jaar oud was, ben ik een tijdje ondergedoken
geweest. Vlak daarna gingen mijn ouders naar de
Hollandse Schouwburg, ze konden vluchten dankzij de
hulp van iemand die ze kenden. Mijn vader heeft een
doopbewijs kunnen bemachtigen en zo kon hij zich over-

Zijn zoon die nu ICT-er is studeerde in Israël, zijn dochter
werd tandartsassistente en zijn oudste kleinzoon
studeert aan het instituut Nijenrode. De kinderen
en kleinkinderen gaan niet meer naar sjoel maar zijn
kleinzoon loopt met een Davidsster om en deed op school

al vrij bewegen. We hebben vanaf dat moment samen de
oorlog uitgezeten. Van moeders kant was de hele familie
vermoord, bij mijn vader waren nog een paar mensen
over. Ik herinner me de bevrijding, ik was toen drie jaar.
Al die mensen die op straat dansten en die vrouwen die
op een plein werden kaalgeschoren.

vaak werkstukken over de oorlog of over zijn opa van het
Auschwitz Comité, vertelt Grishaver trots. “Zij moeten
hun leven leiden zoals zij dat willen.”
- Is de oorlog je leven geworden?
“Is de oorlog mijn leven? Ik zou bijna zeggen van wel,
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NAMEN LEZEN IN WESTERBORK
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden
dat Auschwitz werd bevrijd. In Westerbork
zullen dan vijf nachten en zes dagen lang, 116
uur totaal, de 102-duizend namen worden
voorgelezen van de Joden die uit Nederland
werden afgevoerd en vermoord tijdens de
Sjoa. Het is de vierde keer dat de namen in
Westerbork worden voorgelezen. U kunt zich
ook opgeven om namen voor te lezen en
kunt met JMW naar Westerbork. Voor meer
informatie bel 088 165 22 00 en vraag naar
Chaya Oost of e-mail c.oost@joodswelzijn.nl.

trots zijn op mezelf en op mijn fantastische medewerkers.
Het Auschwitz Comité staat nu wel op de kaart. Ik heb
van alle belangrijke mensen een telefoonnummer en als
het nodig is, als er iets besproken moet worden, gaan
tegenwoordig alle deuren open voor het Auschwitz Comité. Mag ik ook de lezing noemen? Dat was een initiatief
van mij en Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank
Stichting. In 2004 was de eerste lezing en sindsdien zijn
er zoveel grote namen langsgekomen. Denk aan Simone
Weil, Beate Klarsfeld, Daniel Libeskind.”

maar niet in negatieve zin. Ik wil gewoon niet dat al
dat leed vergeten wordt. Ik verslind alles over Joden, de
oorlog en Israël. Mijn hele boekenkast staat er vol mee.
Nog steeds probeer ik te begrijpen hoe het heeft kunnen
gebeuren, maar dat lukt me steeds minder.
Ik heb altijd de behoefte gevoeld bij de Joodse gemeenschap te horen. Misschien kwam dat door de verhalen
van mijn moeder die het vooroorlogse leven altijd zo vol
liefde beschreef. Daardoor kreeg ik een verlangen naar
iets wat er natuurlijk niet meer was.
In 1989 ging ik voor het eerst tijdens een georganiseerde
reis met het Auschwitz Comité naar Sobibor - ik wilde
op dat perronnetje staan waar mijn familie stond in de
laatste uren van hun leven. En toen ik er stond voelde ik
helemaal niets. Dat ik mijn emoties zo had weggestopt,
was een schok. Inmiddels huil ik ieder jaar als ik er sta.”

“Iets wat niet te
bevatten is, maak je
op die manier een klein
beetje concreet.”
Het Auschwitz Comité ervaart hij als zijn levenswerk,
zegt hij. En graag noemt hij ook nog de eerste keer dat op
zijn initiatief alle 102-duizend namen van slachtoffers
werden voorgelezen in 2005 (volgend jaar worden de
namen weer in Westerbork voorgelezen, met deelname
van JMW, zie kader hieronder). Zijn werk is na jaren van
grote inspanning bijna voltooid.

Auschwitz Comité als levenswerk

Na ons gesprek krijg ik een mail met een paar dingen
die Grishaver nog graag genoemd wil hebben: “Ik haalde
mijn vliegbrevet in 1978 en ging soms in Londen met
mijn vrienden koffie drinken. Ik heb in 2006 de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau gekregen
en in 2018 Het Gouden Ereteken van Verdienste van de
Republiek Oostenrijk. Voor mij was er in 2015 een heel
bijzonder moment toen ik in het regeringstoestel, met
slechts enkele personen, onder anderen premier Rutte,
Willem-Alexander en Maxima, meevloog naar Polen
voor de zeventigste herdenking van de bevrijding van
Auschwitz. Wij hebben hele fijne gesprekken gehad.”
Grishaver is ervan overtuigd dat de meeste Joden blij
zullen zijn met de komst van het Namenmonument, de
dankbetuigingen zijn nu al niet te tellen. “Veel mensen
zijn niet in de gelegenheid naar Polen te gaan en hebben
wel behoefte aan een tastbaar monument. Door al die
stenen laat je de omvang van de ramp zien, iets wat niet
te bevatten is, maak je op die manier een klein beetje
concreet.” •

Inmiddels is Grishaver eenentwintig jaar voorzitter
van het Auschwitz Comité, als het Namenmonument is
gerealiseerd wil hij terugtreden. Het Namenmonument
voelt toch als zijn project en zo wordt het ook door de
buitenwereld gezien. “Ik ben er mee begonnen.”
- Wat heeft ‘t betekend om zo lang voorzitter te zijn?
“Het was een volledige dagtaak, ik kan rustig zeggen
dat er onder mijn leiding veel is veranderd. Max Arian
suggereerde in 1998 om de tweejaarlijkse reis naar
de concentratiekampen af te schaffen. Ik zei: nee, we
gaan voortaan elk jaar! En het was ongelofelijk hoeveel
mensen zich vervolgens aanmeldden.
Bij onze jaarlijkse Auschwitzherdenking waren de
Poolse, Duitse en Israëlische ambassadeurs aanwezig.
Ik vroeg me af waar de ambassadeurs van de landen die
ons bevrijd hadden waren, daar ging ik mee aan de slag.
Tegenwoordig komen er wel vijfendertig ambassadeurs!
Ik ben altijd bescheiden maar in dit geval wil ik ook eens
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COLUMN

Over egoïsten
We hebben allemaal wel zo onze onhebbelijkheden maar Jolan Toff heeft een goed
oog en oor voor de meer zelfzuchtige medemens, zelfs als hij daarvoor wel eens
meeluistert met de doktersassistente.
Passagiers die, in de trein of tram, aan het
gangpad gaan zitten en de plaats aan het raam
open laten. Hierdoor ‘moet’ je verder zoeken
om een zitplaats te vinden. Soms zetten ze hun
bagage op de lege stoel.
Patiënten die alle tijd nemen bij de huisarts.
Ik vertel mijn klacht snel en to the point. Van
tevoren weet ik namelijk al precies wat ik ga
zeggen. Ook duren bijna alle telefoongesprekken
die ik bij de balie hoor tussen de assistente en
de patiënt, lang. Aan de antwoorden van de
assistente te horen gaat het nergens over. Dit
veroorzaakt onnodig lange wachttijden aan de
telefoon en de balie.
Zodra er, in de supermarkt, een extra kassa open
gaat sprinten de klanten daar naartoe zonder te
kijken wie er eigenlijk aan de beurt is.
Als iemand in een winkel even tussendoor iets
aan de verkoopster vraagt mondt dat vaak uit in
een langdurige conversatie. Ook stoor ik mij, als ik
bij de kassa sta te wachten, aan overbodig geklets
tussen een klant en de caissière.

foto: patrick sternfeld

Bekende interviewers die zelf nooit een interview
willen geven.

Iemand die zijn auto op zijn gehandicaptenparkeerplaats dusdanig parkeert dat hij er aan de
voorkant makkelijk uit kan. Maar aan de achterkant is het dan, voor een ander, bijna onmogelijk
om in te parkeren. Dit is ook het type dat op de
gehandicapten-paal een bordje heeft dat je je fiets
daar niet tegen aan mag zetten.
Mensen die een officieel lijkend verkeersbord bij
hun huis hangen zoals bijvoorbeeld, “verboden
fietsen te plaatsen”. Zij suggereren dat dit van de
gemeente afkomstig is en creëren zo hun privé
fietsen-parkeerplaats.
Uit gemakzucht de sneeuw dusdanig van de
voorruit van je auto halen zodat er slechts een
klein kijkgat is. Levensgevaarlijk.
Automobilisten die met een slakkengang een berg
oprijden en niet een klein beetje willen uitwijken
om je te laten passeren.
Bij “Tussen Kunst en Kitsch” luisteren mensen
ogenschijnlijk zeer geïnteresseerd naar de uitleg
over de door hen ingebrachte kunstvoorwerpen.
Ondertussen zie je ze, met dollartekens in hun
ogen, denken: “Schiet op, hoeveel is het waard???”

JOODS LEVEN IN CHINA

Via China ontsnapt
De Joodse erfenis
van Shanghai
TEKST EN BEELD PATRICK STERNFELD

De betekenis van China voor het
Jodendom lijkt misschien letterlijk
en figuurlijk wat vergezocht, tot je je
erin verdiept omdat je, zoals in mijn
geval, een vakantie boekt.
Naarmate je meer te weten komt,
wordt het historisch belang, voor
beide kanten, steeds duidelijker.
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J

oodse gemeenschappen zouden zich al voor de
tiende eeuw hebben gevestigd in Zuidoost-Azië
en Joodse handelaren vanuit Perzië lijken te
hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van de zijderoutes van weleer. Kaifeng, destijds
hoofdstad van de Chinese Song dynastie (969-1279) telde
ooit twee synagogen, waarvan de oudste dateert uit 1163.
Begin 18de eeuw werd het aantal Joden in Kaifeng
op duizend geschat. Nu kunnen in de tegenwoordige
miljoenenstad niet veel meer dan 500 mensen de Joodse
identiteit hebben.
Het streven die identiteit zoveel mogelijk te behouden
heeft generaties lang onder druk gestaan. Niet in de
laatste plaats door het huidig gevoerde regeringsbeleid,
waarin het Jodendom geen status heeft als erkend geloof
of etnische groep. Tekenend is ook, zoals onze Chinese
gids me in de loop van de reis vertelde, dat er voor Joden
in het Chinees slechts hetzelfde woord beschikbaar
is als voor de onder de duim gehouden, overwegend

Islamitische, Oeigoeren, en wel Hui, hetgeen volk
betekent.
In Harbin, eind 19e eeuw vluchthaven voor uiteindelijk
ruim twintigduizend Russische Joden, overleed de laatste
Joodse inwoner in 1985. In Shanghai echter, met een
bevolking van 26,3 miljoen, leeft de Joodse gemeenschap
weer op door de influx van expats, en wonen nu rond de
tweeduizend Joden.

De twee gezichten van Shanghai
Als je het centrum van Shanghai voor het eerst aandoet,
weet je gewoon niet welke kant je op moet kijken. De
stad wordt doorsneden door de rivier, de Suzou, feitelijk
de monding van de Yangtze. Van de ene kant heb je een
verpletterend uitzicht op de futuristische skyline van het
zakendistrict, terwijl het beeld van de andere kant je terugbrengt naar een mondaine Europese stad uit de 19de eeuw.

Het nieuwe Sjanghai

Elias Sassoon was de eerste die zich in Shanghai vestigde.
In korte tijd wisten hij en enkele andere Joodse handelsfamilies aanzienlijke industriële en zakelijke imperia op
te bouwen, waarbij de handel in opium overigens aan de
basis van het succes stond.
Zij wisten een stempel op het stadsgezicht te drukken,
waar menig voorname Europese stad niet aan kon tippen,
met langs de rivierkade een promenade van nog altijd
internationale allure, de Bund, als absolute blikvanger.
Imposante gebouwen in Jugendstil en Art Déco zetten
hier de toon. Een voorbeeld van zo’n historisch gebouw,
destijds een van de eerste wolkenkrabbers in Azië, is het
iconische Peace Hotel, deels gevestigd in Sassoon House,
gebouwd door Victor Sassoon in 1929 en oorspronkelijk
bedoeld als hoofdkantoor van zijn concern.

Vluchthaven voor de Naziterreur
Tegen 1920 woonden er zo’n drieduizend Joden in Shanghai en telde de stad meerdere synagogen. De betekenis
van China voor Joden en speciaal die van Shanghai zou alleen maar toenemen als gevolg van het antisemitisme, dat
al vanaf eind 19de eeuw in Oost-Europa heftig de kop had
opgestoken, gevolgd door de Naziterreur uit Duitsland en
Oostenrijk in de 20ste eeuw.

OHEL MOSHE SYNAGOGE, LITTLE VIENNA
In Little Vienna woonden tijdens de oorlog
zo’n veertienduizend Joodse vluchtelingen
tussen de plaatselijke bevolking. Er waren
tekorten aan voedsel en medicijnen, die
samen werden doorstaan.
De vluchtelingen wisten in Shanghai, ook al
leefden ze nog zo op elkaar, toch weer een
Joodse omgeving met karakteristieke Europese trekken te creëren. De buurt kende
cafés, zoals Atlantic, restaurants, waaronder
Mascot, dansclubs met namen als Salon Fufi,
een bioscoop, Broadway, en ook bakkerijen en
slagerijen.
Lopend door enkele van de overgebleven straten komt de vraag bij je op voor hoe lang een
dergelijke wandeling nog mogelijk is gezien het
rappe tempo waarin China verandert.

14.000 namen, alleen nu
eens niet van vermoorde
Joden, maar van hen,
die het overleefd hadden.
Van 1933 tot 1941 werd Shanghai, waarvoor aanvankelijk
geen visumplicht gold, een belangrijke vluchthaven
voor Joden, die onder dreiging van uitroeiing met name
Oostenrijk, Duitsland en Tsjecho-Slowakije ontvluchtten.
Shanghai was zelfs de enige stad ter wereld waar aan
Joodse vluchtelingen lange tijd geen voorwaarden werden
gesteld om te worden toegelaten.

Dit laatste is voor een aanzienlijk deel te danken aan
de groep zakenmensen rond de familie Sassoon. De
vrijhandelstatus van Shanghai, in 1842 geregeld in het
verdrag van Nanking na de Eerste Opiumoorlog, waarin
ook Hong Kong Brits werd, zorgde voor de komst van
een aantal commercieel uitermate succesvolle Joodse
families. Veelal afkomstig uit Perzië en Afghanistan en
voornamelijk gevestigd in Bombay in India, zagen ze hier
een uitgelezen kans in om hun handelsactiviteiten uit te
breiden.

“Imposante gebouwen in
Jugendstil en Art Déco
zetten hier de toon.”
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Voormalig
Ohel Moshe
synagoge

De folder van het Jewish Refugee Museum/de Ohel
Moshe synagoge, zegt hierover dat Shanghai voor de
Joden als een soort Ark van Noach fungeerde. De stad
wist uiteindelijk zo’n achttienduizend Europese Joodse
vluchtelingen op te nemen, daarbij geholpen door het
American Jewish Joint Distribution Committee en
de reeds gevestigde groep rond de welvarende Joodse
zakenmensen. Ook veel Joden, veelal van Russische
oorsprong, uit de stad Harbin in de Chinese regio
Mantsjoerije, vluchtten naar Shanghai nadat de streek in
1931 door Japan was bezet.
Nadat Japan in 1937 ook Shanghai bezette, werd het
vanuit Europa steeds moeilijker de stad te bereiken. Joodse
vluchtelingen dienden nu over een door consulaten in
Europa uitgegeven visum te beschikken. Niet meer dan een
enkele diplomaat durfde de verstrekking hiervan aan.

Namenmonument Shanghai
Daarom moet de naam van Dr. Ho Feng-Shan genoemd
worden. Hij was van 1938 tot eind 1941 consul generaal
van China in Wenen. Hij droeg er persoonlijk zorg voor,
tegen de instructies van zijn superieuren in en met gevaar
voor eigen leven, dat duizenden Joden een visum kregen.
In de eerste drie maanden alleen al schreef deze ‘Chinese
Schindler’ twaalfhonderd visa for life uit, zoals ze werden
getypeerd. Postuum is aan dr. Ho Feng-Shan de Yad
Vashem-onderscheiding gegeven.
Er was overigens ook een ‘Japanse Schindler’: de Japanse
consul in Litouwen, Chiune Sugihara, die in 1939 en
1940 eveneens verantwoordelijk was voor het zelfstandig
blijven uitgeven van meer dan tweeduizend - eveneens
levensreddende - visa voor Joden met bestemming Japan.
De Japanners volgden de extreme Nazipraktijken
weliswaar niet, maar besloten wel om vanaf 1943 het
merendeel van de Joden in Shanghai onder te brengen
in een designated area for stateless refugees, lees getto.
Het gebied werd ‘administratief’ afgegrendeld door de
instelling van een pasjessysteem maar werd niet ommuurd
of door prikkeldraad afgescheiden.
Het feit dat nagenoeg alle gevluchte Joden uit Shanghai
de oorlog hebben overleefd en na afloop ervan hebben
kunnen emigreren naar Israël en de VS wordt als
het “Miracle of Shanghai” beschouwd. Zelf werd ik
geconfronteerd met een aspect van dat wonder toen
ik daar tegenover een namenwand kwam te staan.
Veertienduizend namen, alleen nu eens niet van
vermoorde Joden, maar van hen die het juist gered
hadden. •
Voormalige
Ohel Moshe synagoge
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MIJN LEVEN

Flora Burgers, 28 jaar, verloofd met Ruben,
geboren in Utrecht, woont in Amstelveen.
Verwacht in december haar eerste kind.
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven

Sport

Na de middelbare school in Utrecht ben ik op
mijn achttiende in Amsterdam gaan wonen
om rechten te studeren aan de UVA. Na het
afstuderen in privaat- en bestuursrecht ben ik
als juridisch medewerker in dienst gekomen bij
een klein advocatenkantoor. Ik hield me vooral
bezig met rechtszaken van reisorganisaties die
door reizigers werden aangeklaagd. Ik stelde
concept dagvaardingen op en ging mee naar
rechtszittingen. Ook deed ik zaken op het gebied
van bestuurs- en arbeidsrecht.
Daarna ging ik voor mijn huidige werkgever
werken, de Provincie Noord-Holland, gevestigd in
Haarlem. Ik doe daar twee dingen. Allereerst ben
ik secretaris van de hoor- en adviescommissie. Wij
behandelen de bezwaarzaken tegen beslissingen
van de Provincie. Bijvoorbeeld een landbouwer
die bezwaar maakt tegen het niet verstrekken van
subsidie voor verduurzaming. Het kan ook gaan
over een bezwaar dat burgers maken tegen het
verdwijnen van een bushalte. Of de voorgenomen
aanleg van een nieuwe weg waar mensen denken
overlast van te krijgen. Soms lees ik een bezwaar en
dan denk ik, “is dit echt een probleem?” Maar als ik
de mensen dan hoor, begrijp ik het altijd beter.
Ook geef ik advies aan collega’s over bijvoorbeeld de
rechtmatigheid van het verstrekken van bepaalde
subsidies. Ik kijk dan of dat overeenkomstig is met
het Europese recht.

Ik houd van hardlopen en train een paar keer per
week hier vlakbij in de prachtige Middelpolder. Ik heb
tweemaal de Dam tot Damloop volbracht. Mijn doel is
om de halve marathon van Amsterdam te lopen.

Eten
Ik kook graag gerechten zoals lasagne met linzen,
couscous met hele kip, Thaise viskoekjes of risotto
met kip uit de oven. Ruben maakt graag asperges met
truffel.

Joods
Het meest spreken mij de feestdagen aan. Ik vind het
leuk om die, net zoals sjabbat, met mijn of met Rubens
familie en vrienden door te brengen. In Utrecht had
ik weinig Joodse contacten. Haboniem, waar ik vanaf
mijn zevende tot mijn vijfentwintigste lid van ben
geweest, was heel belangrijk voor mij.

Hekel aan
Als iemand zegt ,“niet onaardig bedoeld” dan bedoelt
die persoon het eigenlijk wel zo. Ook aan mensen die
snel oordelen en niet openstaan voor dingen die ze niet
kennen. Verder aan lekke banden...

Markt
Houd ik erg van. Op vrijdag ga ik graag naar de
Botermarkt in Haarlem waar ze biologische producten
verkopen.

Mooiste herinnering

Televisie

Vaak zijn dat vakanties zoals die naar Napels in 2017.
Een hele andere cultuur dan hier. Daar draait alles om
koffie en eten. Ook het verblijf in Parijs met mijn beste
vriendinnen was onvergetelijk.

Wij hadden tot voor kort geen televisie. Ik kijk op
de iPad veel naar Uitzending Gemist zoals de serie
Tokidoki van Paulien Cornelisse over Japan. Andere
lievelingsprogramma’s zijn De slimste mens, Zondag
met Lubach en Ik vertrek. Op Netflix zie ik graag
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“Sherlock Holmes”. Ik zit nooit te
zappen.

Mop
Ik ben gek op moppen maar heb er
niet direct een paraat.

Boek
Ik houd veel van lezen. In mijn
boekenclub lezen wij alleen
Engelstalige boeken en om de
beurt dragen we een boek voor,
dat we dan bespreken. Mijn
favorieten zijn: The Monk of
Mokha van Dave Eggers. Het
gaat over iemand die koffie wil
importeren vanuit Jemen naar
Amerika. Dit is lastig door de
burgeroorlog.
Of Brooklyn van Colm Tóibin, over
een Iers meisje dat in Brooklyn
een leven opbouwt. Ze heeft
heimwee en zit met het dilemma
of ze terug zal gaan of niet. Ook
mooi is Napels, een Duivels

Paradijs van Gert Hage over een
Nederlandse man die in Napels
woont en ziet hoe de Camorra de
stad in zijn greep houdt.

Winkel
In Haarlem zit, in de Grote
Houtstraat, die geweldige
chocoladewinkel Michel. Ik
kan ook erg genieten van
bakkerij Le Fournil, die
we nu ook in Amstelveen
hebben. De madeleines, de
macarons, de croissants en de
chocoladebroodjes zijn heerlijk.

Krant
De NRC. Ik vind vooral de opbouw
prettig. Op de eerste zeven
pagina’s kan ik op een efficiënte
manier lezen wat er speelt in de
wereld.

Grootste wens
Vind ik moeilijk.....
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Uitzicht
Blauwe meren met bergen op de
achtergrond zoals in Montenegro.
Ook Nederlandse landschappen
met weilanden vind ik prachtig.

Bewondering voor
Mensen die zelden klagen en
dingen kunnen accepteren zoals ze
zijn. Die vrolijk blijven ook al zijn
de omstandigheden niet ideaal.
Mensen die alles achter hebben
moeten laten en weer een nieuw
leven hebben moeten opbouwen.

JMW
Mijn oma, Noortje Ranken, heeft
er als maatschappelijk werker
gewerkt. Zij was vooral actief
in Zuid-Holland en Zeeland. Zij
woont nu in het Mr. Visserhuis,
het Joodse woonzorgcentrum,
in Den Haag dat er mede dankzij
JMW is. Het is mooi dat JMW
bestaat.

HISTORISCHE COLUMN

Een geïmproviseerd
Joods Nieuwjaar
In de Oost na de oorlog
TEKST BART WALLET FOTO’S FAMILIE GILO, ISRAËL

De Hoge Feestdagen worden wereldwijd gevierd. Ook in wat destijds de
kolonie Nederlands-Indië was werden kort na het einde van de Tweede
Wereldoorlog weer Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag gevierd.
Maar dat was wel volop improviseren.

D

e belangstelling voor de Nederlandse koloniale geschiedenis neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Indische Nederlanders vertellen in toenemende mate hun
verhalen, zowel over de koloniale periode als over de
Japanse bezetting en de daaropvolgende bersiap, de
periode van veel geweld na het eind van de Japanse bezetting en het uitroepen van de Republiek Indonesië.
Ook de Indië-veteranen doen verslag van hun ervaringen in de Nederlands-Indonesische Oorlog die
van 1945-1949 de archipel in de greep hield en uiteindelijk leidde tot de erkenning van de onafhankelijke staat Indonesië. Recent komt steeds meer aandacht voor het Nederlandse geweld in die oorlog en
het NIOD voert momenteel, samen met een aantal
andere instituten, een groot onderzoeksproject uit
naar de gebeurtenissen in Indië/Indonesië gedurende deze oorlog. Maar hoe verging het Joden eigenlijk in deze periode? Waren zij er eigenlijk wel?
Joodse gemeenschap in Indië?
Over een Joodse gemeenschap in Indië kon eigenlijk maar met moeite gesproken worden. Vanaf de
negentiende eeuw hadden vooral individuele Joden zich in de kolonie gevestigd, vaak om een militaire of ambtelijke carrière te maken met het idee
om daarna naar het moederland terug te keren.
Een deel bleef echter in ‘de Oost’ wonen en bij gebrek aan Joodse huwelijkspartners werd vaak een huwelijk
met een Europese christelijke partner of een Indonesische

gesloten. Sjabbat en feestdagen werden niet, of moeizaam
nageleefd, en soms kwam er een moheel (besnijder) langs
die vervolgens heel wat werk te verrichten had.
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Leger-‘rabbijn’ Seeligman met
soldaten in het toenmalige
Nederlands Indië
Pas aan het begin van de twintigste eeuw begint zich
langzamerhand Joods leven te ontwikkelen in de kolonie.
In Soerabaja ontstond de enige functionerende synagoge
als vitaal centrum voor een groep Iraakse Joden die zich
in Indië had gevestigd. Vanaf 1927 komen daarna in de
steden Batavia, Bandoeng en Semarang afdelingen van
de ‘Vereniging voor Joodse Belangen’. Die hadden vooral
een aansprekend sociaal en cultureel programma met
lezingen, gezellige maaltijden en het gezamenlijk vieren
van de Joodse feesten en af en toe een synagogedienst
voor de liefhebbers. Buiten Soerabaja waren voor wie
een overtuigd orthodox leven wilde leiden, weinig
mogelijkheden.

“In ouderwets
vertrouwde Joodse sfeer
Joods Nieuwjaar vieren.”
Toen de Tweede Wereldoorlog ook Indië bereikte en de Japanners de kolonie bezetten, deelden de Joden aanvankelijk vooral in het lot van de overige ‘witte’ Europese koloniale bevolking. Zij werden tezamen met hen geïnterneerd.
De Iraakse Joden ontsprongen aanvankelijk de dans: zij
waren niet ‘wit’. Pas toen de Duitse bondgenoten hierover
hun verontwaardiging lieten horen, gingen de Japanners
de Joden op sommige plekken min of meer isoleren van de
andere geïnterneerden en werden ook de Joden uit Soerabaja opgepakt.
Na de capitulatie van Japan in 1945 tekende zich een verwarrende periode af. Indonesische nationalisten kregen de
mogelijkheid om de eigen onafhankelijke staat uit te roepen. Naast Japanse soldaten waren er nu ook Britse troepen en even later keerden ook de Nederlandse soldaten
weer terug in het straatbeeld. Het werd een verwarrende
periode van burgeroorlog, waarbij de situatie van plaats tot
plaats sterk kon verschillen.

Rosj Hasjana, Bandoeng 1946
In deze context speelde zich in Bandoeng in 1946 een
bijzondere Rosj Hasjana af. Een deel van de Joden uit
Bandoeng was teruggekeerd uit de Jappenkampen en
had ondertussen de vertrouwde ‘Vereniging voor Joodse
Belangen’ weer opgericht. De leiding was in handen van
de zakenman Bernard Philip van Zuiden. Hij stond er
deze Rosj Hasjana echter niet alleen voor: in Bandoeng
was de V-Brigade gelegerd, een Nederlandse legereenheid,
grotendeels gevormd uit militairen die bij de bevrijding in
de kolonie aanwezig waren. Daaronder bevond zich een

Rosj Hasjana na de oorlog in Batavia
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Leger-‘rabbijn’ Seeligman met soldaten in het toenmalige Nederlands Indië

Herkent u
iemand in
deze foto’s en
heeft u meer
informatie over
hen, dan hoor
ik graag van u
bartwallet@
gmail.com

minder van belang zijn geweest dat de ‘Vereniging voor
Joodse Belangen’ speciaal voor hen een feestelijk diner
organiseerde, waar zelfs Palestinawijn werd geschonken.

groot aantal Joodse soldaten. Samen met de Joden uit
Bandoeng wilden deze soldaten niets liever dan voor het
eerst sinds de oorlogsjaren weer in ouderwets vertrouwde
Joodse sfeer Joods Nieuwjaar vieren.
Het ‘Joods Militair Tehuis’ (JMT) aan de Sumatrastraat
33 werd omgebouwd tot sjoel. Het JMT was ook een initiatief van Van Zuiden geweest en een doorslaand succes: het bood ontspanning en culturele activiteiten aan de
Joodse soldaten. Het leiden van de Rosj Hasjanadiensten
werd netjes verdeeld: de Indisch-Joodse heer Birkenfeld
deed één deel, korporaal Seeligman deed een ander deel.
Emil Jozef Seeligman was een van oorsprong Duitse Jood
die via Nederland naar Engeland was ontkomen en daar
dienst had genomen in de Prinses Irenebrigade. Na de bevrijding van Nederland werd hij naar Indië gestuurd, waar
hij de rol op zich nam van eerste Joodse geestelijke verzorger in het leger.

Naderend einde
Na Rosj Hasjana volgde ook een Jom Kipoerdienst, met
55 bezoekers. Vaandrig O. Sandelovsky die daarvan verslag deed, beschreef de sfeer pakkend: ‘‘Al is het ook op
een primitieve manier, het geeft toch in ieder geval blijk
van de vaste wil om hier als betrekkelijk kleine groep het
Jodendom ondanks alles niet te vergeten of te laten verslappen’.
In 1947 vertrok de V-Brigade weer uit Bandoeng en
kreeg een rol bij de eerste politionele acties en ook bij de
tweede ronde
daarvan had ze
MEER LEZEN:
een prominente
plek. De Joden in
Bart Wallet, ‘‘De vaste wil
Bandoeng waren
om het Jodendom niet te
weer vrijwel
vergeten’. Joodse militairen
geheel op elkaar
en hun geestelijke verzorging
aangewezen. Lang
in Indonesië 1945-1950’
duurde dat niet
in: Marleen van den Berg &
meer. Gaandeweg
George Harinck eds., Voor
drong het ook
de geest en het moreel van
tot Nederland
de troepen. De kerken en de
door dat de
oorlog in Indonesië, 1945Indonesische
1950 (Hilversum: Verloren,
onafhankelijkheid
2018) 205-225.!
niet geblokkeerd
kon worden.
Indonesië werd in 1949 erkend en de meeste Joden
verlieten rond die periode ook het land. De nog maar
nauwelijks begonnen geschiedenis van de Indische Joden
werd daarmee al snel weer beëindigd. •

“Er zat weinig anders
op dan de diensten te
improviseren.”
Alles leek geregeld, maar een belangrijk element
ontbrak nog: een sjofar. Daarnaast waren er niet genoeg
machzoriem, gebedenboeken. Die zouden echter uit
Singapore opgestuurd worden – iets wat via het Britse
leger geregeld kon worden. De Indische Joden en
militairen wachtten en wachtten, maar ingaande Rosj
Hasjana was er nog niets gearriveerd. Er zat weinig
anders op dan de diensten te improviseren. Desondanks
puilde het gebouw uit en werden een avonddienst en twee
ochtenddiensten gehouden. Voor de soldaten zal niet
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Geef aan Cefina, de schakel
tussen (n)u en later
bijvoorbeeld met een certificaat voor Rosj Hasjana

Steun
Joods Bijzonder Onderwijs
Jeugdorganisaties Haboniem en Bne Akiwa
Joods Maatschappelijk Werk
Beveiliging

IBAN NL91 INGB 0000 1918 00

STEUNT

jongeren
zorg en
beveiliging in
Joods Nederland

020 442 07 82
info@cefina.nl
www.cefina.nl

“Feestdagen vier je niet alleen”
Vind je match op
Jewish Friends.
Vele jaren in
Geluk &
Gezondheid!
De grootste datingsite voor iedereen met een Joodse achtergrond voor vriendschap en meer.

www.jewish-friends.eu
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ETEN & OPETEN

Smakelijke balagan
NENI in de Citroëngarage
TEKST MARIANNE FUCHS
foto: patrick sternfeld

de vloer liggen ouderwetse zwart-wit tegels met een oud
Midden-Oosters patroon.
Er zijn hoogteverschillen en intieme zitjes gecreëerd; er
staan lange en korte houten tafels, hoge en lage. De grote open keuken vormt het middelpunt van de industriële
ruimte. Er is gebruik gemaakt van draadglas en metaal.
Overal staan vijgenbomen in grote potten en er hangen
veel planten.

Ik heb een ochtend doorgebracht in de deli en heb veel
geproefd. Alles was even lekker, verrassend en vers, met
steeds een touch van de smaak van Tel Aviv. Dat kan ook
niet anders want chef-kok Boaz Peled komt uit Israël.
In de deli kan je de hele dag door mooie sandwiches scoren, maar ook salades, vers geperste sappen en zoet met
koffie. Ook voor thuis of onderweg.
Popcornfalafel met gember en tahini; Baba Ganousj, auberginesalade met pitabrood; Labaneh, Yoghurt- kaas met
gemarineerde olijven, zoatar en sumac; harira, Marokkaanse linzensoep met kikkererwten, pompoen en verse
kruiden. Groene shakshuka, zie recept. ‘s Avonds verandert alles in een schitterend mezza en pizza concept.

D

e voormalige Citroëngarage aan het Stadionplein in Amsterdam huisvest tegenwoordig
een gigantisch culinair complex, een deli/restaurant/cocktailbar/bakkerij met de naam
NENI. Het eten is Oost-Mediterraans, zeg maar Israël
en omstreken.
NENI is een familiebedrijf en ook een keten van dertien
restaurants, waarvan het meest recente vorig jaar in Amsterdam werd gevestigd. De naam NENI is samengesteld
uit de vier initialen van Nuriel, Elior, Nadiv en Ilan, de
vier zonen van chef-kok en kookboekenschrijfster Haya
Molcho. Zij, geboren in Israël en nu wonend in Wenen, is
de Godmother van de clan. De familie heeft een Israëlische, Roemeense en Spaanse achtergrond en iedereen
werkt mee.
De Molcho’s hebben een passie voor lekker eten, een
warm familiegevoel en liefde voor delen. Ze houden van
balagan, wat een al dan niet sympathieke chaos of een
zootje betekent in het Ivriet. Ze hebben in tien steden
waaronder Berlijn, München, Parijs, Zürich en Mallorca
succesvolle NENI-zaken.
In Amsterdam is alles is uit de kast getrokken om het iconische gebouw om te toveren tot een informeel restaurant met een knipoog naar Citroën. Op een drukke dag
ontvangen ze er zeshonderd gasten.

Uitgebreid tafelen in het restaurant
Het balaganmenu bestaat uit een selectie van mezze geroosterde bloemkool, geroosterde zoete aardappels,
hummus en rauwe vis - hoofdgerechten met origineel
aangemaakte groenten en vis- of vleesgerechten uit de
steenoven of van de houtskoolgrill - steak van de grill,
gegrilde inktvis, zeebaars, kipshoarma - en desserts: mascarponemousse, halva met ijs, knafeh, engelenhaar met
yoghurtijs en siroop,

Vers brood en cocktails
Behalve een restaurant en deli, heeft NENI ook een bakkerij en een cocktailbar in het complex. Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag worden er challes gebakken. Ook
verkoopt NENI cheesecake, babka, boreka en focaccia. The
lemmonman is een cocktailbar gecreëerd als eerbetoon aan
Gerard Citroën, de grondlegger van Citroën. Een scala aan
citrusdranken - citroencocktails - wordt aangeboden. Shots
van huisgemaakte citroenjenever zijn ook te bestellen. •
Uiteraard is ook het kookboek dat Haya Molcho heeft geschreven, “Tel Aviv, het eten, de mensen en hun verhalen”, bij NENI
te koop: www.neni-amsterdam.nl

Industriële uitstraling
Als je binnenkomt valt de gele bar in de deli meteen op;
die is gemaakt naar een model van de Citroënbus. Op
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foto: neni

Ontbijt en lunch in de deli

Recept

Groene shakshuka
Een uitgebreid recept voor een simpel gerecht, 4-6 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gr prei
30 gr boter
250 gr bladspinazie
25 gr peterselie
zeezout
25 ml room
1 kleine venkelknol
2 lenteuien
1 eetlepel olijfolie plus olie om over het gerecht
heen te gieten
50 gr kashkaval, of anders roomkaas
20 gr Parmezaanse kaas plus wat Parmezaanse
kaas om het gerecht mee te garneren
6 eieren
Serveer met zuurdesembrood

Snij de prei over de lengte doormidden en maak
schoon. Snij ze in stukken van 1 cm breed.
Verhit boter in pan, voeg prei toe en bak op lage
temperatuur tot hij zacht is. Haal prei van vuur en
laat afkoelen.
Maak spinazie schoon en verwijder dikke stukken.
Leg 50 gr. van de bladeren apart. Blancheer de rest
van spinazie met peterselie inclusief het takje 10
seconden in kokend gezouten water. Doe spinazie
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in vergiet en laat de groente even schrikken door er
ijskoud water overheen te gieten. Laat de spinazie
goed droog worden.
Pureer prei, de spinazie-peterselie en 75 ml water in
een keukenmixer tot een brei. Breng op smaak met
zout.
Halveer de venkel, haal de pit eruit en snij de knol
in dunne schijfjes Maak de lente-ui schoon en snij
overdwars doormidden. Verhit de olijfolie in een
pan op gematigd vuur en bak de lente-ui en venkel
3 minuten. Strooi er zout overheen en leg even
terzijde.
Bak in dezelfde pan de overgebleven spinazie met
1 à 2 eetlepels water totdat deze uit elkaar valt.
Bestrooi spinazie met zout en verdeel spinaziepeterseliemix, venkel en lente-ui er gelijkmatig
overheen. Rasp de kashkaval kaas en 20 gr
Parmezaanse kaas grof en strooi de rasp over de
groenten. Vorm met een lepel 6 kommetjes en
plaats in ieder kommetje 1 ei. Bestrooi vooral het
eigeel met zout en laat de eieren 4 tot 5 min. koken,
totdat het eiwit stevig, maar het eigeel nog wel
vloeibaar is (zoals bij gepocheerde eieren}.
Rasp de rest van de Parmezaanse kaas over de
eieren. Giet er olijfolie overheen en serveer het
geheel met vers brood.

EITZES VAN ESTHER

De NS en JMW
Veel emotie en opschudding
TEKST ESTHER SCHOLTENS

Vraag
Sinds ik een aanvraag heb ingediend voor de NS-tegoeden
voel ik me slecht. Het kostte sowieso al moeite om hulp
te krijgen bij het doen van die aanvraag, want ik heb
zelf geen computer en moest daarvoor dus naar JMW.
Ik heb anderhalve dag gebeld tot ik een medewerker
van JMW aan de lijn kreeg. Bovendien bleek dat ik een
uittreksel uit de Basisadministratie Persoonsgegevens
van de gemeente nodig had. Er was me geadviseerd om
tegen de baliemedewerker te zeggen dat het voor de NStegoeden was. Dat vond ik lastig, want moet zo’n voor mij
onbekende persoon weten wat er met mijn familie in de
oorlog is gebeurd?

Daarnaast droom ik, sinds ik hiermee bezig ben, steeds
over de oorlog van mijn ouders. Ze zijn beide in Sobibor
vermoord. In mijn dromen zitten ze in de trein en
komen ze in Sobibor aan. ’s Ochtends word ik uitgeput
wakker. Ook denk ik er gedurende de dag veel over na.
Dan passeren ook alle andere familieleden die tijdens
de oorlog door de NS zijn vervoerd, maar waarvoor ik
geen aanvraag kan indienen (zoals mijn grootouders),
de revue. Inmiddels voel ik me geradbraakt. Wie had
kunnen denken dat dit zoveel nare emoties los kon
maken? Aan de andere kant ben ik ook blij dat de NS
zijn verantwoordelijkheid neemt en een groot bedrag
beschikbaar stelt aan door hen in WOII vervoerde
vervolgden en hun direct nabestaanden (weduwen/
weduwnaars en kinderen). Het is dubbel….

Onrust in de familie
Ook heeft de aanvraag voor onrust in de familie gezorgd.
Ik heb drie broers en een zus. Mijn zus en een broer
wilden ook aanvragen. Ik vroeg me vervolgens af of dat
wel kan? Ze gaan toch niet drie keer een bedrag van
15.000 euro uitkeren? En dus belde ik weer met JMW
en hoorde dat dat inderdaad niet zal gebeuren. Eén
kind vraagt aan en heeft de verplichting het aan hem
uitgekeerde bedrag onder zijn zussen en/of broers te
verdelen. Dat legde ik hen uit en zei: ”Laat mij dat dan
doen, ik heb dat uittreksel al in huis en heb al een afspraak
met JMW gepland staan”. Maar zo simpel was dat niet,
volgens mijn broer. Hij klom gelijk in de telefoon, want
wilde “met eigen oren horen” of dat wel zo was. Ik voel me
gekwetst door zijn reactie… vertrouwt hij me niet ofzo?

Eitze
Uw verhaal komt erg overeen met vele reacties die we bij
JMW krijgen. De meeste mensen zijn, net als u, positief
over het feit dat de NS geld beschikbaar heeft gesteld en
daarmee zijn rol in de oorlog erkent, maar hebben tegelijk
last van alle verdrietige herinneringen, gedachten en
gevoelens die de aanvraag met zich meebrengt.
We hebben ons bij JMW ook afgevraagd waarom juist
deze aanvraag zoveel losmaakt? We begeleiden mensen
met zoveel verschillende fondsenaanvragen, maar deze
NS-tegoeden lijken extra veel op te roepen. Misschien
komt het doordat het een Nederlands bedrijf betreft dat
nog altijd bestaat?
Een meneer die ik telefonisch sprak zei: “Ik had me nog
niet eerder voorgesteld hoe mijn vader zich in die trein
moet hebben gevoeld. Wat de omstandigheden waren
waaronder hij vervoerd werd.” Hij had ineens een nieuwe
gedachte over het oorlogsleed van zijn vader. Kan dit bij
u ook een rol spelen? Ook is er aandacht in de landelijke
media besteed aan de NS-tegoeden. Het heeft een groot

“Ik droom, sinds ik
hiermee bezig ben,
steeds over de oorlog
van mijn ouders.”
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de afspraak bij JMW? Dan zijn ze direct betrokken en zien
ze met eigen ogen hoe de aanvraag wordt ingediend. Op
het formulier is er de mogelijkheid om aan te geven dat er
broers en/of zussen zijn.
De commissie kan echter niet controleren of het
uitgekeerde bedrag daadwerkelijk wordt verdeeld. Ze
moeten erop vertrouwen dat dit op eerlijke wijze gebeurt.
Ik geef toe, dat is in sommige families helaas niet zo
vanzelfsprekend. In het algemeen kan ik alleen adviseren
om in dit soort gevallen naar JMW te komen. Dan zoeken
we samen uit hoe het geld voor zo min mogelijk onrust,
wantrouwen en ruzies zorgt.

deel van de Joodse gemeente bereikt. Het leeft enorm en
men praat er ook onderling veel over.

“De financiële grens
komt namelijk niet
altijd overeen met de
emotionele grens.”
En dan hebben we het niet eens over het feit dat je
voor door de NS vervoerde grootouders, broers en
zussen geen aanvraag kan indienen. Dat veroorzaakt
ook veel verdriet, merken we bij JMW. De Commissie
NS Tegemoetkomingen geeft aan dat ze keuzes hebben
moeten maken, waarvan ze begrijpen dat die pijnlijk
kunnen zijn. De financiële grens komt namelijk niet altijd
overeen met de emotionele grens.

We beseffen dat het af en toe lastig was om ons te
bereiken. We werden een aantal weken overspoeld
door telefoontjes van mensen die op zoek waren naar
informatie over de NS-tegoeden, die een aanvraag wilden
indienen en daar hulp bij nodig hadden of die hun gevoel
over de aanvraag wilden delen of op zoek waren naar wat
extra ondersteuning. Met andere woorden, het was druk!
We hebben de drukte met alle maatschappelijk werkers
opgevangen en uiteindelijk lukt het altijd om iedereen
te woord te staan en te helpen. Ik wens u veel sterkte en
hoop dat u er met uw broer uitkomt. Zo niet: u weet ons
te vinden! •

Neem tijd en advies
U schrijft dat de aanvraag ook voor onrust in de familie
zorgt. Mijn eerste ingeving was eigenlijk een hele
praktische: waarom komen uw zus en broer niet mee naar

JMW Joodswelzijn wenst u

Gelukkig 5780
Sjana Tova
info@joodswelzijn.nl • 088 165 22 00 • www.joodswelzijn.nl
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UITGELICHT

Gouden levensverhalen
Met Eva Durlacher
TEKST CHAYA OOST FOTO VIA EVA DURLACHER

I

n de nieuwe cursus van Lev-JMW, Gouden Boeken,
biedt Eva Durlacher een aandachtige, warme plek
om je levensverhaal vorm te geven in tekst en beeld.
Tijdens deze creatieve cursus krijg je inspirerende
opdrachten om verhalen en gevoelens tot uitdrukking te
brengen en tot een boek te maken.

literatuur te zijn. “Iedereen heeft een geschiedenis die
het meer dan waard is om verbeeld en verteld te worden.
Elk leven is het waard om gezien en gehoord te worden.”
vertelt Eva.

“Er ontstaan onderling
leuke, mooie gesprekken.”

Al jaren geeft Eva Durlacher teken- en schrijfcursussen
over levensverhalen. Hierbij gebruikt ze een waaier aan
gemengde technieken met inkt, (kleur)potlood en pen,
verf, krijt en ecoline. Daarbij komt ook tekst. Sinds kort
heeft Eva een cursus ontwikkeld die specifiek gericht is
op de wat oudere doelgroep: “Omdat het terugkijken op
je leven soms ontzettend veel kracht geeft. Als een soort

Met precisie en aandacht worden de lades van je
herinnering heropend door vragen als: Hoe was het vroeger
op de lagere school? Hoe zag de keuken er vroeger eigenlijk
uit? Wat voor gerechten bereidde je moeder altijd?
Dat soort herinneringen brengt verhalen terug die je
vrolijk maken en inspiratie geven. De dingen die je aantreft
in je herinnering worden vervolgens getekend, beschreven
en tot verhalen of gedichten gesmeed. Wat er getekend
en geschreven wordt is steeds een verrassing, of het mooi
wordt is niet belangrijk. Het is persoonlijk, intiem en
uniek.
“Ik merk dat mensen er echt blij van worden,” vertelt Eva
verder. “Maar alle gevoelens horen er bij; vreugde, verdriet,
boosheid, eenzaamheid… Het zijn allemaal kleuren in
jezelf. Dat geeft ook een soort vrijheid. Je bent niet dít of
dát; je bent alles.”
Ook als je geheugen je soms in de steek laat is het
versterkend om juist diep verborgen herinneringen uit je
verleden weer naar boven te halen. De verhalen en beelden
uit je eigen leven zijn bijzonder om te verbeelden en mooi
om te delen met degenen om je heen. Bovendien geeft het
een soort écht contact, legt Eva uit: “Contact met je eigen
leven, maar ook met de ander. Er ontstaan onderling leuke,
mooie gesprekken.” •

herwaardering van wie je zelf bent en wat je hebt gedaan”.
Via verrassende vragen worden herinneringen voor de
geest gehaald die niet direct boven op de plank liggen. Er
wordt gewerkt op losse bladzijden die aan het einde van
de cursus gebonden worden tot een boek. Zo kun je jouw
eigen unieke levensboek vormgeven.
Ervaring met tekenen, schilderen en schrijven is absoluut
niet nodig. “Met of zonder tekenervaring, blijkt dat
iedereen kan tekenen!” lacht Eva. Het schrijven is een
stroom van woorden zonder (zelf-)kritiek en zonder
commentaar op spelling of juiste zinsbouw. Het hoeft geen

Wanneer: Op 10 woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur:
30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11 en 18
december, 8 en 15 januari. De cursus is één geheel.
Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten bij te
wonen. Waar: Lev-JMW. Prijs: €75, inclusief materiaal
en koffie/thee. Vooraf aanmelden verplicht via
lev@joodswelzijn.nl of 088 - 165 22 00 (optie 3).
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De Stichting Collectieve
Israël Actie zoekt een
algemeen directeur
Jonet.nl brengt verdieping
Dagelijks is Jonet er voor
Joods Nederland.
Nieuws en achtergronden, objectief en in
balans gebracht.
Ook dieper graven?
Kijk op Jonet.nl

Voor meer informatie
neemt u contact op
met Dave Heilbron
op 06 232 93581 of
kijk op onze website:
www.israelactie.nl

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

De 102.000 Namen Lezen
Herdenking Westerbork

O

p 27 januari 2020 is het 75 jaar
geleden dat het vernietigingskamp
Auschwitz werd bevrijd. JMW sluit
dit bijzondere jaar aan bij het lezen van de
102.000 namen in Westerbork.
De namen worden 6 dagen en 5 nachten
lang door nabestaanden en andere
vrijwilligers voorgelezen.

Wilt u namen lezen of aanwezig zijn? JMW begeleidt,
regelt uw deelname en vervoer. Andere specificaties volgen.
Meld u aan vóór 15 november via activiteiten@joodswelzijn.nl
of 088-1652200 (kies optie 2).
Voor iedereen met een Joodse achtergrond en partner.
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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 partner. Graag
voor alle activiteiten vooraf
aanmelden.
U kunt met ons contact opnemen tijdens kantooruren van
maandag t/m donderdag via
088-1652200 (optie 3)
of lev@joodswelzijn.nl.
SVP 24 uur van te voren afmelden
voor een lunch, anders moeten wij
helaas kosten in rekening brengen.
Voor onze actuele agenda kunt u
ook kijken op www.joodswelzijn.nl/
lev-activiteiten.

Café
Het Lev-JMW café is van maandag
tot en met donderdag van 10.00
tot 16.00 geopend (uitzondering
dinsdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur). U bent van harte
welkom om in het gezellige
Lev-JMW café koffie, thee of
een heerlijke koosjere lunch te
gebruiken.

In verband met de Joodse
feestdagen is Lev-JMW & het
café op de volgende dagen
gesloten: 30 september
en 1, 9, 14, 15, 21, 22 oktober.

Dagtochten
Er staat nog één dagtocht voor
2019 op het programma:

Woensdag 18 september
Leerdam
Op woensdag 18 september gaan
wij naar Leerdam. Wij brengen
een bezoek aan de glasblazerij
in Leerdam. In 2020 organiseren
wij weer nieuwe dagtochten.
Houdt hiervoor de Benjamin en de
nieuwsbrieven in de gaten!

Feestmaaltijden
De feestmaaltijden zijn een initiatief
van Lev-JMW in samenwerking
met Beth Shalom Cordaan. Wilt u
aanschuiven? Neem contact op
met Lev-JMW.
Op donderdag 3 oktober
organiseert Lev-JMW weer de
jaarlijkse Rosj Hasjana maaltijd .
Voorafgaand aan de maaltijd zal
eerst de Sjofar worden geblazen
door Rabbijn Spiero. Het diner
begint om 17.00 uur. Kosten €18,50
p.p. Leden van het BSP krijgen
€2,50 korting.
Op donderdag 17 oktober
organiseert Lev-JMW weer
de jaarlijkse Soekot maaltijd.
Voorafgaand aan de maaltijd zal
een spreker eerst vertellen over
Soekot. Het diner begint om 17.00
uur. Kosten €18,50 p.p. Leden van
het BSP krijgen €2,50 korting.

Overige maaltijden
Iedere dinsdagmiddag kunt u
aanschuiven voor de lunch in
de Bob Goudsmitzaal. De lunch
bestaat uit een hoofdgerecht (vis)
en een toetje. Kosten €12,50 p.p.
Leden van het BSP krijgen €2,50
korting.
Iedere vrijdagavond organiseert
Beth Shalom een Sjabbatdiner in de
Bob Goudsmitzaal. Kosten €15,00
p.p. Leden van het BSP krijgen
€2,50 korting.
Bij Grillroom Golan, Kastelenstraat
265 kunt u lunchen en dineren.
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Leden van het BSP krijgen daar
€2,50 korting (bij een minimale
besteding van €15,-) op de
maaltijden.
Golan is geopend van zondag tot en
met donderdag van 12.00 - 21.00
uur en vrijdag van 12.00 - 14.00
uur.

Films Lev-JMW
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. Aanvang lunch
tussen 12.45 - 13.15 uur. Kosten
film: €5,- p.p. Kosten lunch en film:
€10,- p.p.

Donderdag 26 september
“Les uns et les autres”
Muzikaal drama. Regie: Claude
Lelouchs. De Tweede Wereldoorlog
doet de paden van vier families
met verschillende nationaliteiten
kruisen. Iedere familie heeft een
bijzondere passie voor muziek. Alle
personages zijn fictief maar gebaseerd op historische artiesten als
Edith Piaf, Josephine Baker, Glenn
Miller.
Let op: Wegens de duur van deze
film wijken de tijd af. Aanvang lunch
tussen 12.00-12.15 uur. De film
start om 13.00-14.30 uur met deel
1. Pauze om 14.30 uur. Deel 2 van
de film is van 15.00-16.30 uur.

Donderdag 31 oktober
“Foxtrot”
Drama. Kort nadat Michael en
Dafna te horen hebben gekregen
dat hun zoon Jonathan is
omgekomen, blijkt het te gaan
om een andere soldaat met
dezelfde naam. Michael, zelf een
getraumatiseerde oorlogsveteraan,
eist dat het leger zijn zoon zo snel
mogelijk naar huis stuurt.

Donderdag 28 november
“De Held”

Thriller. Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld, en

Joods • Wat bezielt mij?

AGENDA
nu ze net uit L.A. is teruggekeerd wil
ze dat graag zo houden. Het is dan
ook nogal tegen haar zin dat haar
avontuurlijke zoon zich aanmeldt
voor de US Marines. Aan haar man
heeft ze weinig en tijd om hem op
andere gedachten te brengen is er
niet. Na een middag roeien staat ze
oog in oog met een verkrachter en
niet veel later wordt haar dochter ’s
nachts gewelddadig overvallen. Zou
deze bedreiging iets te maken hebben met het verzwegen oorlogsverleden van haar plotseling gestorven
vader? Geheimen moeten ontrafeld
worden, maar ook moet een gezin
bij elkaar worden gehouden.

Lezingen, cursussen en meer
Donderdag 19 september,
24 oktober en 21 november
Advocaat C. Ravesteijn

De heer C. Ravesteijn, Advocaat, zal
bij Lev-JMW een drietal lezingen
geven over de volgende onderwerpen: Faillissement Slotervaart,
gestolen erfenis, kind en recht (o.a.
onder toezichtstelling).
De lezing start om 14.00 uur. Aanvang lunch tussen 12.45-13.15 uur.
Kosten lezing €5,- p.p. Kosten
lunch en lezing €10,- p.p.

Vanaf 30 oktober: Gouden
Boeken met Eva Durlacher (zie
ook het artikel op blz. 42)
In deze cursus Gouden Boeken
biedt Eva Durlacher een aandachtige, warme plek om je levensverhaal
vorm te kunnen geven in tekst
en beeld. Tijdens deze creatieve
cursus krijg je, in 10 bijeenkomsten,
inspirerende opdrachten om verhalen en gevoelens tot uitdrukking te
brengen. Er wordt gewerkt op losse
bladzijden die aan het einde van de
cursus gebonden worden tot een
boek. Zo kun je jouw eigen unieke
levensboek vormgeven. Tijd van
13.30 tot 16.00 uur. Cursusdata: 30
oktober, 6, 13, 20 en 27 november,
4, 11 en 18 december, 8 en 15 januari. Kosten, €75,- p.p. De cursus is
één geheel. Het is niet mogelijk om
losse bijeenkomsten bij te wonen.

Lev-Leesclub

€20,- p.p. per maand.

U dient het boek zelf aan te
schaffen of te lenen. We starten
vanaf 14 november een nieuwe
groep, heeft u interesse? Neem
contact op met Manja Lange via
m.lange@joodswelzijn.nl of 0881652200 (optie 3). De Lev-leesclub
is van 13.00-14.30 uur. Leesclub
begint om 13.00 uur. Lunch is
tussen 12.00-12.45 uur. Kosten
€2,50 p.p. (incl. koffie & thee).
Leesclub inclusief lunch €7,50 p.p.

Joodse Geschiedenis

Wat is er verder te doen
bij Lev- JMW?

Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Schilderworkshop
met Ieke Spiekman
Eén keer per maand op maandagmiddag wordt door kunstschilder
Ieke Spiekman een schilderworkshop gegeven voor zowel beginners
als gevorderden. Aankomende
lessen zijn op: 23 september, 28
oktober en 18 november. In verband
met een beperkt aantal plaatsen
is vooraf aanmelden noodzakelijk.
Aanvang 13.00 uur. Kosten per
workshop € 7,50 p.p.

De Hebreeuwse Bibliotheek
In onze gezellige bibliotheek
hebben we meer dan 1000 boeken
voor volwassenen en kinderen.
Lid worden en inschrijven kan op
dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur.
Lid worden kost €12,50 per jaar en
wij vragen een borg van €10,-.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
E: tsavta@joodswelzijn.nl

Wekelijkse activiteiten
bij Lev-JMW

Chassidische verhalen

Maandag 10.45 - 11.30 uur.
Toegang €2,50 p.p.

Inloop tekenen en schilderen
Maandag van 13.00 tot 15.00 uur.
Toegang gratis.

Koffieclub

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Besloten koffieclub.

Meer Bewegen voor Ouderen

Dinsdag van 12.30 tot 13.15 uur.
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Dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur.
€20,- p.p. per maand.

Stoelyoga

Woensdag van 11.00 tot 12.00 uur.
€20,- p.p. per maand.

Inloop Schaken

Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Toegang €2,50 p.p.

Handwerken, breien, haken

Donderdag van 10.30 tot 12.00 uur.
Toegang gratis.

Koffie inloop

Save the Date
Lev Cinema
Lev Cinema is een samenwerking van Lev-JMW en Crescas.
Wegens groot succes herhaald!
Bij Lev Cinema verwelkomen
wij u iedere filmavond met
een heerlijk kopje soep en een
broodje waarna we gezamenlijk
de film bekijken. Na vertoning
wordt de film nabesproken met
een gastspreker en is er ruimte
voor vragen.

19 december 2019
Film-avond 1 “Va, Vis
et Deviens”
9 januari 2020
Filmavond 2
“Disobedience”
23 januari 2020
Filmavond 3 “The
Band's Visit”

AGENDA
Mediene
JMW activiteiten door het
hele land: ontmoetingen,
lezingen, cursussen en meer.
De bijeenkomsten zijn voor
iedereen met een Joodse
achtergrond en partner.
Voor onze actuele agenda
kunt u kijken op
www.joodswelzijn.nl/
overzicht-activiteiten.
Almere

Shalom uit de Polder
Zondag 22 september eerste
bijeenkomst na de zomer.
Donderdag 3 oktober Rosj Hasjana
receptie. Tijd van 14.00 tot 17.00
uur. Kosten €4,- p.p.
Informatie & aanmelden via Yaëla
Schulkes yaelaschulkes@gmail.
com of 06-44622927 / Joyce
Emanuels joyce.emanuels@gmail.
com of 06-42962124

Apeldoorn

HaMakor - Geen JMW groep Bijna iedere derde vrijdag van de
maand. Iedereen is welkom. Tijd
van 10.00 tot 13.00 uur. Kosten
€2,- p.p.
Informatie & aanmelden bij Ritha
Groot ritha.groot@gmail.com
of 06-13468309

Arnhem

Kletzmaar Arnhem
Donderdag 3 oktober Rosj Hasjana
viering met Rabbijn Katz.
Donderdag 7 november Yuri Ron
vertelt over Israëlische muziek uit
de beginjaren van de staat Israël.
Tijd van 10.30 tot 12.30 uur.
Bijdrage voor koffie/ thee en iets
lekkers €2,50 of 5,- p.p.
Informatie & aanmelden via Diny
Menco 06-29055589 of Ella
Vuulink-Hopaf 06-30096791

Breda
Finjan

Iedere 2e woensdag van de maand
is er koffieochtend bij Finjan. Let
op: woensdag 9 oktober is er geen
Finjan wegens Jom kipoer.
Informatie & aanmelden via
Tanya tanyasimons64@hotmail.
com of 06-22327053 / Baruch
debibliotheek46@gmail.com of 0620117881

Den Bosch

Voor meer informatie kunt contact
opnemen met Joodse Activiteiten
via activiteiten@joodswelzijn.nl

Drechtsteden
Bne Dor 2.0

Zondag 20 oktober Soekot
bijeenkomst. Tijd van 12.30 tot
14.30 uur.
Informatie & aanmelden via
j.troost8@chello.nl
of e.frank@hccnet.nl

Heerenveen

Bejachad

Voor informatie over de traditionele
Rosj Hasjana bijeenkomst, houdt
goed onze nieuwsbrief en Facebook
pagina in de gaten!
Informatie & aanmelden via
Koos koosdl@iae.nl of
Ingrid 073-5214805.

Den Haag

Mitzwe Bar
Dinsdag 8 oktober gezamenlijke
lunch (van 11.00 tot 12.30 in
verband met ingaande Jom Kipoer).
De volgende bijeenkomst is op 12
november. Tijd van 14.00 tot 15.30
uur. Kosten € 5,- p.p.
Informatie & aanmelden via
Mientje 070-3606504 of
nada.glad@hotmail.com

Heb ’t Lev
De gehele maand november
(zie ook blz. 6 en 7) vinden er
activiteiten plaats in Den Haag op:
4, 11, 18 & 25 november. Tevens
zullen er 3 dagtochten plaatsvinden
op: 7, 14 en 21 november.

Mifgasjiem

Woensdag 16 oktober Peter Heinover zijn boek “De Onderduikers”.
Woensdag 13 november Lucette
van de Berg brengt muzikale
middag.
Tijd van 10.15 tot 12.15 uur. Kosten
€12,50 p.p. inclusief koffie, gebak
en een lunch.
Informatie & aanmelden bij
Anna Pool anna.pool@gmail.com
of 06-17038867

Heiloo

Ba’Tsafon
Woensdag 16 oktober voor invulling
van deze avond houdt onze
nieuwsbrief in de gaten!
Woensdag 13 november Anna de
Voogt (voorzanger) vertelt over
Chazanoet. Inloop vanaf 19.30 uur,
start bijeenkomsten 20.00 uur.
Kosten €5,- p.p.
Informatie & aanmelden bij Mieke
Content mcontent@xs4all.nl
of 06-55150875

BLIJF OP DE HOOGTE!
Graag de nieuwsbrief ontvangen van Joodse Activiteiten en/
of Lev-JMW? Zijn er gegevens gewijzigd zoals emailadres of
adresgegevens?
Geef het aan ons door via activiteiten@joodswelzijn.nl
Wij versturen alle informatie rondom activiteiten, dagtochten,
cursussen, films, themabijeenkomsten uitsluitend per mail.
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AGENDA
VRIJWILLIGERS
GEZOCHT

Hilversum

Heb ’t Lev

Donderdag 19 september korte
inleiding over de Joodse schilder
Isaac Israëls. Inloop vanaf 9.30.
Kosten €4,- p.p.
Informatie: www.gooisenesjomme.nl.
Aanmelden bij Edith Bernards-Baas
edith.bernards@ziggo.nl of 0355414750

De gehele maand november (zie ook
blz. 6 en 7) vinden er activiteiten
plaats in Rotterdam op: 5, 6, 12, 13,
19, 20, 26 & 27 november. Tevens
zullen er 3 dagtochten plaatsvinden
op: 7, 14 en 21 november.
Voor meer informatie kunt contact
opnemen met Joodse Activiteiten
via activiteiten@joodswelzijn.nl

JMW zoekt vrijwilligers die
het leuk vinden kinderen/
jongeren te begeleiden en
daar ook ervaring in hebben.
Voor huiswerkbegeleiding,
taalmaatjes etc.

Limburg

Zaandam

Zondag 22 september is er weer
een nieuwe huiskamerbijeenkomst
bij Ronald en Sophia. Een vooruitblik
op de komende Jom Tov dagen
onder het genot van een hapje en
een drankje. Aanvang om 18.00 uur.
Informatie & aanmelden
via Sophia 06-24702356

Woensdag 25 september Gezellig
samen smoezen. Bijeenkomsten
vinden plaats iedere laatste
woensdag van de maand van 10.0012.00 uur. Kosten €5,- p.p.
Informatie & aanmelden
bij Erna Houtkooper-Barend
erna.houtkooper@hetnet.nl
of 06-22473171

JMW zoekt meerdere
vrijwilligers voor friendly
visiting in Amsterdam en
omgeving, en Het Gooi

Gooise Nesjomme

Jiddischkeit

Rotterdam

Misjpoge aan de Zaan

Joffie Koffie

Zwolle

Woensdag 18 september
filmvertoning van "The Jazz singer".
De volgende bijeenkomst is op 16
oktober. De bijeenkomsten zijn van
10.30 tot 12.30 uur. Kosten €3,-.p.p.
Informatie & aanmelden bij Beppie
streep.de.leeuwe@planet.nl of
0181-637487

Voor informatie over onze
bijeenkomsten houdt de
nieuwsbrieven in de gaten!
Info/aanmelden via Marion de Klijn
marion@zijdeateliermarion.nl of
Anneke Kopuit as.kopuit@ziggo.nl

JOO-OOST

ROSJ HASJANA 5780
Wat vieren we?
Rosj Hasjana is Joods nieuwjaar. De Joodse jaartelling
is gebaseerd op het verhaal van de Schepping.
Wanneer vieren we?
Het begint dit jaar bij zonsondergang 29 september
en eindigt 1 oktober 2019.
Hoe vieren we?
- heb een feestelijke maaltijd met zoete lekkernijen
- dip appel in de honing
- eet een ronde challa
- luister naar het geluid van de sjofar (ramshoorn)
Waarom alles zoet?
Opdat het een zoet jaar zal worden!
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Voor meer informatie
& aanmelden
info@joodswelzijn.nl

Voor meer informatie
& aanmelden
m.grunfeld@joodswelzijn.nl
Geef recepten door van
generatie op generatie!
Voor een nieuw initiatief
in samenwerking met de
Moishe Pod is JMW op zoek
naar menschen die het
leuk vinden om te koken en
typisch Joodse recepten
door te geven aan de jongere
generatie

Voor meer informatie
& aanmelden
c.oost@joodswelzijn.nl

SJOEKERTJES & SJADCHEN

Benefietlezing Emile Schrijver

journalisten, vrienden, bekenden en cliënten die
met hem contact hebben gehad. Mocht u tips,
ideeën of ongevraagde adviezen hebben, dan zijn
die ook van harte welkom. Ook ben ik op zoek naar
artikelen, lezingen of andere teksten van Tas’ hand.

Op 23 oktober geeft Emile Schrijver een
benefietlezing ‘Joodse boekcultuur na de uitvinding
van de boekdrukkunst’ in het Waterlands Archief
in Purmerend. Het WA bezit het archief van de
voormalige Joodse (ring)synagoge uit Edam.
Om het daarin aanwezige protocolboek beter
toegankelijk te maken voor onderzoek is het WA
een co-creatie project gestart met o.a. Joodse
Scholengemeenschap Maimonides. De lezing van
Emile Schrijver plaatst het project in context en
is om er geld voor in te zamelen. Meld u aan door
€10,- over te maken naar NL75BNGH0285015559
t.n.v. Waterlands Archief, o.v.v. [UW NAAM], [LEZING
23102019].

U kunt mij contacteren per mail oscarvangelderen@
gmail.com of mobiele telefoon 06 46096823. Dank!

Gezelschap en sjadchen
Koffiemaatjes gezocht
Vrouw 70+ met liberale achtergrond zoekt
koffiemaatje(s) in Den Haag. Mijn hobby's zijn
o.a. lezen, tuinieren, musea, folkloristische dans
en natuurlijk gezellig smoezen.

Meer informatie: Migiza Victoriashoop,
m.victoriashoop@waterlandsarchief.nl.

Tel. 06-15638014.

120 jaar sjoel Zwolle

Gezelligheid gezocht
Ik ben een alleenstaande man van 82 jaar
die sinds kort in Doetinchem woont. Voor de
gezelligheid zoek ik een vriendschappelijk
contact met een man en/of vrouw: een
gesprekje en een spelletje (scrabble, rummikub,
kaarten). Het kan bij mij thuis of ergens anders;
ik rij geen auto meer, maar maak wel gebruik
van aanvullend openbaar vervoer. Ik kijk uit naar
je reactie.

Dit jaar bestaat de sjoel van de Joodse Gemeente
Zwolle 120 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren
wordt er door (oud-) Zwollenaren een reünie
georganiseerd. Wij zien hiervoor op zoek naar
(oud-) leden van de kille Zwolle. Deze reünie zal
plaatsvinden in het weekend van 25 en 26 oktober
a.s. in de sjoel, met koosjere maaltijden.
Indien u interesse heeft of nadere informatie wenst
kunt u zich aanmelden via: reuniesjoelzwolle@hotmail.
com

Reacties naar de redactie van de Benjamin onder
nummer 680.

Gezichten van Joods verzet
De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
wil in 2020 aandacht besteden aan 75 jaar
sinds het eind van de oorlog in de vorm van
publicaties over Joden in de illegaliteit. We zoeken
verhalen over verzetsactiviteiten en de personen
erachter, met levensloop, familieomstandigheden
en verzetsactiviteiten, in het bijzonder die
ondersteund worden door niet eerder gebruikt
archiefmateriaal.

Fijne relatie gezocht
73-jarige weduwnaar is na een lange eenzame
periode op zoek naar een fijne relatie om weer
samen het leven mee te delen. Ik heb wel wat
vrijwilligerswerk maar wil ook graag leuke
dingen doen, samen erop uit trekken. Voel
je je aangesproken of ken je iemand die zich
aangesproken voelt, stuur dan een brief met je
telefoonnummer en ik bel terug.

Voorstellen (max. 200 woorden) voor een zelf te
schrijven verhaal graag opsturen vóór 1 oktober 2019
aan Jeroen Sprenger info@nljewgen.org en Victor
Brilleman misjpoge@nljewgen.org. We reageren voor 15
oktober. Meer info: https://www.nljewgen.org

Reacties naar de redactie van de Benjamin onder
nummer 681.

Louis Tas
Wie heeft psychiater Louis Tas (1920-2011)
gekend? Ik ben bezig met een boek over Tas, en
ben daarom op zoek naar collega-psychiaters,
psychologen, leerlingen, co-therapeuten,
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GESPREKSGROEPEN VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND

Schrijfgroep Deventer

I

Gespreksgroep 2e generatie
Je komt meerdere malen om de week 2 uur bij
elkaar om met elkaar 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
samen zijn met mensen die eenzelfde achtergrond
hebben is belangrijk.

n september start JMW met een schrijfgroep
in Deventer. De groep wordt begeleid door een
ervaren groepswerker. Per keer schrijf je n.a.v.
een thema twee stukjes, op deze manier schrijf
je een ‘mozaïek van je leven’. Je krijgt feedback
van de andere deelnemers en de groepswerker
waardoor herkenning en erkenning ontstaat.
We komen ongeveer tien keer bij elkaar in sessies
van twee uur.

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.

De kosten bedragen in totaal €100,-p.p (incl.
koffie/thee). Geef je snel op, er zijn nog maar een
paar plaatsen beschikbaar!

Wat is er verder allemaal?

Kind van een Joodse vader
Waar hoor ik bij? Met elkaar in gesprek over
de bijbehorende identiteitsvragen die dit kan
oproepen.

Cursus Joodse Cultuur te Amsterdam
Een eendaagse cursus waarbij je van alles leert
over het Jodendom. Het is laagdrempelig en
informatief, er is veel ruimte voor vragen.

50+ en alleen
Je bent ouder aan het worden en het alleen zijn
maakt je onrustig met het oog op de toekomst.
Samen gaan we erover in gesprek.

Gespreksgroep kind in de oorlog
Als kind heb je de oorlog meegemaakt en af en toe
steekt die ingewikkelde start de kop op en loop je
tegen dingen aan.

Voor meer informatie over het aanbod kunt u
contact opnemen met Roos van den Berg via 0881652200 (optie 2) of activiteiten@joodswelzijn.nl.

Uit de cliënten- en deelnemersraad
TEKST MARGUERITE BERREKLOUW

M

et het vertrek van de thuiszorg, twee
jaar geleden naar Cordaan, is het
personeelsbestand van JMW gekrompen.
Dit betekent dat wettelijk gezien, JMW niet verplicht
is tot het hebben van een CDR. Judith Meijer,
directeur-bestuurder, stelt echter de terugkoppeling
door de CDR en trouwens ook door de OR zeer op
prijs. “Zij houden mij scherp,” zegt ze.

Op voorspraak van de CDR zit Edi Cohen in de Raad
van Toezicht van JMW. Tenminste een keer per jaar,
afhankelijk van wat nodig is, woont zij een CDRvergadering bij. Dat gebeurde tijdens de vergadering
van 27 juni jl. Punt van aandacht is hoe JMW en de
ongebonden Joodse tweede en derde naoorlogse
generaties elkaar kunnen vinden. JMW beschikt over
expertise die elders niet makkelijk is te vinden en die
van belang is voor mensen met een Joodse achtergrond.
Wij zullen het daar nog zeker vaker over hebben. •
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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

De Benjamin wordt uitgegeven door JMW, de
welzijnsorganisatie voor Joods Nederland, en verschijnt
vier keer per jaar in een oplage van 8.500 exemplaren.
Het blad wordt op aanvraag gratis verstuurd naar
in Nederland wonende abonnees. Woont u in het
buitenland? Dan wordt u voor de extra kosten na
aanmelding door JMW gefactureerd voor de volgende vier
nummers. U kunt zich abonneren door gebruikmaking
van de antwoordbon in deze Benjamin, of door registratie
via de aanmeldpagina www.joodswelzijn.nl/abonneren.
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 118 verschijnt
9 december 2019.
Benjamin redactie
Hoofdredacteur: Ferry Biedermann
Redactie: Karien Anstadt, Marianne Fuchs,
Chaya Oost, Wouter van der Schaaf, Esther Scholtens,
Patrick Sternfeld, Jolan Toff
Correcties: Lea van Coeverden

JMW BUREAUS:
JMW Arnhem				
Jansbuitensingel 32/2
6811 AE Arnhem

Redactieadres JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
tel 088 165 22 00
E-mail: benjamin@joodswelzijn.nl
www.joodswelzijn.nl/benjamin-magazine

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

Vormgeving
Luna 3, Utrecht

JMW Rotterdam
Het Huis van de Wijk
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam

Druk
Vellendrukkerij BDU, Barneveld

Lev-JMW – Informatie- en
ontmoetingscentrum 60+

Foto voorpagina
Jacques Grishaver, foto Patrick Sternfeld

Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

JMW heeft een landelijke nummer:

088 165 22 00
Sluitingsdatum voor het aanleveren
van kopij voor het volgende nummer:

19 november 2019

Tijden landelijk telefonisch spreekuur
maatschappelijk werk 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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Het leukste cultuur-abonnement van Nederland
Het CultuurWerkt!-abonnement geeft u korting op allerlei
theatervoorstellingen, musea, films, concerten en nog veel
meer.

Benjamin Service Pakket (BSP)

voor iedereen met een Joodse achtergrond
en partner.
Wanneer u lid wordt van het Benjamin Service
Pakket, kunt u gebruik maken 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. Zie hiernaast voor het
extra CultuurWerkt!-abonnement dat u kunt
toevoegen.
Meld u vandaag nog aan!
Neem voor informatie over het Benjamin Service
Pakket en aanmelden contact op met lev@
joodswelzijn.nl of bel 088- 1652200 (optie 3).

Wat krijgt u?
• voordeel tot 60% op voorstellingen
• tot 35% voordeel bij Pathé Bioscopen
• regelmatig kans op gratis kaarten voor concerten,
musea en nog veel meer
• wekelijks nieuw cultureel aanbod
• keuze uit 750 aanbiedingen per jaar
Wat kost het?
Voor € 29,50 per jaar bent u met het hele gezin lid van
Amstelring Ledenservice, inclusief het lidmaatschap van
CultuurWerkt! Het CultuurWerkt!-abonnement is geldig
voor de duur van een theaterseizoen 1 september tot en
met 31 augustus en is alleen beschikbaar voor leden van
Amstelring Ledenservice.
Kijk op www.amstelring.nl/ledenservice voor meer info.
Daar leest u alles over het lidmaatschap van Amstelring
Ledenservice én het CultuurWerkt!-abonnement.
De specifieke Joodse diensten kunt u lezen op
www.joodswelzijn.nl/bsp.

Antwoordbon 117
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 de Benjamin in het buitenland ontvangen.
(U wordt gefactureerd).

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

Start eind oktober 2019

Joodse
lessen
Basiskennis van het
Jodendom, de feesten,
tradities, symbolen
en geschiedenis!
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8

Kids Club
Online onderwijs

€ 120,- per jaar*
€ 250,- per jaar*

Individueel onderwijs voor kinderen die extra zorg
nodig hebben? Informeer naar de mogelijkheden!
* korting bij aanmelding van meer dan één kind

Zondag 22 september:

Opendeurdag voor Joodse lessen

Iedereen is deze dag welkom voor een proefles
Meer info of aanmelden: onderwijs@nihs.nl

www.nihs.nl

