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Waar: Theater Bellevue, Amsterdam • Wanneer: 15 december • Hoe laat: zaal open 14.00 uur,
aanvang voorstelling 14.30 uur • Kosten: € 20,– inclusief een hapje en een drankje.
Aanmelden via activiteiten@joodswelzijn.nl of 088 - 1652200 (optie 2).
Voor iedereen met een Joodse achtergrond en (eventuele) partner

Benjamin 118 / dertigste jaargang / Chanoeka Sameach

Laatste aflevering
Joods erfgoed / 18
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In Beeld / The Shabbos Queen

foto: via oy vey

Hij noemt het zijn “Queer, DIY & Dreamy, Shabbat Dinner Delight & Extravaganza.”
De Amerikaanse performance kunstenaar Stuart B. Meyers was begin november in
de Uilenburgersjoel in Amsterdam voor zijn uitbundige sjabbatviering, The Shabbos
Queen. Daarin worden de oude rituelen van sjabbat vervlochten met het vertellen
van verhalen en met de Amerikaans-Joodse queer popcultuur. Stuart zegt dat
de performance ruimte schept voor gemeenschap en samenzijn. De avond werd
georganiseerd door Oy Vey, een nieuwe Joodse hub in de Uilenburgersjoel waar de
nadruk ligt op inclusiviteit, in samenwerking met JMW. Zie verder www.oyvey.amsterdam
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JMW NIEUWS

Kennis, verdieping en bevrijding

D

We sluiten dan ook in dit nummer de serie Joods erfgoed
af met een artikel dat ingaat op de precieze definitie van de
term. Verder hebben we Emile Schrijver, directeur van het
Joods Historisch Museum en Joods Cultureel Kwartier in
Amsterdam, gesproken voor het hoofdinterview. In het interview heeft Schrijver het onder meer over de verschillende aspecten en gevoeligheden die er zitten aan het beheren
van Joods cultureel erfgoed.

e ontwikkelingen bij JMW op weg naar een
duurzame toekomst zijn het afgelopen jaar in
een stroomversnelling geraakt. Drie belangrijke
pijlers waarop de organisatie gaat bouwen
worden nu voortvarend opgezet: JMW als kennisloket, het
uitbouwen van de aanwezigheid in de regio’s - de mediene,
en een integrale aanpak van de verschillende taken van
JMW. Ook de Benjamin laat zich niet onbetuigd met een
nieuwe traditie: Het Benjamin-debat.

Nieuwe manager

We hebben het al enige tijd over de vernieuwing en verduurzaming van JMW als organisatie die ook voor de komende generaties het algemene welzijn van Joods Nederland kan bevorderen en de psychosociale zorg voor de
gemeenschap kan begeleiden. Daar is hard aan gewerkt
en het voorstel van JMW voor een kennis- en expertiseloket op het gebied van Joodse psychosociale zorg en
maatschappelijk werk heeft de steun gekregen van de gemeenschap in de vorm van een bijdrage uit de gelden die
voortvloeien uit de regeling rond de Amsterdamse erfpachttegoeden.
Verder kan JMW dankzij een genereus legaat meer aandacht besteden aan de mediene in het kader van programma Heb ’t Lev. Daarin komt JMW met extra activiteiten
naar een specifieke regio. In november waren Rotterdam
en Den Haag als eerste aan de beurt, met ook dagtochten
naar andere plekken in Zuid-Holland, en de belangstelling
was groot. Het programma wordt afgestemd op de wensen
van de mensen in de regio en de hoop is dat er iets moois
uit voortvloeit dat ook daarna nog voortgezet kan worden.
In 2020 is Oost-Nederland aan de beurt.

JMW is als organisatie integraal gaan werken om zo nog
beter het aanbod af te kunnen stemmen op de behoeftes
van de gemeenschap. Een belangrijk onderdeel daarvan
is de benoeming van een algemeen manager die JMWbreed het integraal werken gaat bevorderen. Die functie
wordt sinds 1 oktober vervuld door Stephan Pfluger,
een ervaren manager met een veelzijdige loopbaan in de
zorg- en welzijnssector en de hulpverlening, en ook in het
hotelmanagement.
Stephan heeft professioneel al een jaar of twintig contact
met JMW. Dat begon toen hij vanuit de Samenwerkende
Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam, SIGRA,
aan de sociale veiligheid voor thuiszorgmedewerkers
in Amsterdam werkte. Later heeft hij in zijn functie
bij Amstelring de eerste contacten gelegd met JMW
voor het Benjamin Servicepakket. En als lid van het
oprichtingsbestuur van het Joods Hospice Immanuel heeft
hij destijds met JMW verkennende gesprekken gevoerd
over mogelijke samenwerking.

Bevrijding
JMW besteedt komend jaar samen met andere organisaties speciale aandacht aan de bevrijding, 75 jaar geleden,
van grote delen van Europa en ook van Auschwitz, met een
reeks van evenementen.
Herdenking en vernieuwing zijn twee aspecten van de
opdracht van JMW en van de Benjamin: We vergeten
het verleden niet en dragen bij aan een veerkrachtige
en weerbare Joodse gemeenschap in Nederland voor de
toekomst. Nog vele jaren Chanoeka.•

Erfgoed debat
De Benjamin gaat hard mee met de vernieuwing en we organiseren zondag 9 februari 2020 het eerste Benjamin-debat over een prangende kwestie die leeft in Joods Nederland en die uitgebreid aan bod is gekomen in een reeks
artikelen: Joods erfgoed, wat is het en wat willen we ermee? Het debat vindt plaats in de Uilenburgersjoel met enkele experts op dit gebied. Het programma zal bestaan uit
presentaties, een paneldiscussie en een kans voor vragen
uit het publiek. We hopen op die manier onze taak om verdieping te brengen in onderwerpen die de Joodse gemeenschap aangaan, verder uit te bouwen.

Judith Meijer,
directeur-bestuurder JMW

5

Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

ISRAËL IN NEDERLAND

Doe-het-zelf muziektalent
Met een passie voor Ladino
TEKST MANJA PAUKA FOTO'S VICTOR LACKEN

Op achtjarige leeftijd werd de in
1983 in Israël geboren Noam Vazana
door iedereen een nerd genoemd,
een studiebol. Ze was geïnteresseerd
in milieuvraagstukken en las onder
meer de National Geographic.
Ze vertelde haar moeder dat ze
later, als ze groot was, in een land
wilde wonen met windmolens
en fietsen. Van Nederland
had ze nog nooit gehoord.

Amerikaanse filmmaker en grafisch ontwerper, toert ze
over de wereld. Dit jaar geeft ze ongeveer tweehonderd
concerten in diverse landen en continenten. Ze treedt
vaak solo op met haar zelfgeschreven, gecomponeerde en
gearrangeerde nummers, waarbij ze zowel zingt als ook
piano en trombone speelt. Verder treedt ze ook op met
haar trio en met gastmuzikanten uit diverse landen. En
ze leidt ook het Hebrew Groove koor in Amsterdam.

Zoveel mogelijk zelf doen
Het zal niemand verbazen dat Noam keihard werkt. Dat
is ook de basis voor de inhoud van de lezingen over haar
DIY (Do it Yourself) manier van werken. Ze is onder
meer haar eigen manager voor de lezingen die ze over de
hele wereld geeft voor jonge, aankomende muzikanten.
“Talent is niet genoeg, je moet je doel goed voor ogen
houden en daar hard en doelgericht aan werken.
Tegenslagen zijn uitdagingen om jezelf constant te blijven
ontwikkelen en zodoende steeds beter te worden.”
De CD’s van Noam hebben altijd een persoonlijk thema,
dicht bij haar eigen geschiedenis en beleving. Toen Noam
voor het eerst in Marokko kwam voor een optreden in
Tanger-Jazz, hoorde ze op straat een melodie die ze
herkende uit haar jeugd. Ze heeft Marokkaans-Joodse
grootouders die na hun aliyah thuis het oude Sefardische
Ladino bleven spreken. Om beter te integreren in de
Israëlische samenleving werd die taal bewust niet op
de kleinkinderen overgebracht. Maar Noam hoorde het
toen ze opgroeide in haar familie veel spreken en haar
grootmoeder zong vaak liedjes in het Ladino voor haar,
zoals het bekende slaapliedje Durme Durme.

V

anaf haar vijfde studeerde Noam piano en in
militaire dienst speelde ze in het legerorkest.
Na haar studie aan de muziekacademie in Tel
Aviv kwam ze als klassiek trombonist op uitnodiging van het Utrechts Symfonie Orkest naar Nederland.
Daarna volgde ze een masteropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam. Na haar studie vestigde ze zich, na
enkele jaren in Duitsland en Israël gewoond te hebben, definitief in Amsterdam.
Ze vindt de stad de leukste plek ter wereld om te wonen.
Vooral het feit dat je overal op de fiets kunt komen en dus
geen auto nodig hebt, spreekt haar erg aan. De visie van
het land van haar dromen die ze op achtjarige leeftijd
had, is dus uitgekomen.
Noam heeft inmiddels een glansrijke internationale
carrière als singer-songwriter in de jazz- en
wereldmuziek opgebouwd. Vanuit haar basis Amsterdam,
waar ze samenwoont met haar partner, een Israëlisch-

Ladino-ambassadeur
Noam besloot na haar reis naar Marokko om Ladino
te leren en bestudeerde de oude melodieën. In 2018
maakte ze de CD Andalusian Brew, waarop tien bekende
Ladino nummers te horen zijn, waaronder het lieve
slaapliedje dat haar oma vroeger voor haar gezongen had.
Nu ze thuis was geraakt in het Ladino was de volgende
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Noam Vazana

logische stap het componeren en
arrangeren van eigen muziek,
die op het Ladino geïnspireerd
was. Zij bracht onlangs de single
uit met het nummer Cuando
El Rey Nimrod. Haar nieuwe
CD, Ke Haber, Ladino voor wat
is er nieuw, komt in mei 2020
uit. Daarop staan moderne
composities, geïnspireerd op
oude Ladino melodieën, met
nieuwe teksten over hedendaagse
onderwerpen.

Op deze manier draagt Noam bij
aan de modernisering en ontwikkeling van de Ladino taal en
muziek. Dat is van extra belang
omdat het Ladino nog slechts in
kleine gemeenschappen gesproken wordt en met uitsterven bedreigd wordt. Noam heeft zich in
die zin met haar muziek ontpopt
als ambassadeur van het Ladino.
Haar repertoire neemt daardoor
een unieke positie in het genre
wereldmuziek in. •
Wil je haar horen spelen, dan kan
je haar speellijst checken of een
CD bestellen via haar website
www.noam-vazana.com, die zij
vanzelfsprekend naar haar eigen
overtuiging geheel zelf, DIY, beheert.
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HOEGENOEMD

Belinfante, mooie kinderen
Met mooie woorden
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF FOTO PATRICK STERNFELD

Belinfante, het mooie kind in het
Spaans. Hoe valt dat uit te leggen?
Sommigen zeggen dat de naam door
Joden is aangenomen in de tijd van
de Spaanse Inquisitie. Marranen en
Conversos toonden de Spaanse vorst
met dat soort namen dat zij publiekelijk het Joodse geloof hadden verlaten
voor het katholieke, terwijl ze het
Jodendom vaak binnenshuis bleven
aanhangen. Net als Santcroos eigenlijk Santa Cruz is en Salvador staat
voor de Redder.

ciële voorwaarden aan die immigratie. En het bijzondere
was dat Belinfantes in het geheel niet vermogend waren.
Zij waren sofer, schrijvers van de heilige teksten. Niet
een beroep waar je rijk mee kon worden.” Waarschijnlijk
hadden ze rijkere beschermers.
Zij namen in Portugal geen andere naam aan omdat de
structuur van de Joodse gemeenschap daar gewoon bleef
bestaan. Lang duurde het verblijf in Portugal niet. Al in
1526 gingen de Belinfantes naar Belgrado. “De sultan
van het Ottomaanse Rijk - onder wiens bewind Belgrado
viel - deed vanuit zakelijke overwegingen alle moeite om
Joden van het Iberisch schiereiland over te halen naar
zijn rijk te komen.

Altijd bezig met het woord
“Ook daar behoorden de Belinfantes - Kohaniem
van geboorte - tot de geestelijk leiders van de Joodse
gemeenschap.” Hiermee geeft Judith een heldere rode
draad aan. Vanaf de Marokkaanse periode heeft de
familie zich generatie na generatie gericht op het woord,
in alle varianten. Van religieus - Toraschrijver en rabbijn
- tot rechtsgeleerdheid en de uitgeverij. Al was dat laatste
weer een aantal eeuwen later, vertelt ze.
Ruim anderhalve eeuw kunnen de Belinfantes een
bestaan opbouwen binnen het rijk van de sultan. Tot
de machtsverhoudingen weer beginnen te verschuiven.
In 1688 strijdt de Oostenrijkse keizer tegen de sultan
en belegert Belgrado. De Joden weten wat het betekent
wanneer de katholieke Oostenrijkers in hun plannen
slagen. De enige optie is dus vertrekken.

“N

ou, ik ben er eigenlijk heilig van overtuigd
dat de naam Belinfante niet een Marranennaam is,” steekt Judith Belinfante, 76, van
wal. In een gesprek van anderhalf uur komt ze met veel
documenten die een prachtig beeld geven van de lange
naamsgeschiedenis van haar familie.
“Ik kan teruggaan naar Marokkaanse wortels tot
ergens in de 11e eeuw. De familienaam Tob Elem komt
daar voor. Een rabbijnengeslacht met vertakkingen
naar Narbonne in Frankrijk waar zij bekend zijn onder
de allegorische naam “Bon enfant”, het goede kleine
kind. Een naam die varianten kent als bijvoorbeeld
Bonfils, Bonenfant. Dat was dus ruim 200 jaar voordat
de Spaanse vorsten de Joden dwongen zich te bekeren
en christelijk-klinkende namen aan te nemen. Met de
geschiedenis van de naam Belinfante ligt het dus echt
anders.”
Net als veel Spaanse Joden moesten de Belinfantes in
1492 naar elders vertrekken. “Onze familie ging richting
Portugal. Overigens, de Portugezen stelden strikte finan-

“Cohen paste niet in
het verlichte denken
van die tijd.”
“En nu is het voor mij nog steeds de vraag of bepaalde
Joodse families in Belgrado door de Joodse gemeenschap
in Amsterdam zijn vrijgekocht, zoals het verhaal gaat,
of dat zij op eigen gelegenheid zijn gekomen. Ik zou het
interessant vinden om daar achter te komen.”

8

van het woord. Wat begon met Talmoed en Tora zette
zich voort in het recht en de journalistiek. Overigens,
mijn jongste broer Marc werkt nu in de parlementaire
journalistiek, evenals een verre neef en zijn zoon die bij
een Haagse krant werken. Kenmerkend voor de Haagse
tak van de Belinfantes, waar ik zelf ook toe behoor, al
woon ik sinds jaar en dag in Amsterdam”.

Hoe dan ook: de Belinfantes vertrokken naar Amsterdam
en vestigden zich hier. Nog steeds in alle documenten
aangeduid met de dubbele naam Cohen Belinfante. “In het
jaar 1811 kwam daar verandering in. Het jaar waarin alle
inwoners van Nederland een achternaam moesten kiezen,
kozen mijn voorouders voor de naam Belinfante. Cohen
was een Joodse functionele eretitel, de erfelijke naam van
de groep hogepriesters. Het paste niet in het verlichte
denken van die tijd om die titel Cohen als achternaam
te hanteren.” En dus ging Cohen Belinfante over in
Belinfante.

“Weet je dat ik tot in
de zoveelste graad nog
familie ben van
Harry Belafonte.”

Journalistieke pioniers
De naam Belinfante krijgt in de 19e eeuw grote bekendheid. Niet als schrijvers van torarollen, maar als schrijvers van de geschiedenis van de Nederlandse democratie.
“Jacob Belinfante was van 1804 tot 1836 als zelfstandig
journalist de vertrouwde notulist van de Tweede Kamer.
Hij schreef de notulen niet alleen maar gaf ze ook uit, en
werd zo het eerste persagentschap, de voorloper van het
persbureau Vaz Diaz. Hij had in de Tweede Kamer een
eigen plaats binnen de vergaderzaal. En terwijl de journalisten ergens vanuit de galerij op de eerste verdieping
maar moesten gokken of ze verstonden wat gezegd werd,
zat hij vooraan.
“Jacobs broer, Moses, startte een uitgeverij en opende
een boekhandel. Kortom, het geschreven woord stond
ook nu centraal en is dat is in onze familie altijd zo
gebleven. Mijn overgrootvader was een hoge ambtenaar
bij justitie, mijn grootvader en vader waren advocaat en
later hoogleraar. Het gaat altijd om de nauwkeurigheid

Belinfante, het mooie kind. De naam gaat eeuwen terug,
maar valt op veel plaatsen in de wereld in varianten tegen
te komen. “Weet je dat ik tot in de zoveelste graad nog
familie ben van de zanger Harry Belafonte? Dat zit zo: een
voorouder van mij vertrok in de 18e eeuw naar de Caraïben. Op het eiland Bermuda kreeg hij kinderen met een
lokale vrouw. Daar is de naam veranderd in Bellafonte, een
voorvader van Harry Belafonte, de beroemde zanger van
Oh, island in the sun. By the way, zulke beroemde zangers
heeft de Haagse tak van de Belinfantes nooit voortgebracht. Maar mijn oudste broer Joost zingt en schrijft
teksten, onder andere destijds voor Doe Maar.
Zo zijn mijn broers nog steeds Belinfantes, goede kinderen, werkend vanuit een oude familietraditie.” •
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INTERVIEW EMILE SCHRIJVER

De balanceeract
van Emile Schrijver
Hoeder van Joods erfgoed
TEKST FERRY BIEDERMANN
BEELD PATRICK STERNFELD

A

Het heeft iets ironisch, maar Emile

ls het gesprek begint zegt Schrijver, “De mensen zullen wel denken, daar heb je die man
weer.” Hij is zich bewust van zijn positie: “Als
je een lijstje maakt van tien zichtbare Joden
in Amsterdam dan zou ik zomaar op dat lijstje kunnen
landen. Tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje Jood
van beroep, dat brengt deze baan met zich mee.”
Het lijkt inderdaad wel alsof Schrijver geen rustig
moment kent.Hij wordt veel gevraagd als gastspreker
of schrijver en vertegenwoordigt het JHM en JCK
over de hele wereld. Hij is voorzitter van de Europese
vereniging van Joodse musea en bijzonder hoogleraar
aan de UvA.

Schrijver, 57, algemeen directeur van
het Joods Historisch Museum, JHM,
en het Joods Cultureel Kwartier, JCK,
in Amsterdam is langzamerhand een
van de bekendste Joodse gezichten
en stemmen aan het worden in
Nederland. Ironisch, omdat Schrijver

Het JCK maakt ook nog eens onstuimige ontwikkelingen door bij het opzetten van het Nationaal Holocaust
Museum, wat onder meer de verbouwing inhoudt
van de Hollandsche Schouwburg en de Hervormde
Kweekschool aan de Plantage Middenlaan, gebouwen
die verbonden zijn aan het lot van de Joden in de
oorlog. Het geeft aan wat voor centrale rol de post
van directeur van het JCK binnen Joods Nederland is
geworden: het JCK vertegenwoordigt, wellicht zelfs met

zelf zegt dat hij “op een veilige
afstand” staat van de gemeenschap
en dat het JCK er niet in de eerste
plaats is voor de Nederlandse Joden.
10
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- Het JCK blijft deels wel actief Joods, zoals de Portugese Synagoge en op bepaalde momenten de Hollandsche
Schouwburg. Als dat zou verwateren krijg je toch een Joods
Disneyland?
“Daar moeten we natuurlijk voor waken. Wat je hier
ziet, ik wil geen marketingpraatje ophangen, maar het
is een unieke propositie van ongeveer alles wat je in
Europa kunt bedenken op het gebied van Joodse cultuur
en geschiedenis, namelijk, voormalige synagogegebouwen die als museum dienst doen, een kindermuseum,
waar we de eerste mee waren, een levende synagoge-gemeenschap met een museale functie, de Portugese
Synagoge, een Holocaust herdenkingsplek en een
Holocaustmuseum. Dat is het hele spectrum van wat
je in Europa aantreft wat betreft Joodse cultuur. Het
zijn allemaal originele gebouwen, op de plek waar die
geschiedenis zich heeft afgespeeld, dat vind je zo niet
op een andere plek in Europa.
We voelen daardoor een verantwoordelijkheid om aan
de ene kant wel maatschappelijk relevant te zijn maar
niet alleen maar provocatief te programmeren. Ik schuw
geen ingewikkelde onderwerpen, we plannen volgend
jaar een interventie over hedendaags antisemitisme.
Niet echt een tentoonstelling maar een soort pop-up,
want ik vind ook dat we dat niet kunnen laten liggen.
Maar dit zal niet het museum zijn dat voortdurend
debatten organiseert over de rol van Israël of over de
Orthodoxie. We interveniëren in het publieke debat en
ook in de Joodse gemeenschap met datgene waar wij
voor bedoeld zijn en dat is het bewaren, vormgeven en
presenteren van de beschikbare kennis en cultuur.”

inbegrip van de kerkgemeenschappen, de belangrijkste
concentratie Joods erfgoed, Joodse geschiedenis en
Joodse cultuur in Nederland, en is wellicht wat dat
betreft ook uniek in Europa.
Schrijver schurkt in zijn positie dicht tegen de macht
aan, letterlijk in sommige gevallen, want zijn kantoor
in het JHM is op een steenworp afstand van de wethouders waar hij zaken mee doet in de Amsterdamse
Stopera, maar ook de overheid in Den Haag weet hem te
vinden. Aan de andere kant lijkt hij alom gerespecteerd
in de Joodse gemeenschap en onderhoudt hij goede relaties met de Portugese Synagoge waarvan het roerend
erfgoed wordt beheerd door het JCK, als ook met het
orthodoxe NIK en de liberale LJG. Het is een balanceeract waarop veel buitenlandse Joodse cultuur-gezagsdragers jaloers zouden zijn. Hij zegt dat het hem goed
afgaat, de balans bewaren in het JCK tussen de bredere
Nederlandse samenleving en de Joodse gemeenschap.

Balans bewaren in Joods erfgoed
“Dat is het streven en ik denk ook dat het lukt. We
zijn als JCK met afstand het grootst, we krijgen bijna
400.000 bezoekers per jaar, bereiken 1,2 miljoen
mensen via de website, de naamsbekendheid is enorm
groot. Die rol voelen we wel. Tegelijkertijd, en dat zeg
ik met enige tevredenheid, voel ik vanuit de Joodse gemeenschap ongelofelijk weinig weerstand tegenover de
manier waarop we dit doen. Als je ziet wat er in Duitsland of in Polen gebeurt op dit gebied, en dat vergelijkt
met de rust waarin we in een rijkssubsidie-systeem
zitten en door de Joodse gemeenschap gerespecteerd
worden, dan denk ik dat we het goed doen.”

“Het is natuurlijk niet
toevallig dat ik dit doe.”

- Kan het JCK nog meer betekenen voor het actief en
levend houden van de Joodse cultuur en gemeenschap in
Nederland?
“Ik voel me in allerlaatste instantie niet per se verantwoordelijk voor de gemeenschap. We zijn een museum
dat door het Rijk gesubsidieerd wordt en we willen
tentoonstellingen maken en evenementen organiseren
die een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dat publiek
is zeker niet alleen maar Joods. Als je kijkt naar onze
financieringsstructuur, de helft komt van de Overheid
en een groot deel van onze fondsen is niet Joods.
Verreweg het grootste deel van onze private sponsors
is wel Joods. Als je kijkt naar de financiering van het
Nationaal Holocaust Museum, dat is hetzelfde.
Ongeveer de helft van onze bezoekers is niet Joods, dat
verschilt per locatie, we weten het niet precies maar dat
durf ik wel te zeggen. We staan met één been in- en met
één been buiten de Joodse gemeenschap en dat geeft
ons ook de stabiliteit die veel andere Joodse organisaties niet hebben.

Schrijver komt uit een gemengd gezin en de vraag over
zijn Joodse achtergrond kwam veel naar boven bij
media-interviews toen hij vier jaar geleden aantrad,
maar speelt verder geen rol: “Ik voel dat eigenlijk nooit.
Toen ik hier kwam werd mij voor de vierde of de vijfde
keer op de radio gevraagd: ‘Maar meneer Schrijver,
moet u daar Joods voor zijn?’ En dan zei die journalist:
‘U vindt dit vervelend, hè, dat ik dit vraag?’ Toen zei ik:
‘Nee mevrouw, maar ik word er een beetje moe van’.”
Het idee van “op een veilige afstand staan” van de
gemeenschap komt deels van zijn vader, zegt Schrijver.
Die had een “sterke seculiere Joodse identiteit”. Hij
zegt zelf weinig probleem te hebben gehad met het feit
dat zijn vader wel, en moeder niet Joods was. “Ik heb
er geen last van. Ik denk dat dat mede komt omdat ik
ervoor gekozen heb het intellectueel en historisch te
benaderen en mede door het werk. Het is natuurlijk
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niet toevallig dat ik dit doe, het is niet toevallig dat ik
niet de directeur ben van het Catharijneconvent. Dat is
helemaal verklaarbaar door van wat ik van huis uit heb
meegekregen.”

Er is een hele schokkende brief, die nu in de collectie
van het museum zit en ook in een tentoonstelling
gelegen heeft, van mijn grootvader die vanuit Indonesië
naar zijn moeder schrijft in oktober ’45. Daarin vraagt
hij: ‘Ik heb begrepen dat het heel slecht is geweest
voor de Joden, hoe is het met jullie? Het zal zeker voor
de mannen heel zwaar zijn geweest, we hopen dat ze
de vrouwen en kinderen een beetje met rust gelaten
hebben.’ Ze hadden geen idee. Die brief kwam terug
uit Nederland met het opschrift: ‘Naar Duitschland,
21-12-‘42’’, dat was het enige dat erop stond. Keihard,
heel indrukwekkend. Die mensen komen dan terug
in Nederland en horen op een gegeven moment wat er
gebeurd is. Ze hebben geen familie meer, er zijn drie
neven geloof ik nog in leven van een enorme familie
met negen kinderen aan beide kanten.”

Joods in Nederlands-Indië
Wat Schrijver heeft meegekregen is zo simpel nog niet.
Zijn grootouders van vaders kant gingen in 1929 door
de economische crisis naar Nederlands-Indië om een
beter leven te zoeken. “Ze hebben daar een heel goed
leven gehad, zoals Europeanen dat hadden. Ze hebben
hard gewerkt en van het koloniale leven genoten. Ze
waren daar seculiere Joden in een niet-Joodse omgeving. Ze kwamen hier uit de Jodenbuurt, Rapenburg
en andere plekken waar Joden vandaan kwamen. Ze
waren niet erg welvarend. Mijn grootvader werkte voor
Gerzon, in de stoffenhandel, daar zijn ze in Indonesië
mee verder gegaan.
Ze hebben het goed gehad, tot de oorlog, toen ze geïnterneerd werden als Nederlanders. Ze behoren tot dat
groepje Joden die in Nederlandse-Indië zaten en aan de
ene kant hun eigen oorlogservaring hadden en aan de
andere kant geconfronteerd werden met de moord op
hun familie, er was dus geen familie meer.”

- En dan kunnen ze zelf hun verhaal niet kwijt.
“Mijn vader heeft zijn hele leven eronder geleden dat
zijn eigen oorlogservaring, de Jappenkampen, niets
was vergeleken met wat er in Auschwitz gebeurd was.
Hij was acht toen de oorlog begon, hij is van 1934. Toen
ik een jaar of 15 was werd hij nog gillend wakker met:
‘Er ligt een Japanner onder mijn bed’, dus er was echt
wel sprake van trauma. Hij was geïnterneerd met zijn
moeder maar is als tien-elfjarige een paar maanden
van haar gescheiden geweest omdat ze ondervoed was,
direct na de oorlog. Zijn twee broers waren ouder en
zaten in een apart kamp, gescheiden van hun vader die
weer in een ander kamp zat, ik weet er niet de precieze
details van.

“‘Naar Duitschland,
21-12-‘42’, dat was het
enige dat er op stond.”
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Mijn connectie met het Jodendom verliep via deze
familiegeschiedenis die heel erg over Indië ging maar
altijd, mede omdat mijn vader er zo mee worstelde,
ook over Auschwitz, over Europa en de Holocaust. Ik
kende daardoor als 15-jarige de Ondergang van Presser
uit mijn hoofd. Je kan je afvragen of dat normaal is.
Ik was misschien niet geobsedeerd maar wel heel erg
gefascineerd door die geschiedenis, die heeft me ook wel
gevormd.”

Toch weer de Holocaust
Schrijver zegt dat hij in zijn rol bij het JCK alle aspecten
van de lange Joodse geschiedenis in Nederland wil
belichten. De komst van het Holocaustmuseum kan
juist betekenen dat het JHM meer ruimte krijgt voor
andere periodes dan de oorlog. “Natuurlijk kun je niet
om de oorlog heen. Maar we willen vierhonderd jaar
Joods Nederland niet reduceren tot vijf jaar catastrofe,”
zegt Schrijver.

maatschappij, namelijk het Joodse deel. Meer kan ik
niet doen.”
- Het lijkt moeilijk te landen in Nederland.
“Ik ben het met je eens. Er is een enorm gat in de kennis
en we kunnen niet veel meer doen dan een kenniscentrum zijn. Het museum is helemaal niet groot, het
beslaat twee verdiepingen. Maar het is wel voor het
eerst dat er wordt getoond dat er in de straten van
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag Groningen, Maastricht, voorbereidingen zijn geweest om via Westerbork
niet alleen over te gaan tot deze genocide maar ook tot
een doelbewuste vernietiging van een hele cultuur en
het doelbewust verwijderen van het historisch besef
van de invloed van een bepaalde groep. Dat gaat ook
over cultuurvernietiging en het wegsnijden van een hele
bevolkingsgroep. De voorbereidingen daarvoor hebben
voor de ogen van Nederland in onze steden en dorpen
plaatsgevonden. Daar gaat een enorme waarschuwing
van uit.” •

- De Holocaust was wel een unicum op Nederlandse bodem,
ik heb de indruk dat er nog maar weinig publiek bewustzijn
van is, van wat dat precies betekende.
“Daarom maken we het Holocaustmuseum.”

“Een objectieve
presentatie van wat er
toen in Nederland is
gebeurd, onopgesmukt,
ongecensureerd.”

Debat Joods erfgoed
Emile Schrijver geeft zondag 9 februari de
keynote toespraak en is panellid bij het eerste
Benjamin-debat, in de Uilenburgersjoel in
Amsterdam. Onderwerp is Joods erfgoed:
Wat verstaan we eronder en wat willen we
ermee? Presentaties en discussies met een
panel van experts onder leiding van Benjamin
hoofdredacteur Ferry Biedermann. Het debat
markeert de afsluiting van de reeks artikelen in
de Benjamin over Joods erfgoed, waarvan de
laatste op pagina 18 in dit nummer. Zie ook de
achterkant van de Benjamin.

- Ik heb het idee dat veel mensen iets hebben van ‘ach ja nu
hebben we het wel gehoord’.
“Dat krijg ik natuurlijk iedere dag met het Holocaustmuseum. Wat wij eraan kunnen bijdragen is dat we het
Nederlandse museumlandschap uitbreiden met een
museum dat vanuit het eigenaarschap van het Joods
Cultureel Kwartier, vanuit de Joodse achtergrond van
het Kwartier, een objectieve presentatie biedt van
wat er toen in Nederland is gebeurd, onopgesmukt,
ongecensureerd, maar wel met de emotionele en
historische precisie die nodig is om echt te laten zien
wat dit impliceerde voor dit deel van de Nederlandse
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Over gemakzucht
We vergeten allemaal wel eens wat of denken, ach laat maar even zitten.
Maar Jolan Toff kan er niet om lachen en weet precies wat hem daar aan stoort.
Pakketten voor buren, vaak van een enorme
omvang, waarbij je zo vriendelijk bent die in
ontvangst te nemen maar die pas na een week
worden opgehaald.
Organisaties waar, vanwege de feestdagen, het
werk voor zeker twee weken stil ligt. Dit zijn
dezelfde bedrijven die, als het buiten een beetje
warm is, onmiddellijk een tropenrooster instellen.
Ziekenhuizen of consultatiebureaus die in hun
brieven of mail vermelden dat je moet afbellen als
je niet kan komen. Blijkbaar is dat nodig. Je laat
het toch wel uit je hoofd om op zoiets belangrijks
niet te verschijnen.
Mensen die in de supermarkt iets omstoten en het
dan gewoon op de grond laten liggen.

foto: patrick sternfeld

Fietsers die bij het afslaan hun hand niet
uitsteken. Je wacht dan voor joker of loopt het
risico in een gevaarlijke verkeerssituatie terecht te
komen.

De laatste gebruiker van een toiletrol die er geen
nieuwe op doet.
Organisaties die vergeten op poster of website, een
aankondiging te verwijderen van een evenement
dat al geweest is. Soms staat er zelfs geen jaartal
bij zodat je denkt dat je daar nog naartoe kan
gaan.
Klanten bij Albert Heijn die elke keer weer een
nieuwe plastic tas kopen. Je weet toch dat je
boodschappen gaat doen. Neem er dan een mee
van huis.
Mensen die, op de klok van hun kantoor, de
zomertijd niet veranderen. Nog gekker is dat
slechts weinigen dat opvalt.
De organisatoren van een jubileum laten pas twee
dagen van tevoren weten dat het de bedoeling
is iets bij te dragen voor het plakboek van de
jubilaris. Je wordt dan onnodig gedwongen om in
korte tijd nog iets leuks te bedenken.

INITIATIEVEN

De investering van
Ruben Koekoek
Geld en sociale doelen
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO'S PATRICK STERNFELD.

Ruben Koekoek, 36, is actief op het

AMRO richtte hij in 2018 samen met

de jongerenafdeling van het CIDI. Ook werkte hij als Tweede Kamer-medewerker voor D66 fractievoorzitter Boris
Dittrich. Hij rondde zijn studie economie aan de UvA cum
laude af en is ook nog, als vrijwilliger, voorzitter van het
Joods Humanitair Fonds dat in 2002 werd opgericht om
een deel van de oorlogsrestituties in te zetten voor Joden
in Midden- en Centraal-Europa.

een partner Social Finance NL op dat

Social Impact Bonds

snijvlak van investeringen en sociale
projecten. Na negen jaar bij de ABN

zich richt op Social Impact Bonds,
gesteund door de ABN AMRO
en Het Oranje Fonds.

R

uben heeft zijn kantoor in het imposante Tropenmuseum in Amsterdam. Hij oogt jeugdig en heeft
een energieke uitstraling. Samen met zijn vrouw
en hun tweeling van twee woont hij in Amsterdam. Hij
komt uit een traditioneel Joods gezin in Haarlem en was
actief bij de jeugdbeweging Haboniem en als voorzitter van

Bij ABN AMRO haalde Ruben Social Impact Bonds, SIB’s,
naar Nederland nadat deze in het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten waren begonnen. “Het is een nieuwe
manier van financieren van sociale projecten,” zegt hij.
Ruben gelooft dat SIB’s de samenleving een enorme impuls
kunnen geven door duurzame vooruitgang te financieren.
Een SIB is een contract waarbij private investeerders
betalen om een maatschappelijk probleem te bestrijden,
bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid, door zaken zoals
cursussen en trainingen te organiseren. Aan het einde
van het traject wordt gemeten in welke mate de gestelde
doelen zijn behaald. Op basis van dat resultaat betaalt de
overheid de investeerder vervolgens terug, eventueel met
rendement. Hoe beter het resultaat, hoe hoger de winst.

“No cure, no pay.”
Is het project niet succesvol, dan krijgen de investeerders
dus niets terug, of minder dan hun inleg: No cure, no pay.
Zo dragen de investeerders het risico, in plaats van de
overheid. Een SIB is dus eigenlijk een partnership tussen
overheid, uitvoerder en investeerder. Volgens verschillende
onderzoeken is echter nog niet helemaal duidelijk of dit
model veel effectiever is dan traditionele methodes en
het is ook hier en daar omstreden door het winstelement
en de verdere introductie van de marktwerking in sociale
projecten.
Ruben legt uit wat de voordelen van SIB’s zijn vergeleken
met subsidie. “Met een SIB kunnen overheden
en gemeenten nieuwe manieren uitproberen om
maatschappelijke problemen aan te pakken, zonder zelf
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Ruben Koekoek in het Tropenmuseum

“Toen de Syriër hoorde dat het om een Joods stel ging,
heeft hij dat eerst met zijn imam besproken, die vond het
goed. We spraken Engels, politieke meningen lagen ver uit
elkaar, zoals je kan begrijpen.”
“Ik heb niet de illusie dat ik hem van alle vooroordelen en
complottheorieën over Joden heb afgeholpen, maar toch ik
zou het zo weer doen. Voor ons was het enorm leerzaam en
heeft het vooroordelen weggenomen,” zegt hij lachend.

het risico te dragen. Ze betalen pas achteraf en alleen in
het geval van succes. Zo kunnen gemeenten en overheden
budgetneutraal een maatschappelijk doel realiseren.”

“Je kan het maar beter
in huis halen.”
Hij noemt wat voorbeelden: Voor het Ministerie van
Defensie de re-integratie van soldaten. Overgewicht
tegengaan bij ambtenaren op het ministerie van VWS.
Voor de Gemeente Rotterdam het terugdringen van
jeugdwerkloosheid en bij het Ministerie van Justitie en
Veiligheid re-integratie van ex-gedetineerden.
Het laatste licht hij toe: “Vaak wordt de re-integratie
belemmerd door schulden en het ontbreken van werk,
huisvesting en een sociaal vangnet. Door een geïntegreerde
aanpak zijn 150 ex-gedetineerden aan een baan geholpen
of bij het vinden van een opleiding.”

“Een groot wantrouwen
tegen instituties.”
“Weet je, Syriërs hebben een groot wantrouwen tegen
instituties en dus ook tegen de Nederlandse overheid. Het
duurt even voor alles op zijn plaats komt, maar uiteindelijk
is het goed gekomen met hem. We hebben nog steeds
contact. Hij spreekt Nederlands, heeft inmiddels een huis,
werk, vrouw en een kind.”
Heeft Ruben ook een voorbeeldfiguur of een persoon waar
hij naar opkijkt? Hij denkt lang na en noemt dan Hans
Knoop. “Hoe hij de zaak Menten heeft aangepakt, daar
heb ik grote bewondering voor. Hoe hij als individuele
journalist een veroordeling voor elkaar heeft gekregen,
waar organisaties zoals het openbaar ministerie faalden.
Dat vind ik heel inspirerend. Zelf dingen zoeken en niet
afhankelijk zijn van grote instituten.” •

Syriër in huis
Dat Ruben breed maatschappelijk betrokken is en ook de
daad bij het woord voegt, blijkt onder meer uit het feit
dat hij onderdak gaf aan een Syrische vluchteling. Een
collega vroeg hem of hij dat wilde. Hij aarzelde niet hoewel
hij wel bezorgd was over antisemitisme in de Syrische
samenleving, vertelt Ruben.
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Gebouw Plancius,
Amsterdam-Oost

JOODS ERFGOED

Joods erfgoed
ja of nee?

TEKST KARIEN ANSTADT EN PATRICK STERNFELD FOTO'S PATRICK STERNFELD

Dit is het laatste artikel in een serie van vier over Joods erfgoed in brede
zin. Het is een beladen onderwerp vooral door de uitroeiing van een
groot deel van de gemeenschap waardoor veel gebouwen na de oorlog in
onbruik raakten en andere plekken juist een speciale betekenis kregen.
Sommige gebouwen hadden al voor de oorlog geen Joodse associatie
meer. Dit raakt onderwerpen als monumenten, herdenken en collectief
geheugen, van Joden en niet-Joden. Wat is Joods erfgoed precies?

D

e prachtige gids Joods Amsterdam van Jan
Stoutenbeek en Paul Vigeveno die in 2017
uitkwam, toont “het Joodse verleden van
Amsterdam aan de hand van talrijke gebouwen en overige monumenten.” De schrijvers geven aan
dat “zij niet alleen gezocht hebben naar specifiek Joodse
zaken als synagogen en begraafplaatsen, maar juist naar
de veelzijdigheid van het Joodse leven.” Maar wat zijn nu
de criteria om iets juist Joods erfgoed te noemen en om
dit indien nodig te behoeden voor verval? Denkt iedereen
daar hetzelfde over?

Dan zijn er specifieke gebouwen met een publieke functie
waarover men van mening kan verschillen wanneer het
gaat om het etiket Joods erfgoed. Ze zijn niet specifiek
Joods maar kunnen wel een belangrijke illustratie
vormen van de gevarieerde en dynamische Joodse

Over een gebouw met een Joodse culturele en/of religieuze functie zal iedereen het eens zijn: een voormalige sjoel
is Joods erfgoed. Er zijn echter ook gewone, algemene
panden die de status van erfgoed niet ontlenen aan hun
oorspronkelijke functie of vorm maar aan de Jodenvervolging. Met Joodse cultuur hebben ze niets te maken.
In 2005 kreeg de woning aan het Merwedeplein in Amsterdam waar Anne Frank met haar ouders en zusje van
1933 tot in 1942 gewoond had, de status van erfgoed.
De woning werd teruggebracht naar de staat zoals hij was
toen Anne er woonde en fungeert nu als toevluchtsoord
voor schrijvers die in eigen land vervolgd worden. In het
parkje voor de woning staat een standbeeld van Anne,
omhoog kijkend naar haar huis. Dit beeld staat ook
symbool voor de 13.000 Joden uit de Rivierenbuurt die
tijdens de oorlog zijn vermoord.

gemeenschap die voor de oorlog in Amsterdam bestond.
Er zijn tal van in architectonisch opzicht bijzondere
gebouwen, gericht op een algemeen publiek, waarvan
de ondernemer of opdrachtgever Joods was, zoals de
bioscoop Tuschinski en de warenhuizen de Bijenkorf,
de Bonneterie en Hirsch. De gebouwen zelf hadden, en
hebben, geen specifiek Joodse functie en wat betreft de
vormgeving zijn daar ook geen Joodse elementen aan te
onderscheiden. Dus wel of niet Joods?

Stempel van
Joodse ondernemers

Westergasfabriek
Een voorbeeld was de discussie in 2010 binnen de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse binnenstad
over de Westergasfabriek. Deze fabriek is gebouwd door
de Joodse architect Isaac Gosschalk. Dat is volgens
illustrator en vormgever Marieken van den Bichelaer niet
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Toch waren architecten in zijn tijd niet unaniem enthousiast, men vond het een ratjetoe van stijlen. Maar
een film zien in Tuschinski is nog altijd een feestelijke
aangelegenheid, zeker na de restauratie. Wat eveneens
blijft is de associatie van Tuschinski met het verhaal
van een ondernemende, succesvolle Joodse vluchteling,
die tenslotte als zovelen in een concentratiekamp werd
vermoord. Is theater Tuschinski daarom Joods cultureel
erfgoed of is het algemeen cultureel erfgoed?

voldoende om de fabriek als Joods erfgoed te betitelen.
Kunsthistoricus en historicus Wilfred van Leeuwen stelt
dat dit op het eerste gezicht wel klopt,maar dat er meer
achter zit.
De opdrachtgever van de gasfabriek was de Londense
Imperial Continental Gas Association, vertelt van
Leeuwen. “De geschiedenis van deze ICGA, opgericht
in 1824, is nauw verbonden met grote Joodse
emancipatoren als Sir Moses Montefiore (1784-1885)
en Sir Isaac Lyon Goldsmid (1778-1859). Het was vooral
Montefiore - als ondernemer en filantroop hét voorbeeld
voor Samuel Sarphati en Abraham Carel Wertheim
- die de ICGA succesvol naar Duitsland, Oostenrijk
en Nederland bracht. Ten tijde van de bouw van de
Westergasfabriek (1883-1885) werd de directie gevoerd
door Julian Goldsmid, zoon van Sir Isaac Goldsmid.”

Het Gebouw Plancius
Dit gebouw is interessant omdat de geschiedenis zo
gevarieerd is. Plancius - in neoclassicistische stijl, zoals
meer gebouwen in de Amsterdamse Plantage - dateert uit
1876 en kwam tot stand op initiatief van de Joodse zangvereniging Oefening Baart Kunst. Voor dit gebouw moest
het huis van dominee en geograaf Petrus Plancius, een
calvinistische vluchteling uit Vlaanderen (1550 – 1622)
wijken. Uit respect voor deze geschiedenis handhaafde de
vereniging de naam Plancius, de naam die nu boven aan
de gevel onder de Davidster staat.
Tot 1900 was het pand een centrum van Joodse cultuur,
met muziek- en toneeluitvoeringen, feesten en synagogediensten tijdens de Joodse feestdagen. Ook waren
er politieke bijeenkomsten van de socialisten en de
Diamantbewerkersbond (Domela Nieuwenhuis, Henri
Polak).
In 1913 werd het Planciusgebouw verkocht aan J.H.
Pimentel en verbouwd tot een garage voor een taxicen-

Tuschinski
Dat het sprookjesachtige Tuschinski cultureel erfgoed
is zal niemand betwisten. De van afkomst Pools-Joodse
Abraham Tuschinski (1886 – 1942), kwam als jongeman
naar Nederland en liet samen met de eveneens Joodse
Hermann Gerschtanowitz en Herman Ehrlich een uniek
theater bouwen in het centrum van Amsterdam. Tuschinski’s visie mondde uit in een combinatie van stijlen:
Amsterdamse school, Art Deco en Jugendstil. Ook
verwezenlijkte hij zijn ambitie om de destijds nieuwste
technisch snufjes, bijvoorbeeld qua verwarming en
ventilatie, te realiseren.
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Het art deco interieur van bioscoop Tuschinski, Amsterdam

zal ieder dus zijn eigen associaties hebben. De oorsprong
van het pand maakt het tot Joods erfgoed, zeker door
de synagogale functie. De vraag is echter of het pand
die exclusieve claim heeft, gezien de lange niet-Joodse
geschiedenis.

trale. Het hele complex werd tot 1970 beheerd door de
Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij. Vanaf 1955 tot
1970 was er een lingeriefabriek in gevestigd. Daarna
werd het pand gebruikt door de Amsterdamse verkeerspolitie en in de jaren negentig bood het weer onderdak
voor culturele activiteiten zoals mime- en dansgezelschappen. Sinds 1998 is het Verzetsmuseum er gevestigd.
Mogen we Gebouw Plancius Joods erfgoed noemen?

Debat
Hoewel we hier slechts enkele voorbeelden geven is er
toch een rode draad te bespeuren.
Dat erfgoed het stempel Joods draagt als het om een
synagoge of een begraafplaats gaat is duidelijk. Dit kan
veranderen als het bij beoordeling van erfgoed niet meer
om religieuze of exclusief Joods-culturele aspecten gaat.
De claim van Joods erfgoed is afhankelijk van de criteria
die men hanteert. Is het voldoende als de architect of
opdrachtgever Joods is geweest, of moet het ook dienst
hebben gedaan in het kader van Joods cultureel leven?
Maakt de oorlogsgeschiedenis een pand tot Joods erfgoed?
Het antwoord op deze vragen lijkt bovendien van nog een
factor afhankelijk te zijn, die van tijd, ofwel het moment
waarop de discussie wordt gevoerd. Tegenwoordig lijkt
het element oorlog zwaarder mee te spelen dan voorheen
bij de betiteling Joods erfgoed. Spreken we in Nederland,
met een verleden van verzuiling, namelijk ook over christelijk, katholiek of protestants erfgoed? Op 9 februari
2020 organiseren we hierover een debat. •

Nieuwe Herengracht 95
In dit bedrijfsgebouw was eind 19de eeuw de Centraal
Diamant Handelsbond gevestigd. De vergaderzaal
aan de achterkant was in 1892 verbouwd door de
orthodox-Joodse architect Emanuel Marcus Rood, die
de achtergevel met zijn speciale vensters en hoefijzervormige kozijnen ontwierp. Wilfred van Leeuwen wijst
erop dat het ‘Moorse raamtype’ een indicatie is dat er ook
synagogale diensten werden gehouden. Ook de Handwerkers Vriendenkring die zich inzette voor verbetering van
de levensomstandigheden van Joodse Amsterdammers
vergaderde hier.
Vanaf 1916 echter, was er een school gevestigd van het
protestants-christelijke werkliedenverbond Patrimonium. Eind jaren ’50 stond het pand jaren leeg, maar in
1973 werd het gekraakt door feministen die er het eerste
Vrouwenhuis oprichtten. Met Nieuwe Herengracht 95
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Denk met Chanoeka
aan de Benjamin
H

elp ons met een donatie om dit
stukje Joodse cultuur en verdieping
mogelijk te maken. De Benjamin werkt
grotendeels met een redactie van vrijwilligers
en steunt op donaties van onze lezers.
Kijk op de website www.joodswelzijn.nl/
benjamin-magazine voor meer informatie
over doneren.
Dat kan op NL15INGB0000204420 ten
name van Stichting JMW Bijdragen &
Fondsen, Amsterdam onder vermelding
Benjamin donatie.

gee

f

Geef aan Cefina,
de schakel tussen
(n)u en later
Bijvoorbeeld met een gift,
certificaat of legaat
IBAN NL91 INGB 0000 1918 00
Steun
Joods Bijzonder Onderwijs
Jeugdorganisaties Haboniem en Bne Akiwa
Joods Maatschappelijk Werk
Beveiliging
en meer!

Chanoeka sameach!
STEUNT

STEUNT

jongeren, zorg en beveiliging
in Joods Nederland
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020 442 07 82
info@cefina.nl
www.cefina.nl

COLUMN JOODSE IDENTITEIT

Chanoekaballen
TEKST CHAYA OOST

1996, ik was zes: “Waarom heb jij geen kerstboom?!” Vragend
staan de kindjes op het schoolplein om me heen. Trots vertel ik
dat ik geen kerst vier, maar Chanoeka. “Cha.. cha-watte?!”

“C

sevivons, menorot en heldhaftige Makkabeeën, is er ook
het verhaal over heftige historische conflicten. Niet
alleen tussen de Joden en hun vijanden, in dit geval
het Hellenistische rijk van de Seleuciden, opvolgers van
Alexander de Grote, maar ook tussen de Makkabeeën en

hanoeka! Het lichtjesfeest! Acht dagen
lang vieren we feest en steken we kaarsjes
aan. We zingen, spelen spelletjes en
krijgen elke avond cadeautjes!” Monden
vallen open van verbazing. Acht dagen lang cadeautjes!
Ik haal een sevivon (klein tolletje, red.) uit mijn roze
rugtasje en met scheve gezichten staan de kinderen in
een kringetje op mij heen. “Kijk!” Ik geef een ferme zwaai
aan de sevivon en zing uit volle borst: “Sevivon, sov, sov,
sov, Chanoekaaaa hoe chag tov - Ha! Nes,” juich ik blij als de
sevivon op de letter noen valt. “Dat staat voor wonder in
het Hebreeuws. Nu krijg ik een cadeautje!”
“Ik wil ook tollen! Ik wil ook,” roepen de kinderen. En
samen spelen we tot de bel gaat.

De opkomst van Chanoeka
Chanoeka was lange tijd slechts een bijzaak op de Joodse
kalender; een winterfestival van lichtjes waarbij we met
dreidels (een ander woord voor sevivon, of tol) speelden
en vettig voedsel aten om te herdenken. Nog niet zo lang
geleden, toen Joden in de samenleving geassimileerd
raakten, evolueerde Chanoeka naar een soort sidekick
van kerstmis. Het is een feest dat belangrijker is gemaakt
zodat Joodse kinderen zich niet slecht voelen omdat ze
geen kerstboom hebben, wat duidelijk werkte in mijn
geval.

“In het eerste boek
worden ze afgeschilderd
als religieuze zeloten.”

Hellenistische Joden (te lezen in Makkabeeën I en II).
In het tweede boek zijn de Makkabeeën de helden die het
Jodendom hebben gered van onderdrukking, terwijl ze in
het eerste boek worden afgeschilderd als religieuze zeloten

Pas toen ik ouder was, leerde ik over de donkerder kant
van het Chanoekaverhaal. Naast het mooie beeld met
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al “afgekeurd”. Gelukkig is het Jodendom met de tijd
meegegaan, maar het verhaal heeft dus ook andere kanten
dan alleen verzet en een wonder.

die andere Joden die de weg van het Hellenisme hadden gekozen, vermoordden. De Makkabeeën leefden in de heuvels
van Judea, de Hellenistische Joden woonden in de grote
steden. En in die grote steden, raakten zij in contact met
niet-Joden en vermengde hun identiteit zich door deze invloeden. Een beetje zoals dat ook vaak gaat in de diaspora.

“Ik maak Chanoekaballen
voor mijn Joodse
vrienden die wél een
kerstboom hebben.”

“Ik heb jarenlang
aan yoga gedaan
(heidens!).”

Toch steek ik elk jaar de Chanoeka-kaarsjes aan en zing
ik nog steeds uit volle borst alle liedjes mee. Want ik hou
van de traditie, van de symboliek van het kleine licht - het
kleine Joodse volk - dat duisternis verdrijft, en natuurlijk
de gezelligheid en warmte rondom Chanoeka.
Uiteraard ben ik de Makkabeeën ook heus dankbaar voor
het overwinnen van onze vijanden, zodat ik mijn Joodse
identiteit vandaag de dag kan invullen zoals ik dat wil.
Gelukkig is in de schijf van vijf van Ido Abram over Joodse
identiteit ook een taartpunt Nederlandse cultuur liefdevol
opgenomen.
Hopelijk zouden de Makkabeeën opgelucht zijn te weten
dat ik nog steeds geen boom in huis heb, en dat ik voor
al mijn Joodse vrienden die wél een kerstboom hebben,
speciale Chanoekaballen heb gemaakt. •

Hoe meer ik hierover nadacht, hoe meer ik twijfelde over
wat de Makkabeeën zouden vinden van de Joden van
vandaag, en vooral van mij. Want wat voor Jood ben ik? Ik
ga alleen naar sjoel met de feestdagen, mijn rokjes komen
lang niet altijd tot mijn knieën en ik heb jarenlang aan
yoga gedaan (heidens!). Ik heb misschien nooit een offer
gebracht, maar ging wel verkleed als professor Sneep naar
de nieuwste Harry Potter-film.
Het is natuurlijk moeilijk om acties van toen te houden
tegen het licht van vandaag maar het moge duidelijk zijn
dat de Makkabeeën zeer ontevreden over mij zouden zijn
geweest. Bovendien ben ik het product van een gemengd
huwelijk, modderbloedje zoals dat heet in Harry Pottertaal, de Makkabeeën hadden mij op basis daarvan alleen

Aanvullende thuiszorg
Heeft u behoefte aan iemand die u wekelijks komt helpen met het doen van de boodschappen,
een klus in huis, een keer extra stofzuigen? Of lijkt het u leuk om onder het genot van een
kopje koffie te praten over gezamenlijke interesses?
Bel dan met JMW om de mogelijkheden te bespreken.
U kunt in aanmerking komen indien u:
- Zelfstandig thuis woont
- Thuiszorg heeft of de huishoudelijke hulptoelage vanuit de WUV ontvangt
- Bij de Claims Conference bekend bent
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Lianne Scholten, Daphna Lazorgan
of Tiara Anholt op 088 165 22 00 of mail naar d.lazorgan@joodswelzijn.nl
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LEVEN IN DE MEDIENE

Eerbetoon in Brabant
Verzet, verraad en vrijheid
TEKST MANJA PAUKA FOTO'S MARIUS VAN LEEUWEN

Een verhaal van vluchtelingen, heldendaden en verraad in
de Tweede Wereldoorlog aan de Nederlands-Belgische grens
in Brabant. Twee tachtigers maken met hun verhalen veel
emoties los, en soms ook minder welkome herinneringen.

H

et was een opmerkelijke dubbelpresentatie van een film en een boek, afgelopen
augustus in Het Kaffee in Rijsbergen. Film
en boek belichten twee kanten van hetzelfde verhaal, de een van een kind van Joodse ouders, de
ander van een kind van een verzetsman. In de propvolle
zaal waren Joodse en niet-Joodse geïnteresseerden uit
de omgeving aanwezig, waaronder ook de burgemeester
van het naburige Zundert, het dorp dat een omstreden
rol speelt in het verhaal.

gebruik van het dagboek van zijn vader. Die was erg
nauwgezet in zijn notities en zodoende zijn veel namen
van helpers bekend gebleven.
Paul ontmoet in de film een aantal kinderen van deze
helden, wat het tot een bijzonder en indringend document
maakt. Hij stelt ze veel vragen, zo ook aan Gerrit Wichert
Kleisen, zoon van de verzetsstrijder met dezelfde naam.
Die werkte in 1943 als douanier in Wernhout, bij Zundert,
aan de Nederlands-Belgische grens. Hij hielp samen met
enkele anderen vele Joodse vluchtelingen de grens over.
Zo ook Paul Joseph en zijn ouders, die in café Schuttershof met Kleisen sr. in contact kwamen.

Zundert en Rijsbergen liggen in het Brabantse grensgebied met België. Plaatselijke verzetslieden speelden
daar tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote rol in het
helpen van veelal Joodse vluchtelingen bij het passeren
van de grens, in de hoop hen in veiligheid te brengen.
Het einddoel was vaak Zwitserland. De
locatie van de vertoning van de film en de
presentatie van het boek was dan ook niet
toevallig gekozen.

“Belangeloos en
uitsluitend uit
medemenselijkheid.”
De familie Joseph bereikte uiteindelijk Zwitserland maar
wel na veel moeilijkheden in België en Frankrijk. Er was
waarschijnlijk verraad in het spel, waarvan Kleisen een
vermoeden kreeg toen hij hoorde dat de ouders van Paul
20.000 gulden moesten betalen aan iemand uit Zundert.
De verzetslijn waar Kleisen voor werkte was geheel belangeloos en de verzetslieden deden hun werk uitsluitend uit
medemenselijkheid.

Verzetstrefpunt
Het Kaffee bestaat al sinds de jaren dertig
en was tijdens de oorlog een trefpunt waar
vluchtelingen en zogenaamde passeurs
elkaar ontmoetten. De toenmalige naam
was café Schuttershof en het speelt een rol
in de in augustus gepresenteerde film Het
Eerbetoon gemaakt door Annet Betsalel.
Daarin volgt zij Paul Joseph die in 2018
de vluchtroute traceert die hij als vijfjarig
kind met zijn ouders nam van Naarden
naar Zwitserland. Paul maakte daarbij

Verraad en executie
Kleisen liet de vader van Paul een verklaring over het
afgedragen geld opstellen en confronteerde de vermoedelijke verrader daarmee. Deze man ontkende alles maar
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Protest en ontroering
Gerrit besloot het verhaal van zijn vader te vertellen en
na een speurtocht door diverse archieven kwam het boek
Verzet, Verraad, Vrijheid tot stand. Het eerste exemplaar
gaf hij bij de dubbelpresentatie afgelopen augustus aan
de burgemeester van Zundert. Wrang detail is dat juist
personen uit Zundert geprotesteerd hebben tegen de

kort daarna moest Kleisen onderduiken omdat hij gezocht
werd. Vanuit zijn onderduikadres hervatte hij nog zijn
verzetsactiviteiten maar helaas overleefde hij de oorlog
niet. Kleisen werd in 1944 gefusilleerd in de duinen bij
Overveen en is begraven op de Erebegraafplaats Bloemendaal. Zijn zoon Gerrit was toen één jaar oud.

Paul Joseph voor het Kaffee
presentatie, met het argument dat er namen van vermoedelijke verraders genoemd worden en dat dit plaatselijke
families veel schade zou kunnen berokkenen.
Positiever is de dank die Paul in de film postuum uitspreekt aan de kinderen van verzetshelden die zijn ouders
geholpen hebben. De verzetskinderen in de film waren
geroerd door de certificaten van geplante bomen in Israël
die Paul als blijk van dank uitdeelde. Bij de presentatie
in Het Kaffee bleken de kinderen vaak weinig te hebben
geweten over de heldendaden van hun ouders, omdat deze
er niet met hen over spraken. De trauma’s en het zwijgen
van de oorlogsgeneratie hebben overal sporen bij de
kinderen nagelaten. •

De jonge Gerrit groeide op bij zijn moeder, die niet graag
over de oorlog sprak, waardoor Gerrit alleen het globale
verzetsverhaal van zijn vader kende. Tot hij in 2018
bezoek kreeg van Paul Joseph en het balletje ging rollen.
In het dagboek van Pauls vader las hij de passages over
zijn vader en het verraad. Hij herinnerde zich toen dat
hij bij de spullen van zijn inmiddels overleden moeder
nog allerlei documenten had bewaard waar hij nooit veel
aandacht aan had besteed. Hier vond hij ook de verklaring
van de vader van Paul over de 20.000 gulden, plus een
handgeschreven document waarin zijn vader vanuit zijn
onderduikadres verslag doet van zijn bevindingen omtrent
het verraad.
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COLUMN FERRY BIEDERMANN

Krantz voor het klimaat
TEKST FERRY BIEDERMANN

D

e ene na de andere met sneeuw-bedekte helling kwam langs op de tablet van rabbijn Shlomo Krantz, afgewisseld met rustieke chalets
en cafés gebaad in de warme gloed van houtvuur en après-ski. Het was zijn eigen schuld, hij had een
avondje met enige weemoed wintervakantie-bestemmingen opgezocht en nu had het algoritme besloten dat
hij verder niets meer hoefde te zien op het internet. Wat
hij ook intikte, daar was de wintersport weer.
Waren er nog maar ouderwetse reisbureaus hier in
de buurt, verzuchtte Krantz. Zo een met een goed
geïnformeerde medewerker die je vakkundig net drie
dagen te lang aan de verkeerde kant van de Mont Blanc
aansmeerde.
Hij verlangde naar vakantie want hij was nog niet
weggeweest na de feestdagen en zoals iedereen weet, zijn
die zwaar voor een drukke rabbijn. Hij verlangde ook
naar het gevoel van vrijheid en jeugd dat de inspanning
op de lange latten hem vroeger altijd gaf. De energie die
daarbij vrijkwam en die zijn vrouw, Jessica, ook altijd zo
aansprak. Ze hadden enkele van hun beste momenten
gehad op de hellingen, en bij de après-ski, en de aprèsaprès-ski.
Hij zuchtte en keek op toen zijn vriend Mo aanschoof
met de koffie die hij aan de bar van het buurtcafé had

gehaald. “Hé, skiën,” zei Mo, meeturend op de tablet van
Krantz. “Ik zit er ook over te denken weer eens te gaan
dit jaar.” Krantz keek Mo verbaasd aan. “Wat? Ski jij
dan?” Mo proestte zijn koffie bijna uit. “Hoezo? Waarom
niet? Jij denkt gewoon dat Marokkanen niet skiën of zo?
Dat we niet tegen de sneeuw kunnen of niet gebouwd zijn
op de kou?”
Krantz stamelde ongelukkig allerlei excuses, “Nou, eh,
nee maar je hebt het er gewoon nooit over gehad en je
zegt altijd dat jullie vroeger nooit geld hadden om dat
soort dingen te doen, sorry hoor.” Mo grijnsde, “Haha,
ik was gewoon aan het fokken met je. Nee joh, ik ben er
pas een jaar of tien geleden mee begonnen, toen het geld
van de winkel binnen begon te stromen. Zeg, waarom
delen we niet samen een chalet, met zijn viertjes, da’s
voordeliger.”

“Het is daar vaak zo
moeilijk buiten de
deur eten, met al die
charcuterie en kaas
door elkaar.”
Krantz streek bedachtzaam over zijn voor de winter weer
langer gegroeide baard. “Hmm, geen slecht idee. Dan
kunnen we ook voor ons vieren lekker ons eigen eten
maken, het is daar vaak zo moeilijk buiten de deur, met al
die charcuterie en kaas door elkaar.” Nu moest Mo weer
even nadenken, “Nou, dat stoort me niet zo, zolang je
maar geen alcohol over de vloer hebt.” Ze barstten allebei
in lachen uit. “Nu weet ik dat je met me zit te dollen,” zei
Krantz.
Die avond legde hij tijdens het eten het plan voor aan
Jessica. “Mo kent een leuke plek in Slovenië. We vliegen
naar Ljubljana en huren een auto, da’s dan maar een
uurtje de bergen in.” Jessica keek hem verschrikt aan.
“Nee, Shlomi, dat kan echt niet, ben je nou helemaal gek
geworden? Dat kan je als rabbijn die het goede voorbeeld
moet geven echt niet maken.”
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probeerde hij nog. Jessica was echter onverbiddelijk: “We
gaan niet vliegen, dus verzin maar wat.”
De volgende ochtend stapte hij bedrukt de winkel van
Mo binnen. Zijn vriend zag hem al aankomen en had een
glas thee klaargezet. “Kate heeft het me verteld,” begon
Mo. “Ze vindt ook dat het niet kan. Iets over de wereld
redden voor onze kinderen of zoiets.” Hij keek sip. “Voor
werk vliegt ze wel de hele tijd. De ene keer heeft ze een
klant in Mumbai, dan weer in Toronto. Die advocaten
vliegen wat af. Afijn, we hebben net nog onderhandeld en
de vrouwen zijn alleen bereid te vliegen als we akkoord
gaan met een totaal veganistisch dieet de hele week, dat
zou dan weer wat compenseren.”
Ze keken elkaar gepijnigd aan en Krantz liet een verontwaardigd gekreun aan zijn lippen ontsnappen. “Nee zeg,
en ik heb mijn vriend rabbi Branko Meretič al gevraagd
een vriezer vol koosjer vlees in het chalet klaar te zetten.
Dat is echt prima spul.”

Krantz was verbaasd, normaal gesproken vond Jessica
het altijd leuk om dingen te doen samen met Mo en zijn
vrouw Kate, een goede vriendin van haar. “Waarom wil
je niet met Mo en Kate op wintersport,” vroeg hij verontwaardigd. Jessica keek hem meewarig aan, zoals een
teleurgestelde moeder naar een klein kind kijkt dat weer
de vingerverf over het hele tapijt heeft gesmeerd.
“Ik wil dolgraag met Mo en Kate op vakantie maar we
vliegen niet naar de wintersport, dat is absurd. Weet je
hoe slecht dat is voor het milieu met al die CO2-uitstoot?
Ik moet voor werk de hele tijd naar Milaan en New York,
dat is al erg genoeg. Maar dan ook nog eens voor mijn
plezier hier binnen Europa, nee zeg. Tegen de tijd dat
we daar aankomen is al die sneeuw gesmolten door de
klimaatverandering.”

“Jullie rolschaats
of onze SUV?”

Na een paar minuten in hun thee te hebben gestaard,
keerde Mo zich tot Krantz: “Je weet wat dit betekent,
toch? Nu moeten we beslissen met welke auto we gaan:
jullie rolschaats of onze SUV?” Krantz fleurde op, “Dat
is toch die nieuwe met een bar ingebouwd in de deur en
schermen in de hoofdsteunen?” Mo knikte en Krantz
voelde zich al stukken beter, het zou toch nog een aangename vakantie worden. •

Krantz voelde zich beteuterd, zijn vrouw las hem de les
over iets waarin hij als belangrijk lid van de gemeenschap
inderdaad het goede voorbeeld moest geven. “Maar het is
wel heel ver rijden schat, en dan met z’n vieren in de auto,
plus een hotel onderweg heen en terug, nou dat is dan
toch weer een heel ander soort vakantie, en nog duurder,”

ZONDAG 9 FEBRUARI

Toe Bisjwat viering
REGIOBIJEENKOMST
NOORD-NEDERLAND
beperkt
aantal
plaatsen
op=op
JMW en de ontmoetingsgroep Mifgasjiem nodigen u uit voor een vrolijke middag voor jong en oud in het
teken van Toe Bisjwat, het Joodse nieuwjaar der bomen. U bent van harte welkom op een mooie groene
locatie in het hart van de drie noordelijke provincies van 13.30 tot 16.00 uur.
Muziekoptreden, knutseltafel voor kinderen, nasj en drank. Kosten: €7,50 voor volwassenen, kinderen
€3,00. Aanmelden en betalen voor 2 februari via activiteiten@joodswelzijn.nl of 088 - 1652200 (optie 2).
Na aanmelding ontvangt u de exacte gegevens over locatie en betaling.
Voor iedereen met een Joodse achtergrond en (eventuele) partner
Mifgasjiem
מפגשים
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MIJN LEVEN

Yuval Simhi, 26 jaar,
geboren in Amsterdam, woont deels
in Spanje en deels in Amsterdam.
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven

opdroeg aan mijn moeder die in het publiek zat.
Toen ik klaar was rende ze naar het podium en viel
me huilend in de armen. Dit nummer zette ze altijd
op als ik als baby huilde, daar werd ik rustig van.

“Na vier jaar op het Maimonides Lyceum en daarna
de Montessori Kunstvakschool IVKO ben ik de
opleiding mbo-toerisme gaan doen. Vervolgens
heb ik stage gelopen bij een hotel in Tossa de Mar
in Spanje. Tijdens mijn stage deed ik animatie/
entertainment, dat is het organiseren van
activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen.
Het is leuk werk, je leert er veel verschillende
mensen door kennen, maar het is ook moeilijk
en zwaar, zeker voor een kinder-entertainer. Je
hebt namelijk soms te maken met ouders die hun
kinderen bij je achterlaten - wat ook de bedoeling
is want dat is je werk - en vervolgens te lang
wegblijven waardoor je je pauze niet meer haalt. Of
dat ze zomaar zonder iets te zeggen de kinderen
ophalen en jij ineens een kind mist. In de avond
deed ik daar shows waarin ik danste en zong, onder
meer een uitvoering van de musical Grease.
Na Tossa de Mar werd ik gevraagd om te komen
werken in een ander hotel in Santa Susanna waar
ik binnen een jaar van animator/entertainer
tot assistent choreograaf promoveerde. Het
management hield rekening met waar de mensen
vandaan kwamen. Als er veel Engelsen in de
zaal zaten, speelden we klassieke hits. Als er
voornamelijk Spanjaarden waren, werd de nadruk
op flamenco gelegd, hoewel uiteraard niet alle
Spanjaarden daarvan houden. In de wintermaanden
kom ik altijd terug naar Nederland om bij restaurant
Gauchos in de Beethovenstraat te werken. Ik doe
daar van alles, ik werk er in de keuken, aan de bar
en in de bediening.

Sport
Ik dans, zwem, doe aan fitness en karate en heb
gekickbokst. Ik houd van sport maar ben ook wel
een beetje lui.

Eten
Ik ben een enorme vreetzak. Ik houd van Israëlische
gerechten zoals pita met hummus, falafel en schoeg.
In Spanje eet ik graag aioli en ook niet-koosjere
dingen maar geen paella.
Joods
Ik heb Joodse ouders. Mijn vader is Israëliër. Door
de druk van mijn vader heb ik het gevoel gehad dat
ik me moest bewijzen, dat ik een goede Jood moest
zijn ten opzichte van hem en G’d. Het fijne is dat je
niet religieus hoeft te zijn om Joods te zijn. Ik heb
op het Maimonides Lyceum veel geleerd je komt er
omgekeerd uit. Dat wil zeggen: de vromen worden
minder vroom en de niet-vromen worden vromer.

Hekel aan
Racisme en discriminatie. Als ik een probleem met
iemand heb dan is het met de persoon, niet omdat
het een moslim, christen of Jood is. Ook heb ik een
hekel aan mensen die iemand vanwege zijn of haar
seksuele geaardheid discrimineren.

Markt

Mooiste herinnering

Het belangrijkste is dat het daar vaak goedkoper is.

Dat ik op het podium tijdens de Michael Jacksonshow het nummer Heal the World zong en dat
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Televisie

Winkel

Heb ik steeds minder behoefte
aan. Je hebt zoveel keuze. Ik
weet niet meer waar ik naar wil
kijken. Het liefst zie ik een film
die ik zelf heb uitgekozen. Het
leukste zijn makkelijke dingen
zoals cartoons.

Mop

Mediamarkt, want ik hou van
gadgets. Ik fantaseer daar
ook over, bijvoorbeeld welke
televisie ik ooit voor mijn
huis wil kopen. Verder ga ik
graag naar Zara en H&M.
Ook koop ik via webshops,
zoals AliExpress, spullen zoals
horloges, riemen of schoenen.

Een man staat voor de brug en ziet
een bord staan met daarop: Pas
op, instortingsgevaar, niet met z'n
tweeën over de brug. De man kijkt
om zich heen, ziet niemand, loopt
over de brug en hij stort in. Rara
hoe kan dat? Een gewaarschuwd
mens telt voor twee.

Een enkele keer lees ik bij mijn
oma de NRC. Maar het nieuws
volg ik hoofdzakelijk via mijn
telefoon. Soms vind ik het
jammer dat mijn leven door de
technologie wordt beheerst.

Krant

dat mijn leven dusdanig op
orde is dat ik geen zorgen hoef
te hebben over mijn financiën
en huisvesting.

Uitzicht
Op Menorca logeerde ik
in een villa die op de punt
van een rots lag. Je had een
schitterend uitzicht over de
zee. Het is heerlijk om zo
wakker te worden met de geur
van de zee.

Bewondering voor
Hoe de natuur in elkaar zit.
Maar ook voor sporters,
zangers of zangeressen.

Boek

Grootste wens

JMW

Het boek Al Mijn Vrienden Zijn
Gek, van Sera Anstadt. Zij
beschrijft hierin het leven met
haar zoon die schizofreen is,
thuis en in een inrichting.

Ik wil graag wereldvrede,
geen oorlog, voldoende
eten en gezondheid voor
iedereen. Dan heb ik ook een
zelfzuchtige wens, namelijk

Een aantal familieleden
hebben daar gewerkt. Zelf
werkte ik bij JMW in de
thuiszorg.
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CULTUUR EN VERNIEUWING

Joods onderwijs
en moderniteit
Internet en meisjes
TEKST KARIEN ANSTADT

Joods onderwijs vroeger

De term Joods onderwijs kan
doen denken aan kinderen die
het Hebreeuwse alfabet leren of
zich voorbereiden op hun bar- of
batmitswa. Hoewel de inhoud van
het onderwijs in de loop der tijd
misschien niet zoveel veranderd is,
zijn de methoden van onderwijs in
de eenentwintigste eeuw radicaal
veranderd, zeker als het om kinderen
gaat.

A

ls we de boeken mogen geloven is Joodse
educatie zo oud als het Jodendom zelf.
Abraham, een van de aartsvaderen in
de Tora, zou zijn nageslacht al hebben
geïnstrueerd om G’d te eren en de geboden
in acht te nemen.
Van generatie op generatie droegen en dragen traditionele Joodse ouders de Joodse waarden, normen, wetten
en gebeden, kortom basale Joodse kennis, over op hun
kinderen. Ook niet-gelovige Joden en anderen met een
deels-Joodse achtergrond willen vaak hun kinderen de
basisbeginselen laten bijbrengen. Daarmee werd, en
wordt, al vroeg begonnen. Peuters en kleuters zetten,
zeker onder de religieuzen, al de eerste stapjes op het gebied van scholing. De wijze waarop dat plaatsvond is door
de eeuwen heen wel aan verandering onderhevig geweest.

Meer plezier
Anders dan vroeger vaak het geval was, wordt Joods
onderwijs voor kinderen tegenwoordig op hun
ontwikkelingsfase afgestemd en de methoden van
onderwijs zijn erop gericht om de kinderen plezier
te laten krijgen in het leren. Theorie en praktijk zijn
met elkaar verweven. De Joodse feestdagen bieden
gelegenheid om op een creatieve manier de regels en
gebruiken van het Jodendom over te dragen.
Zo zien we op een website van Chabad foto’s van
jonge kinderen die met Sjawoe’ot een Torarol in elkaar
knutselen en ter gelegenheid van Pesach platen inkleuren
van de tien plagen met de Hebreeuwse aanduiding erop.
Deze modernisering van het onderwijs heeft bij alle
verschillende Joodse Gemeenten plaatsgevonden. Het
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Joods onderwijs nu: Nachshon Rodrigues Pereira bij Bendigamos. foto yaffa cohen

verplicht voor al hun inwoners. De eerste Joodse school
voor meisjes, Beth Jacob, werd op initiatief van Sarah
Schenirer in 1918 geopend in Krakau. Hier werd zowel
algemeen als Joods onderwijs gegeven.

doel is om jonge kinderen van
het begin af aan spelenderwijs
kennis bij te brengen door
middel van verhalen, tekenen,
zang, spelletjes en raadsels. Ook
het leren lezen van Hebreeuws
gaat met behulp van een
moderne methode.
En niet te vergeten: Jodendom
en internet gaan ook op een
andere manier prima samen.
Zo biedt het orthodoxe
NIK online Joodse les aan
aan kinderen van groep 6,
zodat iedereen, ook degenen
die “ver in de mediene” wonen, toegang tot Joodse
kennis hebben. Nieuwe jonge Joodse gemeenschappen
ontstaan, zoals Bendigamos in Amsterdam, die o.a. op
een laagdrempelige manier Joods onderwijs verzorgt,
uitgaande van de tradities van de Portugese gemeente.
Ook bij ongebonden organisaties zoals JMW kan online
een korte module Joodse cultuur worden gedaan die wel
vooral op volwassenen is gericht.

“Zelfs in Bergen-Belsen,
zo vertelt Abel Herzberg
in zijn boek Amor Fati,
organiseerde iemand een
Joods schooltje voor
kinderen.”
Binnen het Jodendom heeft er in de loop der tijd een
belangrijke inhaalslag plaatsgevonden voor meisjes. Van
liberaal tot orthodox, ze leren nu allemaal Hebreeuws.
Joodse educatie voor meisjes betekent in deze tijd:
uitgebreide kennis van Joodse religieuze tradities,
cultuur en geschiedenis.
De batmitswa, kerkelijke meerderjarigheid voor meisjes
op 12-jarige leeftijd, wordt in tegenstelling tot vroeger,
alom gevierd. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de
kerkgenootschappen voor wat betreft de invulling van
scholing en vormgeving van de batmitswa, maar wat de
zichtbaarheid en scholing van de meisjes aangaat hebben
zij een duidelijke stap voorwaarts gemaakt.

Emancipatie van Joodse meisjes
Waren Joodse meisjes vroeger voor Joodse educatie
aangewezen op thuisonderwijs en hun moeder, en
waren ze wat Hebreeuws betreft analfabeet, begin
twintigste eeuw ging dat veranderen. Inmiddels was
algemeen schoolonderwijs in de meeste Europese landen
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‘Lernen’ als kern

Van pedagogie had hij geen verstand. Eén gebruik echter
moest de bittere pil vergulden: om de eerste dag wat
aangenamer te maken liet de melamed gedurende de
eerste les snoep en muntjes op het open gebedenboek
vallen en zei hij tegen zijn nieuwe leerling: “De engelen
zorgen voor een jongen die Tora begint te leren en dit is
de beloning uit de hemel.”

Volgens De Talmoed, was het de hogepriester Joshua ben
Gamla die rond het jaar vijfenzestig na het begin van
de jaartelling als eerste in iedere stad in het toenmalige
Judea scholen voor Joods onderwijs stichtte met een
schoolplicht voor kinderen vanaf ongeveer zes jaar oud.
Voor de traditionele Jood vormt ‘lernen’ de kern van
het Jodendom en behoedt het voor teloorgang. Toen
de Romeinen de Joodse nationale onafhankelijkheid
vernietigden, was het eerste wat rabbi Jokhanan Ben
Zakai deed, het stichten van een school voor Joods
onderwijs in Yavneh.
Toen de Japanners in 1942 een Joods getto instelden
in Shanghai, was het organiseren van een jesjieva ook
een van de eerste dingen die de Joden daar deden. Zelfs
in Bergen-Belsen, zo vertelt Abel Herzberg in zijn boek
Amor Fati, organiseerde iemand een Joods schooltje voor
kinderen. Sinds de diaspora is een Joodse gemeenschap,
waar ook ter wereld, ondenkbaar zonder Joods
leercentrum.

“Dat had vaak tot gevolg
dat er weinig intimiteit
tussen de gezinsleden
ontstond.”

De entree in het, orthodoxe, cheider, soms al op driejarige
leeftijd, was voor een kleine jongen in de sjtetls, de stadjes
en dorpen in Oost-Europa met een grote Joodse aanwe-

Na een korte wenperiode brachten de kinderen lange
dagen in het cheider door. Shmarya Levin: ”Ik kan niet
genoeg benadrukken hoe een allesoverheersende rol het
cheider in het leven van een kleine jongen speelde. Hij
zag zijn ouders slechts een half uur in de ochtend en een
uur voor hij naar bed ging. Dat had vaak tot gevolg dat
er weinig intimiteit tussen de gezinsleden ontstond, ook
omdat oudere broers weer naar andere cheiders gingen.

zigheid in de negentiende en eerste helft van de twintigste
eeuw, een dramatisch en pijnlijk moment. Het betekende
afscheid nemen van de huiselijk sfeer en zijn moeder en
lange dagen doorbrengen in een vaak duf en kil lokaal.
Ik citeer Shmarya Levin uit Childhood in Exile (1929):
“Aan het einde van de sjabbat zei mijn vader: ‘Mijn zoon,
de meeste jongens gaan naar het cheider als ze vijf jaar
zijn, maar jij hebt meer verstand dan de meesten en
daarom starten we eerder. Vanaf morgen ben je een
cheiderjongen. Afgelopen met de vrijheid, het is tijd om
met Torastudie te beginnen’.”
De centrale figuur binnen het cheider was de melamed,
de onderwijzer. Deze had echter weinig status binnen
de gemeenschap van Joodse geleerden en deed dit werk
meestal om niet in totale armoede te vervallen.

Naar zijn zusjes, die niet hoefden te leren, keek hij alsof
het schepsels van een andere soort waren.”
De leermethode was allerminst op kinderen afgestemd;
geen tekstboeken met plaatjes, geen verhalen, geen
spelletjes. Er was slechts sprake van smoezelige
gebedenboeken met onbegrijpelijke letters en woorden,
van oude, door jarenlang gebruik verweerde bijbels.
Hebreeuws leren betekende het eindeloos hardop zeggen
van aanvankelijk totaal onbegrijpelijke woorden. In deze
eerste fase ging het om leren lezen, uit je hoofd leren en
opdreunen, niet om begrijpen.
Maar toch, wat was de familie blij en trots, als zij na vele
jaren van verdere studie ten slotte een ‘talmid khokhom’,
een in Joods opzicht geleerde man, in hun midden
hadden. •

Orthodoxie vanaf de peutertijd
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Voor zorg met
nesjomme
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.

P

Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.

informatie

ziekenhuisamstelland.nl
aangenaam dichtbij

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

HELP JONET OVERLEVEN!
Jonet.nl is een betrouwbare waarde in Joods Nederland met nieuws,
opinie en achtergronden. Inhoudelijk, genuanceerd en onafhankelijk.
Wegens omstandigheden heeft Jonet momenteel onvoldoende ﬁnanciën
om het nieuwe jaar te halen. Om in 2020 door te kunnen gaan met ons
werk, vragen wij om uw steun. Zo kunnen wij weer nieuwe
verhalen maken en de samenleving correct op de hoogte
houden.
Wilt u ook dat Jonet.nl blijft bestaan? Maak dan een
bedrag vanaf 30 euro over naar Stichting Landelijk
Joods Netwerk, IBAN: NL86ABNA0590760440 te
Amsterdam, o.v.v. Actie help Jonet overleven.
We danken u alvast

(Jonet heeft een ANBI-status)
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JONET

MOET
BLIJVEN

Clara Peeters, Stilleven met
kazen,amandelen en
krakelingen, c. 1615.
Mauritshuis, Den Haag

HISTORISCHE COLUMN

Suasso’s kookboek
Joodse recepten in de vroegnegentiende eeuw
TEKST TIRTSAH LEVIE BERNFELD

In de archieven van de zeventiende eeuw is bar weinig te vinden over wat de
Portugese Joden in Nederland zoal op tafel zetten. We lazen erover in mijn
column van afgelopen zomer en ik had een vervolg beloofd, dus bij deze.

W
De verstandige Kock
Marcus
Willemsz.
Doornik,
Amsterdam,
1667

familie gevlucht was. Ze hielden er een
titel aan over: Baron d’Avernas-le-Gras,
geschonken voor bewezen diensten
door de Spaanse koning.
Den Haag bleef niet Jacobs
permanente residentie. Hij trok eerst
naar Hamburg met zijn bruid Rachel
Meldola, die daar vandaan kwam: ze
trouwden in 1799. Daarna werd het
Heusden in Brabant en tenslotte, in
1830, Maarssen waar hij in het huis
Klein Vegtleven, nu Herengracht 23,
zijn laatst jaren sleet.
Hij verdiende zijn geld waarschijnlijk
in de internationale handel maar de
erfenis van zijn vader die in 1818
overleed, Jacob was toen 51 jaar, stelde
hem in staat wereldse zaken te laten voor wat ze waren
en zijn aandacht op andere zaken te vestigen. Zo schreef
hij onder meer in de toenmalige tijden van emancipatie
de ‘Aanleiding tot de eerste Beginselen van godsdienst,
zedenleer, vaderlandsliefde en verdraagzaamheid’ en
vertaalde hij Hebreeuwse spreuken en grafschriften.

e weten nog het meeste over het eten van
minder gefortuneerden in de tehuizen of
over het voedsel dat mensen werd toebedeeld tijdens ziekte, armoede of andere ellende, schreef ik toen. Voor de
welgestelde Portugese Joden zal het
eten in de zeventiende eeuw, meestal met inachtneming van het kasjroet,
niet zoveel hebben afgeweken van dat
van de elite onder de Amsterdamse
burgerij. We kunnen over dergelijke
gerechten lezen in kookboeken uit de
Gouden Eeuw en er ons aan vergapen
als we kijken naar wat de Hollandse
Meesters op het doek vereeuwigden.

Jacob Lopes Suasso en zijn familie
Maar er is toch een andere invalshoek om meer te weten te
komen wat er bij de Portugese Joden zoal werd opgediend
en dat is door de gerechten die Jacob Lopes Suasso (17671830) aan het begin van de negentiende eeuw verzamelde
en registreerde in een kookboek. Jacob werd geboren in
een bankiersfamilie aan de Prinsessegracht in Den Haag
en is een telg uit het bekende Lopes Suasso geslacht dat de
Inquisitie en Spanje en Portugal ontvluchtte om zich via
Frankrijk en andere omwegen in de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en elders ter wereld te vestigen.
Hechte netwerken bonden de familie aan elkaar, met een
centrale rol voor contacten met menig Europees heerser.
Niet alleen met stadhouder-koning Willem III van Oranje
maar zelfs met het koninklijk hof in Spanje vanwaar de

Recepten van Jacob Lopes Suasso
De keuken in het huis in Maarssen die bij aankoop door
Suasso expliciet beschreven stond als gerieflijk met
toebehoren, heeft hem waarschijnlijk ertoe geïnspireerd
zijn kookhobby te ontwikkelen en zijn gerechten aan het
papier toe te vertrouwen.
In hoeverre weken de door Jacob beschreven recepten af
van wat er werkelijk op tafel kwam? Volgens Rudolf Nunes
Farro, die het 36-pagina’s dikke kookboekje ontdekte
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vis, vaak tot pastei verwerkt zoals
de “Portugiese pasteij” bereid van
kuiken met deeg, “hoendersop”,
artisjokken, citroen en foelie.
Onder Portugezen werd veel
meer met (olijf-)olie, en minder
met boter gewerkt.

en analyseerde, wijken de recepten duidelijk af van die
uit de niet-Joodse omgeving waarmee hij ze vergeleek.
De recepten tonen een internationaal palet aan culturen
met een nadruk, ongeveer een kwart, op recepten die
oorspronkelijk van het Iberisch Schiereiland afkomstig
waren.

“Portugiese pasteij”
bereid van kuiken met
deeg, “hoendersop”,
artisjokken, citroen en
foelie.”

Kasjroet
Interessant is dat de
samenstelling van de
gerechten die Suasso in zijn
kookboek beschrijft niet in
strijd is met de spijswetten, al weten we niet in hoeverre
die ingrediënten ook werkelijk de toets van rabbinaal
toezicht hebben kunnen doorstaan. Opvallend is evenwel
dat we in Suasso’s kookboek geen gerechten aantreffen
die specifiek voor de Joodse feestdagen worden bereid. In
latere menu’s uit het Portugese milieu, uit 1852 en 1916,
blijkt dat aan kasjroet minder gewicht wordt gegeven. Het
zou interessant zijn de eetcultuur van de Sefardiem vanaf
de zeventiende eeuw tot in de twintigste eeuw nader onder
de loep te nemen. Op die manier kunnen we meer leren
over een ander facet van materiële cultuur en de mate
waarin door Portugezen in de loop van de tijd vast werd
gehouden aan het Spaans-Portugees erfgoed. •

Daarnaast beschrijft hij hoe ook de eetcultuur die
Sefardiem meenamen uit Zuid-Europa de Nederlandse
keuken heeft beïnvloed, zoals bijvoorbeeld het overmatig
gebruik van amandelen in amandeltaart. De bolus, met
gember- of amandelvulling, wordt door Suasso ook
veelvuldig genoemd als typisch Sefardisch gebak en
divers omschreven als boter “boolen”, “Engelse booles” en
“Hollandse booles”. Dit gebak zou teruggaan naar de ‘bolo
rei’ ofwel de koningskoek uit Portugal en tot in Curaçao
populair worden. We komen al eerder dan de negentiende
eeuw zogenaamde pasteibakkers tegen als beroep onder
Portugezen en vinden ook vaak veel eerder bewijs dat
diverse zoetigheden onder hen werden genuttigd of aan
relaties werden uitgedeeld, zoals confituren, krakelingen
en chocolade. Ook “Joode kransen” die in een Hollands
kookboek uit de late achttiende eeuw worden genoemd,
zouden vooral onder invloed van de Sefardiem de
Nederlandse eetcultuur zijn binnengekomen. Verder
bevatte het Portugees-Joods eten van het begin van de
negentiende eeuw, volgens dit kookboekje, veel vlees en

Voor meer informatie zie:
Rudolf N. Ferro, Suasso’s kookrecepten. Een Portugeesjoods kookboek uit de 18e eeuw ( 2002: Amphora,
Amsterdam). NB nog steeds verkrijgbaar!
Henk Looijesteijn, ‘Van kosmopolitisch koopman naar
Hollandse edelman: Het geslacht Suasso in Holland 16541818,’ in: Holland: Historisch Tijdschrift 48,1, pp. 13-22.
Daniel Swetschinski /Loeki Schönduve, De familie Suasso,
bankiers van Willem III = The Lopes Suasso Family, bankers to
William III (Zwolle: Waanders 1988).
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EITZES VAN ESTHER

Geen contact met grootouders
Kind uit een gemengd huwelijk
TEKST ESTHER SCHOLTENS

Vraag
Mijn naam is Elias en ik ben 25 jaar. Ik heb een Joodse
vader en een niet-Joodse moeder. Mijn vader komt uit
een vroom gezin. Zijn moeder, mijn oma, was een echte
Jiddische memme die de scepter zwaaide over alles wat
Joods was, en over de rest. Zijn vader, mijn opa, was een
gelovige man, die iedere ochtend naar sjoel ging. Hun
zoon, mijn vader, werd echter verliefd op mijn moeder,
een buitenstaander, een vrouw die hem niet-Joodse
kinderen zou geven, een sjikse, in een wat onvriendelijke
bewoording.
Mijn grootouders konden dit niet accepteren. Ze
bestookten mijn vader met adviezen en confronteerden
hem met “de consequenties”. Toch heeft mijn vader nooit
toegegeven. Hij bleef in zijn relatie met mijn moeder
geloven. Samen stichtten ze een gezin en de nietJoodse kinderen, waarvan ik er dus een ben, kwamen er
inderdaad. Mijn grootouders hebben echter nooit een
rol in het leven van mij en mijn broers gespeeld. Ik kan
er niets aan doen, maar hun afwezigheid voelt als een
afwijzing. Waarom kunnen ze ons niet gewoon zien als
hun kleinzoons? Waarom staat het Jodendom ertussen?
Mijn broers lijken er minder last van te hebben, maar het
blijft mij dwarszitten.

zegt dat ik dan zelf maar dat gesprek moet organiseren,
als ik het zo belangrijk vind. Hoewel ik het gevoel heb dat
hij me in de steek laat, ga ik dat doen. Ik neem gewoon
het initiatief. Kunt u mij vertellen hoe ik zo’n gesprek
kan voorbereiden? Weet u misschien wat ik ervan kan
verwachten?
Eitze
Wat een dapper besluit om je grootouders na al die tijd te
benaderen en dan over zo’n ingewikkeld onderwerp. Ik
begrijp dat je je door je vader enigszins in de steek gelaten
voelt. Misschien helpt het te bedenken dat hij zijn manier
heeft gevonden om met deze, ook voor hem, moeilijk
situatie om te gaan? Hij probeert je echter niet tegen
te houden en ik lees ook dat hij openstaat voor een
gesprek met zijn ouders. Ik durf te beweren dat hij
dat vooral voor jou doet en dat is niet niets!
Ik lees dat je aardig wat weet over het ouderlijk
huis van je vader. Je weet dus ook hoe belangrijk
het Jodendom voor je grootouders was, en is. Je
vader is met een niet-Joodse vrouw getrouwd. In
de ogen van je grootouders was dat waarschijnlijk
het ergste wat hij kon doen. Niet omdat hij hen
daarmee kwetste en beledigde, maar omdat ze
ervan overtuigd waren, en zijn, dat een Joods
leven een goed en waardevol leven is. En
dat gunnen ze hun zoon en kleinkinderen
natuurlijk ook.
Dat is misschien lastig in te beelden als je
zelf niet deze geloofsovertuiging hebt, maar
je kunt vast begrijpen dat hun wens dat je
vader met een Joodse vrouw zou trouwen
ook voortkwam uit zorg en liefde. Daarnaast
spelen in bepaalde orthodox religieuze
kringen schaamte en schuld een grote rol.
Ik weet natuurlijk niet precies of dat in het
geval van je grootouders ook zo was. Hadden ze voor

“Mist hij ze dan niet?
Is hij niet boos op ze?”
Inmiddels hebben mijn ouders de houding dat er nou
eenmaal niets aan te doen is, en het leven gewoon
doorgaat. Ik begrijp niet hoe met name mijn vader hier
zo laconiek mee om kan gaan. Het zijn zijn ouders! Mist
hij ze dan niet? Is hij niet boos op ze? Ik vind dat er een
gesprek moet komen en dat er een einde moet komen aan
deze onzin. Maar mijn vader haalt zijn schouders op en
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is voor jullie om...?” Je kunt hen uitleggen dat je het
gevoel hebt afgewezen te worden om iets waar jij niets aan
kunt doen. Ook is het in een dergelijk gesprek altijd goed
om een wens te uiten. Wat wil je en hoe zie je dat voor je?
Het is slim om hier van tevoren goed over na te denken.
Je wilt meer contact, maar hoe moet dat er dan uitzien?
Je wilt dat ze jou, je vader, moeder en broers accepteren,
maar hoe?
In je laatste zin vraag je je af wat je kunt verwachten
van het eerste gesprek. Tja, dat is natuurlijk moeilijk
te zeggen. Ik ken je grootouders niet. Misschien zijn ze
erg blij en opgelucht dat jij het initiatief hebt genomen
en werken ze mee. Het kan echter ook zo zijn dat ze
schrikken van je onverwachte actie en niet weten hoe ze
moeten reageren. Ook zouden ze je daadwerkelijk kunnen
afwijzen door contact te weigeren. Dat zou vreselijk zijn.
Maar bedenk dan maar dat jij het hebt geprobeerd en dat
is al heel veel waard. Daar kun je erg trots op zijn. •

hun gevoel iets uit te leggen in sjoel? Moesten ze zich
verantwoorden naar hun geloofsgemeenschap? Hadden ze
het gevoel als Joodse ouders te falen?
Begrip van, en voor, hun situatie zal het gesprek alleen
maar vergemakkelijken. Het is niet bedoeld om hiermee te
grootouders volledig te verontschuldigen, maar wel om te
begrijpen waar hun beslissing om geen contact te hebben
vandaan komt. Dit neemt niet weg dat Ik het met je eens
ben dat religie de relatie tussen familieleden niet in de
weg zou moeten staan.

“Ze zijn ervan overtuigd
dat een Joods leven een
goed en waardevol leven
is”.
Je vraagt je af hoe je je op het
gesprek kunt voorbereiden. Als
ik jou was, zou ik in eerste
instantie alleen met je
grootouders afspreken. Je
kunt dan rustig vertellen
wat hun afwezigheid voor
JOU betekent, zonder op dat
moment rekening te hoeven
houden met de ingewikkelde
verhouding tussen je
grootouders en je vader.
Ik zou hen ook geen verwijten
maken, maar vragen stellen:
“Hoe komt het dan?” “Hoe

Vragen?
U kun terecht bij de medewerkers van
JMW via spreekuur@joodswelzijn.nl
of op het telefonisch spreekuur, zie
achterin de Benjamin.
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Opnieuw Beginnen
Van onderduik tot Israël
TEKST LEONTINE VEERMAN

FOTO VIA ELAH

Sonja Khan-Hoekstra heeft een bewogen leven geleid, letterlijk, want ze heeft
over de halve aardbol gewoond, inclusief Amerika, Afrika en nu Israël. Daar
ondervindt ze veel steun van - en is ze nauw betrokken bij - Elah,
de organisatie die al veertig jaar psychosociale hulp geeft aan Nederlanders in
Israël. Onder de titel Opnieuw beginnen, besteedt Elah
het komende jaar aandacht aan 75 jaar bevrijding.

S

onja, zowel cliënt als
vrijwilliger bij Elah, heeft
veel ervaring als het gaat
om opnieuw beginnen. Ze
werd in 1940 in Woensel geboren en
werd als tweejarige in de donderduik
geplaatst bij een familie om de hoek,
die haar in 1959, toen het in Nederland wettelijk mogelijk werd, officieel
adopteerde.
“Mijn ouders zijn allebei vermoord en
het lag in de lijn der verwachting dat
ik door de zus van mijn moeder zou
worden opgenomen. Maar zij en haar
man wilden me niet hebben. Tegelijkertijd wilde de onderduikfamilie me niet
afstaan,” vertelt Sonja.
In die tijd waren er honderden ondergedoken Joodse kinderen die opgroeiden
bij niet-Joodse families. Sommige
van die families hielden de kinderen
moedwillig weg van de autoriteiten,
zoals bijvoorbeeld Anneke Beekman die
door haar onderduikfamilie naar een
klooster in België werd gesmokkeld. “Ook de
Hoekstra's dreigen me te laten verdwijnen,”
zegt Sonja. “Daarop is Le Ezrath HaJeled er
mee akkoord gegaan dat ik bij de Hoekstra’s
Tweemaal Sonja in Afrika, boven:
stenen maken en onder: bush kliniek.
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bleef, mits ik een duidelijke boodschap zou meekrijgen
over mijn Joodse identiteit, en naar Joodse les zou gaan.
Dat is gebeurd.”

Vele omzwervingen
Na een stage in het Kabouterhuis in Amsterdam onder
leiding van de bekende kinderarts Fiedeldij Dop vertrok
Sonja in 1961 als au pair naar Amerika. Daarna besloot
ze in het land van de onbegrensde mogelijkheden een
opleiding tot verpleegkundige te volgen. Ze werkte in
diverse ziekenhuizen, trouwde, kreeg drie kinderen,
scheidde, en kwam in dienst bij het Rode Kruis. Toen de
kinderen volwassen waren aanvaardde ze in 1987 een
positie bij het Rode Kruis in Oost-Afrika, eerst tien jaar in
Zaïre, het tegenwoordige Congo, daarna bijna tien jaar in
het Rwanda van na de genocide.
Waarom zo’n drastische wending? Sonja: “De omstandigheden binnen het Rode Kruis gaven hiervoor aanleiding,
in de zin dat het werk erg bureaucratisch werd en het
persoonlijke contact verdween. Maar daarnaast voelde ik
een roeping. Ik begreep dat ik in Afrika echt een verschil
kon maken. Praktische voorlichting en hulpverlening
waren, en zijn, daar van elementair belang.

”Ik heb me nergens
zo’n overlevende gevoeld
als in Israël.”

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.

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

gevoeld als hier. Overigens heb ik me ook nergens zo’n
overlevende gevoeld als in Israël. Op allerlei manieren
word je daar steeds aan herinnerd. Je krijgt een uitkering,
ze geven je korting op de gemeentebelasting, en bij de
kabelmaatschappij betaal je minder.

“In Rwanda, waar ik kwam na de genocide, had ik voor de
overlevenden nog een andere boodschap: het leven gaat
door. Natuurlijk, het trauma zit in je systeem en steekt op
allerlei momenten de kop op, maar we zijn het aan onze
dierbaren verplicht om niet op te geven, de medemens lief
te hebben en aan een betere wereld te bouwen.”

“Ook hier kan ik iets voor anderen betekenen. Al snel heb
ik me bij Elah gemeld, als cliënt en ook als vrijwilliger. Ik
bezoek oudere overlevenden en breng iedere woensdag
een paar negentig-plussers met de auto naar de wekelijkse
koffieochtend van Elah in Jeruzalem. Zelf doe ik mee aan
de gespreksgroep voor child survivors. Dat is prettig. De
gesprekken bevestigen dat er bij mij boven niets mis is,
dat ik niet uniek ben, maar dat ik gedachten en gevoelens
heb die horen bij mijn vroege ervaringen als baby in de
oorlog.

Herkenning in Israël
In 2005, vanwege de politieke situatie vertrokken
uit Rwanda, is Sonja bij vrienden in Israël op bezoek.
Vastomlijnde plannen heeft ze niet, maar terwijl ze door
het land trekt, daagt bij haar het besef dat dit de plek is
waar ze oud wil worden.

“Ik wil niet al te klein
wonen. Dat heb ik in de
onderduik al gedaan.’’

Op de dag dat we bij Sonja binnenkomen voor het
interview, heeft zich weer een verandering aangekondigd.
Dit keer een ongewenste. Sonja moet het huis uit waar ze
inmiddels tien jaar woont. ”Zo’n abrupte en acute kennisgeving brengt me altijd uit mijn evenwicht. Tegenover
autoriteiten voel ik me klein en machteloos. Intussen weet
ik dat het een gevolg is van de oorlog. Die wetenschap
maakt het beter hanteerbaar. Ik zal als een haas een ander
huis moeten gaan zoeken. Kieskeurig ben ik niet, alleen
wil ik niet al te klein wonen. Dat heb ik in de onderduik al
gedaan.”

Hoe is het om op oudere leeftijd opnieuw te beginnen?
Sonja: ”Niet altijd makkelijk, maar wel heel bevredigend.
In Israël komen alle elementen samen: zionisme, Jodendom, Nederland en vrijwilligerswerk. Ik begreep dat mij
een kans werd geboden die mijn vermoorde, zionistische,
familieleden nooit kregen. Terug naar onze bron. Dat doet
veel voor mijn identiteit. Ik heb me nog nooit zo Joods
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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

Feesten & maaltijden

Lev Cinema
Een samenwerkingsproject van
Crescas en Lev-JMW.
Ook dit jaar bieden we u een
drietal films. We verwelkomen
u met een kop soep en een
broodje (koosjer). Voorafgaand
of na afloop wordt de
film besproken door een
gastspreker. Iedere filmavond
begint de maaltijd om 18.00 uur
en rond 22.00 uur is de avond
ten einde.

19 december 2019
"Va,Vis et Deviens"

Lev-JMW is het
ontmoetingscentrum voor
iedereen van 60+ met
een Joodse achtergrond
en (eventuele) partner.
Graag voor alle activiteiten
vooraf aanmelden. U kunt
contact met ons opnemen
tijdens kantooruren van maandag
t/m donderdag via 088-1652200
(optie 3) of lev@joodswelzijn.nl. In
verband met winterstop gesloten
van woensdag 25 december t/m
donderdag 2 januari. Lev-JMW
wenst u Chanoeka sameach!

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

Dagtochten
Alvast voor
in uw agenda:
woensdag 17 juni
en woensdag 9
september.

Een meeslepend epos over opofferende moederliefde, trots,
medelijden en hoop. De film
vertelt o.a. over de moeilijke
integratie van de Ethiopische
Joden in Israël.

9 januari 2020
"Disobedience"
Een romantisch drama dat
vertelt over een vrouw die
voor haar vaders begrafenis
terugkeert naar de strikte
Joodse gemeenschap waar ze
uitkomt. De vrouw is door de
gemeenschap uitgesloten om
een reden die duidelijker wordt
naarmate het verhaal zich
ontvouwt.

23 januari
"The Band’s Visit"
Een komedie-drama. Acht mannen van het Alexandria ceremoniële politie orkest arriveren
vanuit Egypte in Israël. Ze zijn
geboekt door een Arabisch cultureel centrum in Petah Tikvah
maar door miscommunicatie
komen ze in een fictieve stad in
de Negev woestijn.
Informatie & aanmelden via
www.crescas.nl/evenementen

De feestdagenetentjes zijn
een initiatief van Lev-JMW in
samenwerking met Beth Shalom
Cordaan. Wilt u aanschuiven?
Neem contact op met Lev-JMW.
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. Leden van
het BSP krijgen €2,50 korting.
Iedere vrijdagavond organiseert
Beth Shalom een Sjabbatdiner in de
Bob Goudsmitzaal. Kosten €15,00.
Leden van het BSP krijgen €2,50
korting.
Maandag 23 december vieren
we samen Chanoeka in de Bob
Goudsmit-zaal. Om 17.00 uur
steken we samen de kaarsen aan.
Daarna volgt het diner. Kosten p.p.
€18,50. Leden van het BSP krijgen
€2,50 korting. Graag aanmelden
voor 19 december.

Films
Eens in de maand vertonen we
op donderdagmiddag een film.
De onderwerpen zijn gerelateerd
aan ouder worden of hebben een
Joods tintje. 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,-. Kosten: lunch en
film: €10,-

12 december
"Annie Hall"
Een romantische komedie. De film
werd de doorbraak van Woody
Allen als filmregisseur. Hij won vier
Oscars in 1977, waaronder die van
Beste Film.

30 januari
"New York I love You"
Een mozaïekfilm van verschillende
gerenommeerde regisseurs met
als rode draad New York. Elf
segmenten die elk de liefde en het
drama centraal stellen.
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AGENDA
27 februari
"Una giornata particulare"

Een hoogtepunt uit de Italiaanse filmgeschiedenis. Een ontroerend verhaal over twee ogenschijnlijk verschillende mensen die beiden
slachtoffer zijn van de machocultuur van het fascisme.

26 maart
"Fading Gigolo"
Een Amerikaanse komische film
met Woody Allen in de hoofdrol.

Nieuw bij Lev:
LevGezond

In maart starten we met een
wandelclub. Elke eerste woensdag
van de maand gaan we wandelen
naar het Gijsbrecht van Amstelpark. Tempo en duur zullen worden
aangepast aan de deelnemers. We
verzamelen om 11.00 uur en na
afloop zal er een heerlijke, gezonde
lunch met soep klaarstaan. Kosten:
€5,-.

Speciaal voor BSP-leden:
Vanaf 2020 bent u op uw
verjaardag van harte welkom voor
een luxe koffie of thee met een
kleine verrassing. Wij trakteren u!
Mochten we gesloten zijn, kunt u in
overleg een andere dag afspreken.
Ook bestaat er de mogelijkheid
in kleine kring uw verjaardag bij
ons te vieren. Kosten worden
dan natuurlijk wel in rekening
gebracht. Vraag bij Lev naar de
mogelijkheden.

Wat is er verder te doen
bij Lev- JMW?
Schilderworkshop
met Ieke Spiekman
Twee keer per maand op maandagmiddagen wordt door kunstschilder
Ieke Spiekman een schilderworkshop gegeven voor zowel beginners als gevorderden. Informatie &
aanmelden via lev@joodswelzijn.nl.
In verband met een beperkt aantal
plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk. Aanvang 13.00 uur. Kosten
per workshop €7,50.

Actua-Lev 2

Inloop tekenen en schilderen

Er is nog plek! Aan de hand van
twee artikelen (die u van Lev
ontvangt) gaan we met elkaar in
gesprek over een of meerdere
actuele onderwerpen. Kosten €7,50
inclusief lunch.
Informatie & aanmelden via lev@
joodswelzijn.nl.

Maandag van 13.00 tot 15.00 uur.
Toegang gratis.

Hebreeuwse Bibliotheek

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

In onze gezellige bibliotheek
hebben we meer dan 1000
Hebreeuwse boeken voor
volwassenen en kinderen. Lid
worden en inschrijven kan op
dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur.
Lid worden kost €12,50 euro en wij
vragen een borg van €10,-.
Informatie & aanmelden via
tsavta@joodswelzijn.nl.

Wekelijkse activiteiten
bij Lev-JMW
Chassidische verhalen
Maandag van 11.00 tot 11.45 uur.
Toegang €2,50 per keer.

Meer Bewegen voor Ouderen

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

Joodse Geschiedenis

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

Stoelyoga

Handwerken, breien, haken

Donderdag van 10.30 tot 12.00 uur.
Toegang gratis.

Koffie inloop

Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Vrijwilligers gezocht
Joffie Koffie Rotterdam is op
zoek naar een gastvrouw/heer!
Voor meer informatie neem
contact op met Wilma Driessen
via w.driessen@joodswelzijn.nl
of 06 –1220 23 86.

Zangworkshop met Mirjam van Dam
(zangeres, zangdocent en koordirigent)
op maandag 13 januari
Zingen bij Lev! Er zullen zowel Jiddische
als Amsterdamse liedjes gezongen worden.
Ook jazznummers komen aan bod.
U hoeft geen zangervaring te
hebben of noten te kunnen
lezen om mee te kunnen
doen. Het gaat alleen
om het plezier met
elkaar muziek te laten
klinken.
Aanvang workshop
13.30 uur.
Kosten €5 inclusief
koffie/thee.
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AGENDA
Mediene
JMW-activiteiten door het
hele land: ontmoetingen,
lezingen, dagtochten en
meer. 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
of u opgeven voor de
maandelijkse nieuwsbrief via
activiteiten@joodswelzijn.nl

9 april Onze traditionele
Pesachlunch waarbij het verhaal
over Pesach centraal staat. Nadere
informatie volgt. Tijd van 10.30
uur tot 12.30 uur. Bijdrage voor
koffie en iets lekkers €2,50 of 5,naargelang programma.
Informatie & aanmelden bij Diny
Menco via dinymenco@upcmail.
nl, 06-29055589 of Ella VuulinkHopaf via e.vuulink@telfort.nl, 0630096791.

Namens JMW Joodse
Activiteiten en alle groepen
wensen wij u Chanoeka
sameach!

11 december 2019 Een gezellig
samenzijn bij Finjan, alvast in het
teken van Chanoeka.
Iedere 2e woensdag van de maand
is er een koffieochtend bij Finjan.
Tijd van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Bijdrage voor koffie en lekkers €4,-.
Informatie & aanmelden bij
Baruch via 06 20117881 of
debibliotheek46@gmail.com.

Almere

Shalom uit de Polder
22 december De laatste
bijeenkomst van Shalom uit de
Polder, met als afsluiting een
warme Chanoekabijeenkomst en
het Jiddisch Muziektheater ‘Sores,
Gein en Mazzel’ van Luc van Gessel.
Informatie & aanmelden bij
Yaëla Schulkes via yaelaschulkes@
gmail.com 06-44622927 of
Joyce Suissa-Emanuels via
joyce.emanuels@gmail.com
0642962124.

Arnhem

Kletzmaar Arnhem
19 december 2019 We vieren
Chanoeka en genieten van het
Jiddisch Muziektheater ‘Sores, Gein
en Mazzel’ van Luc van Gessel.
9 januari 2020 Een komische film
en we wensen elkaar natuurlijk een
geweldig 2020!
6 februari Wout Loeffen maakt
sieraden van bestek en kunst van
glaswerk. Hij vertelt over zijn hobby
en showt ons zijn werken.
5 maart De WIZO bestaat 100 jaar!
Marijke Ron verzorgt een ochtend
over de WIZO.

Breda

Finjan Breda

Brunssum

Den Haag

Mitzwe Bar
10 december een voorproefje
op Chanoeka, de allereerste
soefganiot van dit jaar!
Tijd van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Bijdrage voor koffie en lekkers €5,-.
Informatie & aanmelden via
nada.glad@hotmail.com.

Dordrecht

Bne Dor 2.0
29 december In een sfeervolle
theater vieren we ook dit jaar
gezamenlijk Chanoeka. Doron
Peper zal Chanoekaliedjes met ons
zingen, Linda Trijbetz maakt een
grote Chanoekia die we samen
aansteken. Tijd van 12.30 uur tot
14.30 uur. Graag iets te nasjen
meenemen.
Informatie & aanmelden bij Bertie
Rodrigues via j.troost8@chello.nl
of 06-46035540.

Heerenveen
Mifgasjiem

Jiddisjkeit

29 december Chanoekaviering! Tijd
vanaf 18.00 uur.
Informatie & aanmelden bij
Sophia via 06–24702356.

Den bosch
Bejachad

30 december Chanoekaviering! Tijd
van 14.00 tot 16.00 uur. Bijdrage
€7,50.
Informatie & aanmelden bij Koos
via koosdl@iae.nl of bij Ingrid
via 073-5214805.

23 december Chanoekaviering!
9 februari Toe Bisjwat met
muziekoptreden, knutseltafel
voor kinderen, nasj en drank! Tijd
van 13.30 tot 16.00 uur. Bijdrage
voor volwassenen €7,50 en voor
kinderen €3,-. Aanmelden via
activiteiten@joodswelzijn.nl.
11 maart Poeriem!
14 april Matzebrunch. Bijdrage voor
lunch, koffie & gebak €12,50.
Informatie & aanmelden bij Anna
Pool via anna.pool@gmail.com of
06-17038867.

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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Heiloo

Ba’Tsafon
23 december 2019 Chanoekaviering
met muziek van het Zagan Trio!
9 januari 2020 Ewoud Sanders
over Beeldvorming over Joden in
Nederlandstalige jeugdboeken.
12 februari Programma volgt nog.
11 maart Anna de Voogt over
Chazanoet (onder voorbehoud)
13 april Matzemaaltijd met muziek.
Tijd vanaf 19.30 uur, start
bijeenkomsten 20.00 uur. Bijdrage
voor koffie en lekkers €5,-.
Informatie & aanmelden bij Mieke
Content via mcontent@xs4all.nl of
06-55150875.

Hilversum

Informatie via www.
gooisenesjomme.nl.Aanmelden bij
Edith Bernards-Baas 035-5414750
of edith.bernards@ziggo.nl.

Informatie & aanmelden bij Erna
Houtkooper-Barend 06-22473171
of erna.houtkooper@hetnet.nl.

Rotterdam

JOO-OOST

Joffie Koffie
18 december 2019 Chanoeka
brunch! Lekker eten, gezellig
sjmoezen en de Chanoekakaarsen
aansteken. Tijd van 11.00 uur tot
13.00 uur. Bijdrage €8,-. Graag
opgeven vóór 13 december.
Informatie & aanmelden bij
Beppie via 06–53349383, streep.
de.leeuwe@planet.nl of Yvonne
via 010–4588797, y.denneboom@
hetnet.nl.

Zwolle

1 december Het Jiddisch
Muziektheater ‘Sores, Gein en
Mazzel’ van Luc van Gessel. Tijd
van 13.30 tot 16.30 uur. Bijdrage
€12,50 inclusief nasj en drank.
Informatie & aanmelden bij
Marion de Klijn via marion@
zijdeateliermarion.nl of Anneke
Kopuit via 0570-517502.

JMW on the move

Gooise Nesjomme

Zaandam

19 deccember Een week voor
Chanoeka, het verhaal van het
olielampje in de tempel.
16 januari 2020 Over Golda Meïr, de
4e minister-president van Israël.
20 februari Over Eli Asser,
tekstschrijver (van o.a. 't Schaep
met de 5 pooten) en journalist.
19 maart Over het Israëlisch
volkslied, het Hatikva.
16 april Pesach! Tijd voor de matzebrunch.
Tijd vanaf 9.30 uur, bijdrage voor
koffie en lekkers € 4,-.

11 december 2019 Het Jiddisch
Muziektheater ‘Sores, Gein en
Mazzel’ van Luc van Gessel!
29 januari 2020 Sjmoezen/
programma volgt nog.
26 februari Sjmoezen/programma
volgt nog.
25 maart Sjmoezen/programma
volgt nog.
15 april de Pesach-brunch!
Iedere laatste woensdag van de
maand van 10.00 - 12.00 uur.
Bijdrage voor koffie en lekkers €5,-.

Misjpoge aan de Zaan

JMW gaat in het voorjaar
van 2020 naar Israël!
Nadere informatie volgt.
Informatie & aanmelden via
activiteiten@joodswelzijn.nl.

CHANOEKA 5780
Wat vieren we?
Chanoeka, het feest van de lichtjes.
Wanneer vieren we?
Zondagavond 22 december tot en met maandagavond 30 december.
Hoe vieren we?
Door kaarsjes aan te steken. Ook is het gebruikelijk om kleine cadeautjes te
geven, met de sevivon te spelen en vettig te eten (symbool voor de olie).
Waarom vieren we het?
Ter herinnering aan de overwinning en het wonder dat het kruikje olie dat eigenlijk slechts genoeg olie
voor één dag bevatte, voldoende olie bleek te hebben om acht dagen de menora in de tempel te laten
branden.
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SJOEKERTJES

Nabestaanden gezocht

Ivrietkoor Al Naharot

Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar
gaat op 5 maart 2020 de laatste van de 133
herdenkingsstenen onthullen in Alkmaar en is
daarom op zoek naar nabestaanden van: Mozes en
Rebekka de Jong-Blok, Siegfried en Ada TrijbetzDassi, Louis en Johanna Sluizer Goudsmit en hun
dochtertje Marianna, Elisabeth Polak-Polak en
haar kinderen Hartog Philip Benedictus, Jacob
Benedictus, Judith, Mathilda en Roosje.

De volgende activiteiten: Chanoeka dinsdagavond
17 december 2019, menorah ontsteken en
bijbehorende liederen. Maandag 27 januari
2020 vieren we de bevrijding van Auschwitz en
herdenken we alle 102.000 Nederlandse mensen
die op gruwelijke wijze om het leven kwamen.
Locatie, het stadhuis in Dordrecht. Maandag 20
april 2020 Jom Hasjoa, ook op stadhuis Dordrecht.
Dinsdag 5 mei 2020 willen we met elkaar feestelijk
de bevrijding vieren in de Wilhelminakerk.

Graag ontvangen wij uw reacties (of vragen): www.
herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl of info@
herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl. Of telefonisch 0725619690 bij Anneke van Wordragen-Smits.

Informatie en aanmeldingen: Bertie Rodrigues, 06
46035540 ivrietkooralnaharot@gmail.com. www.
ivrietkoor-alnaharot.

Nazaten Joel en Minnie Rozenberg-Hess

Smokkelkind Friesland

Ik ben op zoek naar nazaten van Joel en Minnie
Rozenberg-Hess. Mijn tante was goed bevriend
met hun dochter Erna, die evenals haar ouders
vermoord is in Auschwitz in 1942. Erna’s zus en
haar man hebben ook in hetzelfde dorp Jorwerd
(Fr.) vermoedelijk ondergedoken gezeten en hebben
de oorlog overleefd. Ik zoek met name hun dochter,
Minnibeth Cohen. Ik zou graag met haar een
gedicht delen van haar tante Erna dat in een van
de poëziealbums van mijn tantes staat en meer te
weten komen over de plek van de onderduik.

De zoektocht naar 210 Joodse kinderen die
in de Tweede Wereldoorlog van Amsterdam
naar Fryslân zijn gesmokkeld en zo de oorlog
overleefden is in november van start gegaan. ‘De
terugkeer van de Joodse kinderen’ is een initiatief
van Stichting De Verhalen in samenwerking met
de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad,
Omrop Fryslân en provinciaal archief Tresoar.
De muziektheatervoorstelling Smokkelbern
(Smokkelkind), over Lea Tropp, gaat op 15 april
in Amsterdam in première en volgt daarna in 20
voorstellingen de belangrijkste smokkelroute van
de Joodse kinderen over het IJsselmeer naar
Lemmer, Sneek, Abbega en Leeuwarden. Daarnaast
duiken in het Friese landschap tussen 15 april en 5
mei overal portretten op van de Joodse kinderen
op grote doeken.

Sjoerd van Daalen, sjoerdvandaalen@hetnet.nl

Jubileumconcert Marcela Obermeister
Om te vieren dat Marcela Obermeister-Shasha
dit jaar 25 jaar als dirigente werkzaam is,
bieden haar drie grootste Nederlandse koren,
Sjier Chadasj, Rénanim en esGROOT, haar een
jubileumconcert aan. Voor de pauze treden de drie
koren afzonderlijk op. Na de pauze een gezamenlijk
optreden, aangevuld met zangers uit drie andere
koren van Marcella: Psalm 42 op muziek van Felix
Mendelssohn. Data: 21 maart 2020, Zuiderkerk
Amsterdam, aanvang 20.00 uur. En 4 april 2020,
Koninklijk Conservatorium Den Haag, aanvang
20.00 uur.

Contact via Stichting De Verhalen, 06 51829143. Meer
info op www.joodsekinderen.nl of www.smokkelbern.nl

Reisgezelschap naar Israël gezocht
Vrouw, 67, zoekt niet rokende, enthousiaste
reisgenoten, m/v tussen 55 –75 jaar die ook
interesse hebben om in mei 2020 een single reis
te maken naar Israël. Deze reis is boekbaar via
Fox- reizen, datum 15 mei-25 mei 2020, genaamd
Shalom Israël. Lijkt me gezellig om dit met
gelijkgestemde te ondernemen.

Meer informatie: dedirigente@gmail.com of 06
10077632

Met vriendelijke groet, Marja. Reacties naar:
sendtomar@ziggo.nl
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Beste vrienden, lieve mensen,
Het is inmiddels 20 jaar geleden dat ik begon te werken bij de Stichting Collectieve Israël
Actie. Tijd om op te stappen dus en dat gebeurt per 1 januari 2020. In de loop der jaren heb
ik zoveel vriendschap en vertrouwen ondervonden van u allen en ook bijzondere bijdragen
voor onze projecten ontvangen, dat ik u - donateurs, vrienden en relaties van de CIAhartelijk wil bedanken.
Een afscheidsfeestje ga ik niet vieren, aangezien ik van mening ben dat wij als
fondsenwervende stichting geen feestjes moeten organiseren voor onszelf. Wel ben ik zo
vrij om u allen een cadeautje te vragen, namelijk een bijdrage aan Amigour, een project dat
mij na aan het hart ligt. Amigour zorgt voor huisvesting voor ouderen en overlevenden van de Holocaust, die
anders in grote armoede leven of dreigen dakloos te raken.
Ik hoop van harte dat u Amigour ter gelegenheid van mijn vertrek bij de CIA wilt ondersteunen. Rest mij u fijne
feestdagen te wensen, Chanoeka sameach en een gezond en voorspoedig 2020! Het ga u goed!

CHA
NO
SAM EKA
EAC
H

Mirjam Schipper-Moffie | Directeur
WWW.ISRAELACTIE.NL/PROJECTEN/AMIGOUR
STEUN HEN OP IBAN NL91 INGB 0000 7777 77

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

Kom samen met
ons in actie!
Het Anne Frank Huis
Jongerenteam brengt
Nederlandse jongeren
samen om zich in te zetten
voor gelijke rechten.

Ben jij tussen de 16 en 20 jaar?
Vind je het belangrijk om je in
te zetten tegen vooroordelen en
discriminatie en voor gelijke
rechten voor iedereen? Wil jij
andere leuke actieve jongeren
leren kennen waarmee je
projecten op zet?

Wij zijn een betrokken groep
jongeren die zich tijdens
zeven bijeenkomsten met
gelijke rechten toen en nu
bezighoudt. Met onze eigen
projecten, zoals workshops
en filmpjes, komen we in
actie tegen antisemitisme,
vooroordelen en discriminatie.

Meld je meteen aan voor het
Anne Frank Huis Jongerenteam!
young@annefrank.nl
annefrank.org/jongerenteam
insta: @annefrankyouthnetwork

Jongerenteam_advertentie 2019.indd 1

Je doet ook nog eens mee in
een wereldwijd netwerk van
duizenden vrijwilligers, het
Anne Frank Youth Network!
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Slotenmaker aan huis
De voordeur die dichtvalt terwijl de sleutels nog binnen liggen,
of de sleutels die nog aan de binnenkant van de deur zitten.
De servicemonteur van Quick Blue is binnen 25 minuten bij u
wanneer u buitengesloten staat en zorgt ervoor dat u zo snel
mogelijk uw huis weer in kunt.
Herstel bij inbraakschade
Bij inbraak kan de slotenmaker de schade voor u herstellen.
Het uitvoeren van noodreparaties of het professioneel
herstellen van de schade, de slotenmaker draait zijn hand er
niet voor om.

Benjamin Service Pakket (BSP)

voor iedereen met een Joodse achtergrond
en partner.
Wanneer u lid wordt van het Benjamin
Service Pakket, kunt u gebruikmaken van alle
aanbiedingen op zorg- en gemaksdiensten,
artikelen en cursussen van Amstelring
Ledenservice, met daarbovenop specifieke
Joodse diensten.
Voor €22,00 per jaar kunt u lid worden van het
Benjamin Service Pakket.
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).

Inbraakbeveiliging
De slotenmaker geeft u graag advies op welke plekken u
het beste sloten kunt laten plaatsen en hoe u een inbraak
voorkomt. Al het hang- en sluitwerk is volgens het Politie
Keurmerk Veilig Wonen.
Wat kost het?
Prijs zonder ledenvoordeel: Voorrijkosten: € 42,35
Arbeidsloon (1 uur): vanaf € 121,-. De situatie wordt ter plekke
ingeschat, waarna er een prijsopgave volgt.
Ledenprijs
25% korting op de calamiteitenservice
30% op inbraakpreventie
Deze service wordt aangeboden via Amstelring Ledenservice.
Kijk voor meer informatie op www.amstelringledenservice.nl
of bel tijdens werkdagen van 08.30 uur - 17.30 uur met
020 - 333 5100. Volgt u Amstelring Ledenservice al op
Facebook? De specifieke Joodse diensten kunt u lezen op
www.joodswelzijn.nl/bsp.

Antwoordbon 118
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

HET EERSTE BENJAMIN DEBAT

Debat
Joods
erfgoed
Wat is het?
Welke rol heeft het?
Wat is de toekomst?
9 februari 2020
Uilenburgersjoel,
Amsterdam
14.0016.30 uur
Kosten: € 7,50
Presentatie van Emile Schrijver en
een paneldiscussie met o.a. Daniël
Metz en Manja Pach. Vragen uit het
publiek. Naar aanleiding van de
reeks artikelen in de Benjamin.
Opgeven via de website:
www.joodswelzijn.nl/
benjamin-magazine
info: benjamin@joodswelzijn.nl
of 088 165 22 00 (optie 2).
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