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‘Brieven aan mijn
Palestijnse buurman’,
van de wereldberoemde Israelische
schrijver Yossi Klein
Halevi.
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IN BEELD

Het eerste Benjamin debat

foto patrick sternfeld

Storm Ciara raasde over het land zondag 9 februari tijdens het eerste
Benjamin debat maar alle panelleden en de meeste deelnemers trotseerden
de elementen om naar de Uilenburgersjoel in Amsterdam te komen. Het
debat over Joods erfgoed in Nederland, naar aanleiding van vier stukken
het voorgaande jaar in de Benjamin, leidde tot een paar conclusies die
mogelijk de weg gaan wijzen voor de toekomst. Ten eerste is de inzet van
de gemeenschap en andere betrokkenen bij het bepalen van wat Joods
erfgoed is en het bewaren daarvan van cruciaal belang. Ten tweede zou Joods
Nederland gebaat kunnen zijn bij het opzetten van een centrale vraagbaak
inzake Joods erfgoed. Panelleden waren Tamara van Kessel, Daniël Metz,
Manja Pach en Emile Schrijver. Meer informatie over het debat en audio van
de bijeenkomst is te vinden op: www.joodswelzijn.nl/debat-joods-erfgoed
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JMW & BENJAMIN NIEUWS

Bevrijdingsjaar

S

kring kunnen vertellen over degenen die ze herdenken.
In de Eitzes bespreken we de gevoelens van onbehagen
die de aandacht voor de bevrijding ook bij sommigen kan
opwekken.

oms krijgen we bij de Benjamin een opmerking
van lezers in de trant van: “Wat staat er weer
veel in over de oorlog.” Ook JMW als organisatie
wordt weleens aangesproken op alle aandacht die
er aan de oorlog, de overlevenden en hun nakomelingen
besteed wordt. We zullen de eersten zijn om te zeggen
dat de Joodse belevenis, hoe men die ook definieert, veel
meer omvat dan de oorlog en dat we het dolgraag willen
hebben over de positieve, leuke, stimulerende, culturele,
gemeenschappelijke, spirituele en andere aspecten
van het Jodendom. Maar we kunnen ook niet om de
oorlog heen, zeker niet dit jaar, nu we 75 jaar bevrijding
herdenken en vieren.

Uiteraard is er ook in dit bevrijdingsjaar meer dan de
oorlog en ons hoofdinterview is met de grande dame van
de internationale Mediterrane en ook Joodse cuisine,
Claudia Roden. Even verklappen: we mochten een van haar
Pesachrecepten in het blad zetten! Chag Pesach same’ach!
JMW viert volgend jaar haar 75-jarig bestaan. Dit jaar
beginnen we met de voorbereidingen voor deze voor ons
belangrijke gebeurtenis. Wij zullen u daarover in volgende
nummers informeren en gaan vooruitblikken.

JMW en de Benjamin zullen daarom in 2020 zeker
aandacht schenken aan de bevrijding en alle verhalen over
de oorlog die daarmee samengaan, met een brede blik.
Vandaar dat het themanummer van de Benjamin deze
zomer zal gaan over een typisch Joods onderwerp, maar
wel in een ander jasje: Superhelden, waar JMW ook later
dit jaar een bijeenkomst aan zal wijden.

Tot slot: wij waarderen het om te horen wat u als lezer
van de Benjamin vindt. Complimenten, kritiek, vragen,
suggesties, we willen het allemaal graag weten. Met uw
reacties kunnen we ervoor zorgen dat de Benjamin een
fijn, lezenswaardig magazine blijft.•
Judith Meijer,
directeur-bestuurder JMW

In dit nummer zijn onder meer de verhalen te vinden over
de Friese smokkelbern, Joodse onderduikkinderen die naar
Friesland werden gebracht en daar de oorlog overleefden.
We kijken naar een bijzonder persoon die in Venlo de
herinnering aan de Jodenvervolging levend houdt. Ook
gaan we in op de vier mei-viering die JMW ieder jaar
organiseert en waar mensen in besloten en vertrouwde

KUNST BIJ JMW
Het prachtige beeldhouwwerk van Gerda Roodenburg-Slagter is tijdelijk te
bewonderen op het hoofdkantoor van JMW. Haar grote keramiekschalen
zijn verhalend als een dagboek en doortrokken van haar eigen (familie-)
geschiedenis. Speciaal voor Pesach worden al haar sederschotels
tentoongesteld vanaf maart tot juli. Zie Agenda achterin deze Benjamin.
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Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

ISRAËL IN NEDERLAND

De ander boetseren
Trauma en compassie in beeld
TEKST MANJA PAUKA FOTO'S VIA EFRAT ZEHAVI

Trauma in de generaties

Het is niet moeilijk de Joodse
connectie te vinden in het werk van
beeldend kunstenaar Efrat Zehavi, 45,
oorspronkelijk uit Haifa en nu wonend
in Rotterdam. Haar meest recente
project, mOther, verwijst naar de
moeder van anderen waarover ze meer
wil weten, maar is sterk verankerd
in het thema van de Joodse moeder.

Efrat groeide op in Israël in een seculier en creatief milieu. Haar moeder is dichteres en haar vader kunstschilder.
Ze begon haar studie aan de Bezalel Kunstacademie in
Jeruzalem in 1995, het jaar waarin de Israëlische premier
Yitzhak Rabin werd vermoord door een Joodse religieuze
extremist. De golf van Palestijnse terreuraanslagen in Jeruzalem nam daarna nog meer toe, op bussen, de markt
en openbare plekken, een intimiderende en angstige tijd.
In het laatste jaar van haar studie in 1998, kwam haar
toenmalige partner om tijdens een diepzeeduik-ongeluk. Ze besloot daarop te proberen in een ander land een
nieuw leven op te bouwen. Zo kwam ze in 2001 naar
Rotterdam om een MA te volgen aan de Piet Zwart Academie, omdat die opleiding betaalbaar was én in het Engels
gegeven werd. Efrat heeft weliswaar een Nederlandse
grootmoeder maar ze was de taal toen nog niet machtig.

E

frat was in 2018 en 2019 maandenlang in het
Stedelijk Museum Schiedam te vinden waar ze
tijdens spreekuren bezoekers interviewde over
hun moeder. De interviews werden daarna door
haar uitgewerkt en kregen vorm in een symbolische
gestalte, een geboetseerd beeld, vaak gebaseerd op een
mythologisch figuur. De basis van dit concept is
de relatie met haar eigen moeder, vertelt Efrat in
haar atelier in Rotterdam.
“De Joodse moeder is natuurlijk altijd al een sterk
thema geweest. Iedereen heeft zijn eigen moeder-issue, de moeder wordt in het ene uiterste
geïdealiseerd als de perfecte figuur, ofwel kan
zij een bron zijn van conflicten en problemen. Het is altijd emotioneel om over je
eigen moeder te praten en tijdens de
interviews moesten mensen ook vaak
huilen, zowel van vreugde als
van verdriet.” Het project had
vaak voor iedereen een zekere
therapeutische waarde en
Efrat vertelt dat zij nog aan het
bijkomen is van alle emoties
en verhalen die zij te horen
kreeg.

“Mensen lijken vaak
meer op elkaar dan
zij beseffen”
Deze lievelingsoma speelt een belangrijke rol in haar
leven. In 2016 schreef Efrat een verhaal, Omaland, in
de Rotterdamse Dichtkunstkrant, een publicatie die ze
samen met haar echtgenoot gedurende vijf jaar heeft
uitgegeven. In het verhaal beschrijft ze haar relatie met
deze oma, die in 1923 in Den Haag werd geboren en
tijdens de oorlog naar Zwitserland wist te vluchten. Haar
ouders bleven achter, werden gedeporteerd en vermoord.
Na de oorlog emigreerde de oma van Efrat naar Israël,
waar ze trouwde en kinderen kreeg. In Genève had
ze nog enige tijd de kunstacademie gedaan en ze
kon goed schilderen, maar na haar huwelijk heeft
ze haar droom om kunstschilder te worden nooit
kunnen verwezenlijken. Deze oma was een sterke en
onafhankelijke persoonlijkheid, en een rolmodel voor
Efrat. Ze sprak in Israël zelden over Nederland, haar
vluchtverhaal en haar oorlogstrauma. Ze overleed
voordat Efrat naar Nederland ging.

Werk uit mOther van
Efrat Zehavi
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ISRAËL IN NEDERLAND

De gewone Rotterdammer

Verbinding met vluchtelingen

Efrat vertelt dat het levensverhaal van haar oma waarschijnlijk de basis vormt voor de compassie en empathie
die ze heeft met vluchtelingen. Ze heeft dat gemeen met
haar Nederlandse echtgenoot, die als advocaat gespecialiseerd is in migratierecht. Beiden voelen zich zeer
verbonden met Rotterdam, een stad met meer dan 170
nationaliteiten.
Voor een nog steeds lopend project heeft Efrat vanaf
2007 ongeveer 300 willekeurige voorbijgangers geïnterviewd. Velen daarvan zijn uitgebeeld in een in plasticine
geboetseerd portret. Als in een migrerende studio doet
zij dit werk op locatie, waarbij zij naast het beeld ook een

De verbondenheid met Rotterdam en met vluchtelingen
komt ook tot uiting in het werk dat Efrat doet voor de
Internationale Schakelklas Rotterdam. De boetseerlessen
die zij daar geeft aan vluchtelingenkinderen tussen de
12 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet machtig
genoeg zijn om in het regulier onderwijs in te stromen,
zijn vaak heel intensief.

foto van haar onderwerp maakt. In 2017 heeft zij hier
een tijdschrift van gemaakt, Anonymous Glossy, waarin de
onbekende Rotterdammer is geportretteerd. Het blad is
een kunstwerk op zich en is gesigneerd te bestellen in een
beperkte oplage via haar website.
De psyche van de mens is de basis van het beeldend werk
van Efrat. Daarbij is ze altijd op zoek naar overeenkomsten; “Mensen lijken vaak meer op elkaar dan zij beseffen”. Ze is op zoek naar de primaire emoties van de mens.

daardoor achter kwam dat veel van deze kinderen derde
of vierde generatie vluchteling zijn. Hun grootouders of
overgrootouders zijn als Palestijnse vluchtelingen in Syrië
terecht gekomen, en de leerlingen van Efrat zijn nu als
Syrisch vluchteling in Nederland opgenomen.
Zij vertelt dat zij nooit in bedreigende situaties met
haar leerlingen terecht is gekomen. Net als in haar werk
zoekt ze ook hier altijd naar de overeenkomsten, wat tot
verbinding leidt. •

Zij vertelt altijd direct aan een nieuwe klas dat zij
oorspronkelijk uit Israël komt, wat voor gespreksstof
zorgt met de veelal uit Syrië afkomstige leerlingen. Zij
probeert een open gesprek te hebben en vertelt dat zij er

7

HOEGENOEMD

De magie van Maduro
Helden, slaven en presidenten?
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO'S JORAM FUCHS

De van oorsprong Sefardisch-Joodse
achternaam Maduro komt veel voor
op Curaçao en is natuurlijk ook bekend in het nabijgelegen Venezuela.
In het Portugees betekent het rijp of
volwassen. Maar hoe Joods is president Maduro van Venezuela? En ja, er
is een verband met Madurodam.

I

s de president van Venezuela Joods? Ik
vraag het aan twee inwoners van Curaçao.
“Ja, hij is Joods, ssst.” Louise Moreno
drukt haar wijsvinger op haar mond: “Tegen
niemand zeggen,” antwoordt ze lachend.
Ik zit aan tafel bij René Levy Maduro in
zijn huis op Curaçao. Hij antwoordt ietwat
verontwaardigd: “Nee, natuurlijk niet, hij
doet alsof hij Joods is. Ik heb het nagezocht
en kon zijn naam nergens terugvinden.
Hij beweert Joods te zijn omdat die naam
rijkdom en macht uitstraalt in Zuid-Amerika
en zo wil hij zijn afkomst als taxichauffeur
verdoezelen.”

Afstammelingen van
slaven en slavenhouders

George
Maduro

René Maduro denkt even na en vervolgt: “Als
je door het telefoonboek van Curaçao bladert
kom je vier bladzijden tegen met de naam
Maduro.” Dat zit zo: “Veel van de Maduro’s
zijn afstammelingen van slaven. Als ze voor
een Joodse slavenhouder werkten - meestal
deden de vrouwen huishoudelijk werk - en ze raakten
zwanger van de man des huizes, kregen de kinderen de
naam van hun biologische vader. Dat verklaart dat zovelen die naam dragen.”
René Maduro, geboren in 1940, is een amateur historicus, die alles weet over de geschiedenis van de Joden
op Curaçao en speciaal over ‘zijn’ synagoge Mikvé

8

Israel-Emanuel uit 1732, waar hij al ruim vijftig jaar zeer
actief bij betrokken is. Het is de oudste synagoge van het
westelijk halfrond die nog in gebruik is, met zand op de
vloer en grote indrukwekkende kroonluchters.
De meeste Curaçaose Joden, en zo ook de Maduro’s, zijn
van Portugese afkomst. Op de vlucht voor de Inquisitie
vonden ze asiel in Amsterdam. In de 17de eeuw kwamen
ze naar Curaçao, waar hun verregaande rechten werden
gegund als Joden, wat voor die tijd ongekend was. Ze
stichtten gemeenten die sterke banden onderhielden met
de Amsterdamse Portugees-Joodse moedergemeente en
brachten hun kapitaal en handelsrelaties mee naar het
eiland.

“Je hebt Maduro’s die
leven om te werken en je
hebt Maduro’s die werken
om te leven.”
De meeste Joden van Curaçao waren kooplieden die
wijdvertakte handelsnetwerken hadden. In de 19de eeuw
bezaten Joden schepen en scheepswerven, dreven handel
en openden de eerste commerciële bank.
De Portugees-Joodse Maduro’s deden het zakelijk goed
en ontwikkelden zich tot een toonaangevende familie
van scheepsmagnaten en bankiers. Zo niet René Maduro,
hij komt uit de ‘armere’ Maduro tak. “Je hebt Maduro’s

HOEGENOEMD

René Maduro

afstammelingen van stamvader Mozes Levy Maduro, die
in Amsterdam was geboren en als eerste op het eiland
aankwam.
Mongui trad toe tot het familiebedrijf in scheepvaart
en handel, S.E.L. Maduro & Sons, en werd er directeur
van. Ook was hij directeur van de Maduro Bank, die
tegenwoordig de Maduro & Curiel’s Bank, MCB, heet en
vele branches heeft op Curaçao, Bonaire, Aruba en de
Bovenwindse eilanden.
Vanaf zijn vroege jeugd verzamelde hij literatuur over de
Antilliaanse eilanden en Judaïca. Elke zondag knipte hij
artikelen uit kranten die hij netjes in mappen opborg.
Zijn dochter bracht zijn collectie van duizenden boeken
en documenten na zijn dood onder in een prestigieuze,
hypermoderne bibliotheek, de Mongui Maduro Library.
Bijzonder aan dit particuliere archief is de collectie
menu’s, uitnodigingen en programma’s van theater- en
muziekvoorstellingen. De verzameling gaat terug tot de
19de eeuw. Het schetst een beeld van de Curaçaose society in vroeger dagen. Je krijgt een indruk van galafeesten
met ruisende baljurken, extravagante diners en exclusieve muziek soirees.

Curaçaose oorlogsheld

die leven om te werken en je hebt Maduro’s die werken
om te leven”, zegt hij grappend.

Mongui Maduro Library
Wel behorend tot de rijkere en vooraanstaande tak
van de Maduro’s was Salomon Abraham Levy Maduro,
bijgenaamd Mongui. Hij werd in 1891 geboren in Willemstad, Curaçao en behoorde tot de achtste generatie

De bekendste Maduro op Curaçao is George, een achterneef van Mongui Maduro. Maar weinig mensen weten
dat hij de naamgever is van Madurodam. George Maduro werd in 1916 geboren op Curaçao als enige zoon
van een welvarende familie. In zijn ouderlijk huis in de
wijk Scharloo is nu de Nederlandse vertegenwoordiging
gevestigd.
George ging in Leiden rechten studeren en tijdens de
Tweede Wereldoorlog was hij in militaire dienst. Na de
capitulatie werd hij krijgsgevangen gemaakt, belandde in
de gevangenis in Scheveningen, werd een half jaar later
vrijgelaten en nam deel aan het verzet. Hij werd in 1943
verraden en opgepakt en uiteindelijk bezweek hij vlak
voor de bevrijding in het concentratiekamp Dachau aan
vlektyfus. Hij ontving als enige Antilliaan de hoogste
militaire onderscheiding, de Militaire Willems-Orde.
Uit verdriet om het verlies van hun zoon hebben zijn
ouders na de oorlog Madurodam in Den Haag opgericht
ter herinnering aan hun enige zoon. Een deel van de
opbrengst van Madurodam gaat naar een goed doel. In
Willemstad bestaat er een Madurostraat, ter nagedachtenis aan deze dappere man.
Toch nieuwsgierig naar een definitief antwoord over
de eventuele Joodse achtergrond van de president van
Venezuela ga ik googlen Ik lees dat Nicolas Maduro in
een interview met de Venezolaanse media heeft gezegd:
“Mijn grootouders waren net als veel andere Maduro’s
Joods.” Het mysterie duurt voort. •
Geboortehuis
George Maduro
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Een goudmijn aan
verhalen en recepten
Nederlandse Joden vertelden niets
TEKST FERRY BIEDERMANN
FOTO'S HELENE MEIJLER

I

Claudia Roden, 84, de grande

n het Allard Pierson Museum in Amsterdam,
waar ze op het Foodie Festival over de nieuwe
editie praat, staat Roden aandachtig naar de
kraampjes te kijken met culinaire waar. Ze is nog
net zo geïnteresseerd als toen ze haar eerste kookboek
presenteerde in Londen in 1968, het baanbrekende
A Book of Middle Eastern Food. Met haar, toen zeker,
unieke combinatie van recepten en cultuurhistorische
verhalen bracht ze niet alleen de Midden-Oosterse
smaken en geuren de Westerse keukens en huiskamers
in maar ook een nieuw cultureel bewustzijn.
Geboren in een Sefardisch-Joodse familie die zich via
Thessaloniki, Istanbul en Aleppo in Caïro had gevestigd,
heeft Roden altijd speciale aandacht gehad voor de
keukens van de Levant en het Middellands Zeegebied.
Ze wordt als een van de grondleggers gezien van onder
meer de zo succesvolle moderne Israëlische cuisine,
want veel chefs die daar mee bezig zijn, lieten zich door
haar inspireren.

dame van de internationale
kookboekenschrijvers en culinaire tven radiomakers, was eind vorig jaar
in Amsterdam voor de presentatie
van de vernieuwde Nederlandse
editie van haar klassieker,
De Joodse Keuken. Meer dan twee
decennia nadat het boek uitkwam,

Roden woont al decennia in Londen maar reist nog
steeds de hele wereld af, onder meer op zoek naar
nieuwe recepten. Ze komt ook vaak naar Amsterdam
waar ze bevriend was met de Joodse culinair journaliste
en schrijfster Berthe Meijer.

staan er nu ook AmsterdamsJoodse recepten en verhalen in.
10
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“Hoe spreek je dat uit,
orgeade-bolussen en
gemberbolussen?”

herkende ik niet want we kookten daar niet mee. Ik
bedacht me later dat gember moest komen van de Joden
die naar Suriname waren gegaan. Zulke kleine details
kunnen een clou zijn voor een heel verhaal dat eeuwen
teruggaat.

Roden is meteen ontwapenend, ze is zich nog aan
het voorbereiden voor de presentatie van de nieuwe
editie. “Misschien kan je me zeggen hoe ik het moet
uitspreken? Want ik ga zometeen uitleggen waarom ik
in het eerste boek geen recepten uit Amsterdam heb
opgenomen. Dat heeft ook te maken met Berthe Meijer.
Het gaat hierom: orgeadebolussen en gemberbolussen.
En hoe spreek je de oude Amsterdams Joodse buurt uit,
de Jodenhoek?” Ze heeft de woorden meteen goed en
gaat over tot het interview.

- U kunt een hele geschiedenis uit een recept halen?
Ja, dan denk ik opeens, oh… Het past in elkaar als een
puzzel, met een verhaal. Tegenwoordig weet ik niet
of dat nog geldt, want het is zo’n mondiale cultuur
geworden maar tot voor kort was dat mogelijk. Nu
heeft iedereen overal toegang tot alles. En er wordt van
alles gemixt en verzonnen. Een Amerikaans blad kan
me bijvoorbeeld vragen, ‘kunnen we uw latkes-recept
krijgen, maar dan met courgettes?’

“In Nederland
hadden de
Joden me eigenlijk
niets te zeggen.”

- We denken vaak dat er niets bijzonders is aan Joods eten
hier in Amsterdam. Is dat zo?
Dat is waarom ik niets had over Amsterdams Joods
eten. Ik had ook niets over de Joodse gemeenschap
hier. Ik vroeg Berthe (Meijer, red.) om Joodse recepten
en ze gaf me een heleboel, handgeschreven, en ik had
ze eigenlijk al allemaal. Het waren Asjkenazische
recepten die ik in Frankrijk, Engeland en Amerika al
had gekregen. En ik vond de Franse beter want daar
maakten ze het net een beetje lekkerder, het zijn per
slot van rekening Fransen.
Berthe gaf me één recept dat ik nog niet op mijn lijst
had staan en dat was kugel met peren. Daarna duurde
het nog zolang voordat ik het boek ging schrijven dat ik,
toen het bijna af was, me realiseerde dat ik het recept
kwijt was. Dus ik belde haar op om het opnieuw aan
haar te vragen en ze zei: ‘nee, want het is te zwaar. Ik
maak tegenwoordig tarte-tatin’. Maar tarte-tatin is niet
Joods, dus dat kwam er niet in. Ik had de perenkugel
erin willen opnemen want de andere traditionele kugels
waren met appel.
Nadat het boek was verschenen en ik weer af en toe in
Amsterdam was, vertelden veel mensen me ‘je bent dit
of dat vergeten’, onder meer bolussen. Op een gegeven
moment was ik op een Joods festival in Amsterdam.
Er was onder meer een klezmerband met een fornuis
op het toneel. Ze zwaaiden met potten en pannen,
en kippen, en maakten muziek, fantastisch. Ik was
daar om te praten over de Sefardische keuken, en aan
het eind gaf iemand me twee bolussen. Ik schaamde
me meteen ontzettend dat ik die niet in het boek had
opgenomen, hoe had ik dat kunnen missen?
Het betekende heel veel voor mij want eentje had een
laagje erop van gemalen amandel met sinaasappel. Drie
van mijn grootouders waren ooit vanuit Portugal via
Livorno naar Syrië gekomen en ze hadden die smaken
meegenomen dus dat herkende ik meteen. De gember

- Nog even terug naar de perenkugel, die heeft het dus niet
gehaald?
Jawel, wel in de nieuwe editie. Daar staat nu ook een
stuk in over de Amsterdamse Joodse gemeenschap.
De eerste keer vertelde men me niet heel veel over de
gemeenschap. Ik denk dat toen het Jodendom en het
leven van Joden hier nog gevoelige onderwerpen waren.
Ze hadden me eigenlijk niets te zeggen. Maar een paar
jaar geleden vroeg mijn Nederlandse uitgever of ik voor
een nieuwe editie ook het verhaal van de Amsterdamse
Joden kon opschrijven. Ik was daar heel blij mee, een
beetje verbaasd ook, maar het gaf me de gelegenheid om
onderzoek te doen naar de Nederlandse Joden. Toen ik
hem later zag, legde ik hem al dat onderzoek voor en hij
schrok een beetje en zei: ‘Nee, alsjeblieft, we hebben er
maar vier pagina’s voor, inclusief de recepten.’
- Waren de verhalen hier in Nederland vergelijkbaar met
wat u elders had gehoord?
Wat verschilde was de Portugese gemeenschap.
Ik was gewend om te horen over de Asjkenazische
gemeenschappen die naar Frankrijk en Engeland waren
gekomen, naar Amerika en Zuid-Afrika, dat waren
grote migraties. Hier kwamen de Asjkenaziem veel eerder, vooral uit Duitsland als daar ergens vervolgingen
waren. In Groot-Brittannië kwamen ze eind-19de eeuw,
vooral uit Rusland en Oekraïne. In Frankrijk kwamen
ze vooral uit Polen, dus zijn er meer Poolse smaken.
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“We geven het uit in
Israël maar verwachten
niet dat iemand
het koopt.”

wie ik was, haalde hij de eerste editie van mijn boek
tevoorschijn en zei, ‘hieruit hebben we het geleerd.’ Ik
vind dat een hele eer.
- Verbaasde het u, de opkomst van de Israëlische en
Midden-Oosterse keuken?
Ja, ik was heel lang de enige die Midden-Oosterse
cuisine deed, zelfs onder de schrijvers over eten. In
Israël waren er mensen begonnen de keuken van hun
land van oorsprong weer nieuw leven in te blazen, maar
in Londen waren er maar heel af en toe restaurants die
modern Midden-Oosters eten serveerden en die waren
dan binnen een paar maanden weer dicht. Ze deden het
ook nooit goed. Het waren Franse chefs vooral. Eentje
deed een Marokkaanse duivenpastei maar dan deden
ze er chutney in, of ze deden tabouleh met mosselen.
Ik ging nooit een tweede keer, niemand kwam er terug.
Het duurde heel lang voordat Yotam Ottolenghi op het
toneel verscheen. Mijn kleinzoon had in zijn restaurant
gegeten en kwam naar me toe en zei: ‘Dat waren de
gerechten die we thuis eten’. Hij kon het niet geloven.
Nu kopieert iedereen in Engeland wat Yotam doet, en in
Amerika.

- In het boek staan heel veel Sefardische gerechten. U heeft
ook veel geschreven over de Midden-Oosterse en Mediterrane keuken. Ziet u een band met de moderne Israëlische
keuken?
Toen mijn Midden-Oosterse boek uitkwam in Israël,
noemden ze het daar niet Midden-Oosters Eten maar
Mediterraan Eten, want de term Midden-Oosten was
niet populair in het land. De uitgever zei nog, ‘we geven
het uit maar verwachten niet dat iemand hier het koopt.
Want mensen hebben een hekel aan de wereld van de
Oriënt.’ Maar het werd razend populair. Een paar jaar
geleden kreeg ik een onderscheiding op het Joodse
filmfestival in Jeruzalem en in ik sprak er met chefs die
allemaal vertelden dat ze de nieuwe cuisine uit dat boek
geleerd hadden.
In de loop der jaren zijn veel Israëlische koks in
Londen langsgekomen en ben ik naar Israël geweest.
Het was me meteen al duidelijk dat ze iets nieuws aan
het doen waren. Ze combineerden de smaken van de
verschillende gemeenschappen, zoals gehakte lever met
Iraakse jam. En ze proberen je niet zo vol te stoppen als
de Joodse moeders. Toen ik bij Moshe Basson in zijn
restaurant was in Jeruzalem en iemand hem vertelde

- Ziet u buiten Israël ergens anders ook innovatie in het
Joodse eten?
Ja, in Amerika, daar veranderen ze veel. Er is een
website waar ze Joods eten presenteren, traditioneel
en modern. Voordat de Israëlische chefs opkwamen,
werd ik vooral gebeld door Amerikaanse chefs die me
vroegen van ‘hoe doe ik een seder op zijn Marokkaans?’
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Thuis zitten we tegenwoordig altijd in de keuken. Alle
bezoekers ook. Ik heb mede voor mijn werk een hele
grote keuken die doorloopt naar de tuin en niemand
gaat ooit naar de woonkamer. Vroeger gebruikte ik
de eetkamer nog wel maar nu ook nooit meer. Toen
mijn ouders nog leefden, ze waren ook in Londen gaan
wonen nadat ze uit Egypte weg moesten, wilden ze dat
we samen met onze kinderen daar ieder vrijdagavond
kwamen eten, ze stonden erop. Maar toen mijn
kinderen hun eigen kinderen kregen, zijn we zondags
een lunch gaan doen, dat was makkelijker. Nu doet mijn
dochter alle grote maaltijden, Pesach, Rosj Hasjana etc.
Dan brengen we allemaal wat mee.

en dat soort dingen. Maar de Israëliërs pakken het goed
aan, ze zijn innovatief zonder dat het te gek wordt, niet
zoals sommige dingen die je op Instagram ziet. Het is
Mediterraans, Joods, meestal Sefardisch, gezond, waar
mensen van houden, en het ziet er ook nog goed uit.

“We hadden niet alleen
Egyptisch eten maar het
kwam overal vandaan. En
er was geen kookboek te
vinden in Egypte.”

Als je kasjroet moet
houden dan geeft dat
eten een spiritueel
belang en speelt de
gedachte daarover
iedere dag mee.”

- Maar het is niet altijd koosjer?
Dat is hoe het gaat. In Egypte verschilde dat ook al per
generatie. Mijn grootmoeder uit Istanboel was lerares
en had in Frankrijk gestudeerd. Zij was veel meer
seculier en at niet koosjer. Van mijn vaders kant waren
ze veel geloviger. Maar zijn moeder merkte dat haar
schoondochter geen koosjer huishouden wilde en zei
tegen hem: ‘Het is belangrijker dat een stel gelukkig
is dan om koosjer huishouden te hebben’. Toen was hij
ervan bevrijd.

- Hebben Joden en eten iets speciaals of heeft iedereen dat
wel?
Ik denk dat Joden veel meer nadenken over eten. Vorig
jaar woonde ik een gelegenheid bij in Deventer (Avond
van het kookboek, red.). Ik zat daar aan een grote
eettafel en ik realiseerde me dat iedereen daar Joods
was en dat ze allemaal prijzen hadden gewonnen en
speciale dingen hadden gedaan met eten. Maroeska
Metz was er, van Bake Off en Yigal Krant, die net een
prijs had gewonnen. En ik dacht: waarom zijn juist
jullie zo geïnteresseerd in eten? Ze hadden niet echt een
antwoord. Eten speelt natuurlijk een hele belangrijke
rol in het traditionele Jodendom. Als je kasjroet moet
houden dan geeft dat eten een spiritueel belang en
speelt de gedachte daarover iedere dag mee.

- Hoe werd er thuis gekookt?
In Egypte kookten we niet, dat deden de koks. Ze
kwamen uit kleine dorpen en wisten niets, dus moesten
we het ze leren. Zo ging het bij alle Joodse families.
Als er een familie wegging, ging de kok naar een ander
Joods gezin. We kookten allemaal anders want de
Joodse gemeenschap was heel gevarieerd, het was een
mozaïek. Drie van mijn grootouders kwamen uit Aleppo
en een oma uit Istanboel. En er was veel aangetrouwde
familie, uit Tunesië en Marokko etc. We aten in Egypte
al heel snel dingen als Tunesische shakshuka. Daarom
begon ik recepten te verzamelen: we hadden niet alleen
Egyptisch eten maar het kwam overal vandaan. En
er was geen kookboek te vinden in Egypte. Dus toen
iedereen wegging in 1956 vroegen mensen elkaar: ‘Kan
je me dit of dat recept geven?’ Voor de sinaasappeltaart,
of hummus zelfs. ‘Wie weet wanneer we elkaar weer
zien en dat is iets dat me aan je herinnert’.

- Maar koosjer eten was toch niet per sé lekker hier in
Nederland, en zelfs vroeger in Israël niet?
Nee, het was zeker niet goed. Maar de Sefardiem
hielden van lekker eten, die leggen veel meer de nadruk
op genieten. Maar veel van het eten was wat Joden
kookten voor sjabbat. Dat moest uren opstaan en was
niet altijd even smakelijk. Ik herinner me een mop over
schriftgeleerden in Israël die samen cholent aten en
een van hen zei, ‘het is niet echt lekker’, waarop iemand
anders antwoordde, ‘het is niet de bedoeling dat het
lekker is’. •

- Komt u de keuken als centrale plek in het Joodse leven nog
steeds tegen?
Jazeker. In Egypte zaten we eigenlijk nooit in de keuken, dat waren de koks. Behalve tijdens grote feesten,
en die waren er veel want dat was de voornaamste vorm
van vermaak. Dan was er altijd een groot buffet of een
tafel met eten, en alle moeders zaten in de eetkamer
mee te helpen met de voorbereidingen. Ik had ook een
Sloveense nanny, die non was geweest, en die kookte
ook, gerechten als pasta en polenta.

De Joods keuken, 800 authentieke recepten uit de diaspora,
Claudia Roden, Fontaine Uitgevers 2019.
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Pesachrecept van Claudia

Rijst met Tuinbonen
Roz bil ful ahdar

Uit Claudia Roden, De Joodse Keuken, met toestemming (voor 6-8 personen)
Met Pesach worden veel verschillende gerechten
met tuinbonen, van soepen tot stoofpotten, gegeten
omdat het tuinbonenseizoen in het voorjaar begint
en de bonen dan op hun best zijn. Een andere reden
om met Pesach tuinbonen te eten, is dat dit het
voedsel is dat de Hebreeërs aten toen ze slaven
waren in Egypte. In de hele Sefardische wereld
bestaan varianten op dit gerecht. Deze versie met
suiker, citroen, knoflook en dille is buitengewoon
lekker. Gebruik waar mogelijk verse tuinbonen en
diepvriestuinbonen als het niet anders kan. Als het
gerecht onderdeel uitmaakt van een zuivelmaaltijd
wordt het met yoghurt geserveerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gram gedopte tuinbonen
zout
4 tenen knoflook, geperst
2 eetlepels zonnebloemolie
sap van ½ citroen
1 theelepel suiker
500 gram basmati- of andere langkorrelige rijst
1 heel grote bos dille, fijngehakt
75 gram boter, in stukjes gesneden, of 4 eetlepels
plantaardige olie

Ik kook de tuinbonen altijd apart omdat je nooit zeker
weet hoe lang het zal duren voor ze gaar zijn. In het
voorjaar, als ze heel jong zijn, zijn ze heel snel gaar.
Naarmate ze ouder worden kan het wel een half uur
duren. De meeste mensen laten de buitenste, wittige
velletjes zitten, ook al zijn er mensen die tuinbonen
zonder dat velletje verfijnder van smaak vinden.
Kook de tuinbonen in water met zout tot ze gaar zijn
en laat ze uitlekken.
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Bak de knoflook in de olie tot het aroma vrijkomt.
Voeg citroensap, suiker en de tuinbonen toe. Bak ze
een paar minuten heel zachtjes zodat
ze de smaken kunnen opnemen.
Breng ondertussen in een grote
pan met een dikke bodem water
met zout aan de kook.
Voeg de rijst toe en kook
die een minuut of tien
op hoog vuur. De rijst is
nu nog niet gaar en nog
een beetje hard. Doe de dille
erbij, roer kort en laat de rijst in een vergiet
uitlekken. (Een beetje dille zal verloren gaan maar er
is nog genoeg over om een mooi gespikkeld effect
te geven.) Stort de rijst terug in de pan en voeg de
tuinbonen en de boter toe. Zet het deksel op de pan,
draai het vuur heel laag en laat de rijst in ongeveer
20 minuten gaar worden. Zorg dat de rijst niet
aanbrandt.
Variaties
• Voeg 400 gram in vieren gesneden ontdooide
diepvriesartisjokkenbodems toe.
• Maak er een Perzisch gerecht van door, vlak voor
de dille erbij gaat, ½ theelepel saffraanpoeder aan
de rijst toe te voegen.
Dit Pesach recept van Claudia Roden komt uit
de Sefardische keuken. Volgens de orthodoxe
Asjkenazische traditie is het eten van rijst en
peulvruchten, kitnijot, tijdens Pesach verboden.
De Amerikaanse Conservative stroming heeft dat
verbod in 2016 voor haar leden ingetrokken.

LEVEN IN DE MEDIENE

Smokkelbern

Vreemde omgeving, gewoonten en taal
TEKST CAROLE MAYKELS FOTO'S VIA DE GEÏNTERVIEWDEN

Friesland richt zich bij de herdenking van 75 jaar bevrijding op
de Smokkelbern: Joodse kinderen, voornamelijk uit Amsterdam,
die vanuit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg naar
Friesland werden gesmokkeld om daar onder te duiken.

B

Lea Tropp

egin mei komen ze in Friesland bijeen om
hun verhalen te vertellen op locatie en
op scholen. Op de onderduikadressen van
weleer zullen grote foto’s van de smokkelkinderen geplaatst worden.
Van de 210 onderduikkinderen kwamen de meesten op
afgelegen boerderijen terecht na een lange enerverende

Lea Tropp
vroeger (l)

Lea Tropp (82) is zo’n smokkelkind. Haar oorlogsbelevenissen werden al eerder vastgelegd in een documentaire
van Gerard van der Veer van Stichting De Verhalen. Hij is
ook de initiatiefnemer van de muziektheatervoorstelling
over haar vlucht uit Amsterdam en verblijf in Friesland

reis per boot over het IJsselmeer naar Lemmer, of per
trein. Daarna vaak nog een stuk met ander vervoer of
te voet tot het onderduikadres. Daar wachtte hen een
volkomen vreemde omgeving, andere gewoonten, een
onverstaanbare taal, een andere identiteit. Dit alles ging
gepaard met het schrijnende gemis van wat geliefd en
vertrouwd was.

die op 15 april a.s. in de Uilenburgersjoel in première gaat.
De voorstelling reist daarna door naar Friesland en wordt
o.a. ook gespeeld in Abbega waar Lea uiteindelijk terecht
gekomen is.
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“Het hele dorp
wist ervan.”

verzetsman Kurt Leoni, regelde en betaalde vervalste
papieren, een distributiestamkaart en een onderduikplek
en begeleidde hem per trein daarheen.
David ging voortaan door het leven als Paul van Essen,
wiens ouders bij het bombardement van Rotterdam waren omgekomen. Hij kwam terecht in een groot gezin in
Mantgum, liep vrij rond en ging naar school. Loslippigheid van de vrouw des huizes noopte hem al gauw een ander adres te zoeken. Gelukkig kon hij bij zijn klasgenoot
Gerben Terpstra in het gezin in Leeuwarden opgenomen
worden waar hij het heel fijn heeft gehad. Na de oorlog zorgde Kurt Leoni
voor opname in een pleeggezin. In ’48
vernam David dat zijn beide ouders
en zijn zus Josephine al in ‘43 op
zijn verjaardag (sic) in Sobibor vermoord waren.

Ze bofte: ze kwam daar in een groot, warm gezin terecht
met plaats voor nog veel meer onderduikers. Als Lily
Bernard genoot zij in deze kleine buurtschap betrekkelijke
vrijheid. “Het hele dorp wist ervan.” Het ergste lag toen
al achter haar: haar vader was door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden bij de klopjacht op een
buurman opgepakt en op transport
gesteld. Dat ze haar moeder die
haar stellig had beloofd: “ik kom
je halen” ook nooit meer terug
zou zien, wist ze toen nog niet.
Ze is die klap nooit te boven
gekomen en kreeg op latere
leeftijd als gevolg hiervan een
zware depressie.
Van de reis per trein naar Friesland herinnert Lea zich dat
ze thuis afgehaald is door een
zichtbaar nerveuze jonge vrouw.
Waarschijnlijk was dat Iet van
Dijk, lid van het studentenverzet
rond Piet Meerburg. Van het verdere verloop van de reis herinnert
ze zich nauwelijks iets. Ze vermoedt
dat men haar min of meer gedrogeerd
heeft. Dat was geen overbodige actie
want bij aankomst in Friesland heeft ze onderweg vanuit een tijdelijk adres naar Abbega
- “de hele boel bij elkaar gekrijst.”
Na de bevrijding kreeg ze hepatitis A en zweren
door vitaminegebrek. Ze was graag nog in
Friesland gebleven, maar werd opgehaald door
een tante en herenigd met haar broer Ies die niet
eens zo ver bij haar vandaan in Rauwerd ondergedoken zat. Bij haar nieuwe pleegouders heeft
ze nooit meer dat warme gezinsleven gekend dat
de familie Kampen, in wier gezin zij als één van
hen was opgenomen, haar heeft kunnen bieden.
Het contact met de “onderduikzussen” is nog
steeds innig.

David van Huiden
David van Huiden (88) had met zijn ouders
afgesproken dat hij bij een razzia hun Duitse
herdershond Nora zou uitlaten en zonder Jodenster door alle versperringen heen naar vrienden
in de buurt zou gaan. De volgende dag dreigde
een buurvrouw hem nog bijna te verraden
toen hij zijn gezicht liet zien in de straat waar
hij woonde. Hij vond onderdak bij vrienden in
Amsterdam-Zuid. Een vriend van zijn vader,
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Salo Muller (l)
met Piet Keizer

“Verdriet,
verwarring
en zeer
onverstandige
beslissingen.”
Uiteindelijk ontkwam hij met medewerking van een niet helemaal gevoelloze
Duitser aan deportatie en belandde
opnieuw in Ureterp bij een liefdevol
ouder echtpaar: Omke en Beppe. Na de
bevrijding volgde een abrupt vertrek uit
Friesland – met geelzucht als gevolg van
deze schok.
Verdriet, verwarring en zeer
onverstandige beslissingen omtrent
het door scheidingsangst getergde kind
belemmerden zijn herstel. Ineens heette
hij weer Salo, moest opnieuw Nederlands
leren, begon te stotteren en voelde
zich eenzaam en ellendig. Hij moest
vijf maanden revalideren in liefdeloze
onderkomens in Zwitserland, pikte
daar Duits en Engels op en kon toen na
thuiskomst in Amsterdam voor het eerst
naar (de derde klas van) de lagere school,
waarbij hij met zijn heldere verstand
met bijles de leemten in zijn kennis
snel wist weg te werken. Maar dat grote
allesoverheersende gemis – dat ging nooit
meer weg. Muller schreef later een boek
over zijn ervaringen: Tot vanavond en lief zijn hoor!
Alle drie gaan ze nog steeds graag terug naar Friesland,
waar ze toch voortdurend met de angst voor verraad
hebben moeten leven. Als ik Salo Muller vraag naar de
uitwerking die Friesland nu op hem heeft, antwoordt hij:
“Emotioneel.” •

Salo Muller
De onderduiktijd van Salo Muller (84) kenmerkte zich
door pech, geweld en verraad. Na vijf onderduikadressen,
aanvankelijk nog buiten Friesland, kwam hij onder begeleiding van Piet Bosboom als doodsbang jongetje van zes
in Ureterp aan. Hij heette voortaan Japje Mulder. Hij sliep
in de bedstee, mocht die niet verlaten voor het doen van
zijn behoefte, bevuilde dus zijn matras die daarna omgedraaid werd. Hij was allergisch voor hooi, stro, het kippenhok en de allesbrander in huis, kreeg astma en eczeem. Hij
was noodgedwongen getuige van executies aan goede en
slechte zijde en werd overgebracht naar Frieschepalen.

Smokkelbern is een samenwerkingsproject van de Stichting
Verhalen, Tresoar, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân.
Meer informatie op www.joodsekinderen.nl De voorstelling
Smokkelbern, gebaseerd op het levensverhaal van Lea Tropp,
gaat 15 april in Amsterdam in premiere: www.smokkelbern.nl

18

KLACHTENPROCEDURE
NS-AANVRAAG
Is uw aanvraag bij de Commissie
Individuele Tegemoetkoming
Slachtoffers WO II Transporten NS
afgewezen? U kunt dan een klacht
indienen.

In de mail met de beschikking staat een link naar het
volledige klachtenreglement.
Belangrijk is dat u de klacht indient binnen vier weken
nadat u de mail hebt ontvangen. Mocht u meer tijd
nodig hebben om uw klacht te onderbouwen, dan
kunt u een voorlopige klacht indienen waarin u
aangeeft dat u meer tijd nodig hebt.
Wilt u hulp hierbij of hierover praten?
Bel JMW op 088-1652200 (optie 1 in het keuzemenu).
Elke werkdag tussen 09.30 en 13.00.
Wij kunnen u verder ondersteunen en met u
kijken welke mogelijkheden er zijn. Ook blijven we
beschikbaar om te helpen bij aanvragen.

N
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H
VIER PESAC
פסח בלונטרן
20
8 APRIL T/M 17 APRIL 20

• Dit jaar helaa

s UITVERKOCHT •

Breng samen met anderen een traditionele Pesach door
in de prachtige bosrijke omgeving van Lunteren. U kunt
van alle Pesach-tradities en activiteiten genieten in de
vertrouwde sfeer van JMW!

Inclusief uitgebreide sederavonden, vers bereide koosjere
maaltijden en sjoeldiensten. Ook uitstapjes, workshops, creatieve
activiteiten en live muziek zijn inbegrepen.

info@joodswelzijn.nl • 088 165 22 00 • www.joodswelzijn.nl
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Zoete dromen
TEKST FERRY BIEDERMANN

R

van de overledenen van de afgelopen tijd af: Yitzik de
onderbroekenkoning van de markt, Lowie de diamantair,
Zikki de sjacheraar, Arie de gesjeesde voetballer en
Rachel zijn vrouw die de schuinsmarcheerder het huis
uit had gegooid, Ronni de, tja wat was Ronni eigenlijk?
Het was een bont gezelschap, het soort mensen dat je
tegenwoordig niet meer tegenkomt, mijmerde Krantz.
Gelukkig had hij nog geen begrafenis hoeven te doen
van bijvoorbeeld een marketeer, een ‘creative’ of een
‘influencer’. Wat zou hij daar nou moeten zeggen?
Na zoveel lewajes was dat toch een probleem aan het worden, merkte hij. Teveel van de vaste bezoekers hadden nu
al zeker vier keer zijn illustratieve verhaal gehoord over
de koning die van plek wisselt met de waterdrager maar
uiteindelijk in diens plaats overlijdt als de dood hem
komt zoeken. De grap aan het eind over tenminste niet
dorstig te hoeven zijn in de eeuwigheid, begon al behoorlijk oud te worden.

abbijn Shlomo Krantz pinkte een traan weg uit
zijn ooghoek terwijl hij de telefoon neerlegde in
zijn woonkamer. Nog een lewaja dacht hij sip,
terwijl hij naar zijn goed-voorziene drankkast
liep. Hij had er dit jaar al een dozijn of meer gedaan, allemaal stuk voor stuk pilaren van de gemeenschap, hoewel
de meesten nooit, of al jaren niet, een voet in zijn sjoel
hadden gezet. Zonder uitzondering allemaal survivors van
de Sjoa, een generatie was aan het verdwijnen.
Hij zuchtte en schonk zichzelf een flinke bel
Manischewitz zoete kiddoesjwijn in, een comfortdrankje
maar ook een vieze gewoonte die hij tijdens zijn
studietijd in New York had opgepikt. Hij zonk neer in
zijn fauteuil voor het raam met uitzicht op kale bomen
en grijze regenwolken. In zijn hoofd ging hij een aantal

Hij had ook zijn tekstschrijver niet in de buurt.
Zijn vrouw, Jessica, was druk met internationale
lingerieshows deze tijd van het jaar. De keren dat hij
haar vertelde over hoe droef het thuis was met al die
doden, had ze hem wel opgemonterd. “Lieverd, die
mensen hebben een complex en lang leven gehad, vol
met enorme pijn en ook grote triomfen, alleen al om
het ondanks alles zo ver te brengen. We moeten die
generatie vieren.” Hij vermande zich en verhuisde naar
zijn kantoor om de droosje te schrijven voor Gerard,
de winterbandenkoning, die zijn vader nog regelmatig
nutteloze en veel te dure sneeuwkettingen had weten aan
te smeren. Wat een generatie!
De warmte van de radiator in zijn werkkamer en de
effecten van de Manischewitz deden hem wegdoezelen en
achteroverleunend in zijn comfortabele bureaustoel sloot
hij zijn ogen voor een kort dutje. Hij droomde onrustig
onder invloed van de wijn; eerst leek Ronni boos zijn
kamer binnen te stormen. “Wat maak je me nou, Krantz,”
gromde de nog altijd forse overledene. “Je weet niet meer
wat ik deed? Ik was de enige nette zakenman van dat
hele zootje, bouwer en aannemer. Ik heb je keuken nog
gedaan en je een flinke korting gegeven.” In zijn droom
herinnerde Krantz zich inderdaad weer het conflict met
Ronni, die er veel te lang over had gedaan en veel te duur
was geweest.
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gerespecteerd en graag gezien rond de waterputten,
het was een goed, eerlijk leven. En als het mijn tijd was
om dat leven te verlaten, dan was dat voor mij mooi
geweest. Maar als koning weet ik niet wat ik doe, ik vind
de mensen niet leuk en zij merken dat ik eigenlijk niet
een van hen ben, en nu moet ik nog enkele decennia zo
doorgaan omdat de dood me gemist heeft.”

Nadat de boze bouwer zijn droom weer was uitgestormd,
kraakte de deur naar zijn kantoor weer open en kwam
heel schuchter een magnifiek geklede heer met kroon
voor zijn bureau staan. “Wie ben jij,” stotterde Krantz.
“Ik ben de waterdrager, mijnheer de rabbijn. Ik wil u
wat vragen als u het niet erg vindt?” Krantz krabde zich
dromerig achter de oren. “Jawel, natuurlijk, zeg maar jij.
Maar nu je hier toch bent, misschien kun je wat voor me
ophelderen, wat doet een waterdrager eigenlijk?”
De waterdrager-koning negeerde de vraag en begon zijn
uiteenzetting. “Mijnheer de rabbijn, ik heb er alle begrip
voor dat u hoegenaamd betekenisvolle verhalen moet
verzinnen om de achtergeblevenen bij een begrafenis
te troosten, maar kunt u alstublieft niet meer over mij
vertellen? Sterker nog, kunt u me liefst weer gewoon
waterdrager laten zijn?” Krantz was stomverbaasd en
enigszins verongelijkt. “Maar waarom? Het is toch
prettig om koning te zijn en niet meer dat zware water
te hoeven dragen? En bovendien loop je er de dood door
mis.”
De waterdrager keek droef naar zijn elegante schoenen.
“Ik wist alles van het water dragen, bij welke putten
ik moest zijn, de beste manieren om het gewicht te
verdelen, de beste routes naar mijn klanten. Ik was

Krantz knikte begripvol maar vond toch dat hij nog een
laatste poging moest wagen. “Maar het leven is toch
waardevol en je kan er toch het beste van maken?” De
waterdrager keek hem meewarig aan. “Het beste ervan
maken is niet de manier om te leven. Bovendien zou ik
gewoon graag samen met al mijn vrienden gaan voor wie
het tijd is. We hadden een bridgegroepje.” Krantz knikte
in zijn droom, “Goed dan, ik maak je weer waterdrager
volgende keer maar doe me een plezier en zeg Ronni
als je hem daar tegenkomt dat de afvoer altijd is blijven
lekken.”
Krantz werd met een schok wakker en veegde een
beetje kwijl uit zijn baard dat vanuit zijn mondhoek was
neergedaald. Hij had in ieder geval een nieuw verhaal
voor de lewaja van Gerard. •

JMW presenteert in samenwerking met Crescas en Pakhuis de Zwijger

DRIE DEBATAVONDEN:

Jo�e�d�m �n �e Ne�e�l�n�s�
s�m�n�e�i�g �n�o 2020
Noteer de data 17 september – 15 oktober – 26 november.
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Bedekt, onbedekt
Het hoofd van de vrouw
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF

Eind vorig jaar kwam ik in dezelfde

De weg naar het besluit
Ruth: “Ik begon erover te denken wat nu, na meer dan
zestig jaar huwelijk, voor mij de betekenis was van mijn
hoofdbedekking. Getrouwde vrouw en orthodox-Joods
zijn integraal delen van mij. Mijn besluit was zeker ook
beïnvloed doordat ik me steeds verder weg ging voelen
van de moderne orthodoxe gemeenschap zoals die naar
buiten komt in zijn ideologie en politiek. Ik bedoel als
groep. Niet als individuen. Ik werd er moe van steeds
te zeggen dat ik niet denk zoals mijn uiterlijk doet
vermoeden. Dat ik links ben in mijn politiek bewustzijn,
dat men mij interviewt bij demonstraties omdat ik mijn
haar bedekt heb. Ik werd me ervan bewust dat ik me
sterk genoeg voel deze keuze te maken en tegelijkertijd
ook ongewijzigd ´dati´ (gelovig, red.) ben.”

week twee vrouwen tegen waarmee
ik bevriend ben en die een voor hen
belangrijke omslag hadden gemaakt.
Ruth was uit Israël op bezoek in
Nederland. Anissa kwam ik tegen bij
mijn oude werkgever, de Algemene
Onderwijsbond waar ze werkt als
beleidsjurist. Het viel me direct op:
voor het eerst zag ik Ruth zonder
hoofdbedekking en Anissa mét een
hoofddoek. Ruth is Joods, Anissa
moslima.

A

nissa: “Ik kom uit een traditioneel
moslimgezin. Mijn vader gaat elke week
naar de moskee. Met mijn drie zussen
en drie broers ben ik opgevoed met de
islamitische normen en waarden zonder
dat er sprake was van dwang. De islam is bij mij thuis
ook deel van de cultuur. Mijn vader kwam in 1966 als
twintigjarige vanuit noord-Marokko naar Nederland.”
Ruth: “Ik kom uit een klokvrij, bewust Joods gezin. Mijn
man, Joseef, komt uit een orthodox gezin. We trouwden
toen ik 21 was. Joseef begon te werken als ´chazzan ba’al
kore´, als leraar en secretaris bij de Joodse gemeente te
Groningen. Met ons gezin vertrokken we in 1974 naar
Israël, waar ik in Jeruzalem woon.”
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bij de modern orthodoxe kehilla. Ik voel het als honderd
procent mijn beslissing en verantwoordelijkheid. Mijn
omgeving heeft wel wat invloed gehad. Terwijl ik over
deze dingen aan het denken was zonder daadwerkelijk
iets te veranderen, ging ik een week naar familie in
de VS. Ik bedacht dat dat een goede gelegenheid was
zonder haarbedekking te gaan en te voelen wat dat voor
mij betekende, zonder allerlei opmerkingen van mijn
omgeving.”

Anissa: “Het was een lange ´struggle´. En het besluit
kwam na een lange zoektocht. Ik wilde al heel lang een
hoofddoek, voelde dat die bij mij hoorde, maar durfde
het toch niet. Vooral uit angst voor reacties van anderen,
op mijn werk, in mijn omgeving. Dat ik het besluit moest
verantwoorden. Maar uiteindelijk voelde mijn besluit een
hoofddoek te gaan dragen ook als een bevrijding. Dat ik
mij heb losgemaakt van wat anderen daarvan vinden,
van mij vinden. Ik weet dat mensen een hoofddoek
associëren met fundamentalisme, maar ik wil absoluut
niet meegaan met die etikettering. Ik laat mij geen
etiketten opplakken.”

De reacties
Ruth: “De reacties zijn heel verschillend en voor een
deel afhankelijk van de normen van de mensen. Heel
wat mensen zeiden helemaal niets, keken wat vreemd
en durfden niets te vragen. Anderen reageerden met
complimenten. Alleen in de familie leidde de verandering
tot diepgaande gesprekken. Ook of ik genoeg had van
de spijswetten en of ik daarmee ook de sjabbat zou laten
vallen. Ik antwoordde met: ´Nee´ want mijn besluit was
niet het gevolg van een verandering in het belang dat ik
hecht aan de halacha. Maar het was wel een van de meest
gestelde vragen: ´Ben je van je geloof af?’”

Vrijheid van besluiten
Anissa: “Als kind kreeg ik veel vrijheid van mijn ouders
in het maken van keuzes. Ook in het besluit om al dan
niet een hoofddoek te dragen. Ik ben nu dertig en heb
pas onlangs dat besluit genomen, in vrijheid. Het is
mooi in een land te leven waar dat kan. Waar dat niet
van hogerhand wordt opgelegd. Het dragen van een
hoofddoek is in de Islam geen geen voorwaarde om
moslima te zijn. Staat los van getrouwd zijn of niet
getrouwd zijn. Het niet dragen van een hoofddoek
maakt je niet tot een niet-moslima. Uiteindelijk word je
beoordeeld op je daden.”

Anissa: “Toen ik die maandagochtend op kantoor kwam,
voor de eerste keer met een hoofddoek, merkte ik dat ik
nauwelijks reacties kreeg. Collega’s wisten niet goed hoe
hier mee om te gaan. Sommigen stelden eigenlijk ook
geen vragen uit interesse. Ze vermeden het onderwerp.
Er waren ook collega’s die echt geïnteresseerd waren in de
reden van mijn keuze, dat vond ik fijn. Later die week heb
ik via het intranet van kantoor een column geschreven.
En in mijn eigen familie? Zeker, mijn vader en moeder
waren trots op mijn besluit. Maar vooral op het feit dat
het mijn besluit was.”

Ruth: “Het was ooit mijn eigen besluit om mijn hoofd
te bedekken ook buiten de sjoel. Toentertijd versterkte
het mijn gevoel een getrouwde vrouw te zijn, te horen

Trots
Anissa: “Ik wil me verzetten tegen de negatieve
opmerkingen over de Islam. Het mag duidelijk zijn
dat het mij stoort wanneer Nederlandse waarden per
definitie hoger worden geplaatst dan waarden van de
islam. Ik doe daar niet aan mee, want islamitische
normen en waarden staan echt niet haaks op de westerse.
Ik ben trots op mijn geloof en de manier waarop ik daar
invulling aan geef. En daar wil ik ook voor uitkomen.”
Ruth: “Ik heb moeite met hoeveel ons uiterlijk kennelijk
een aanduiding is van onze sociale gebondenheid. Het
enige woord waar ik me niets bij kan voorstellen is trots.
Het bedekken van het haar is een heel oud gebruik
en komt bij bijna alle godsdiensten en folklores voor.
De hoofddoek blijft het langst gehandhaafd van alle
traditionele kledingstukken. Voor mij is het van een
symbool van verbondenheid veranderd in een symbool
van individualiteit.” •
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STEMPEL VOOR ARTIKEL 2
In de maand mei 2020 ontvangt u mogelijk uw
Life Certificate van de Claims Conference.
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Jonet.nl brengt verdieping
Dagelijks is Jonet er voor Joods
Nederland. Nieuws en achtergronden, objectief en in balans
gebracht. Ook dieper graven?

Om het ontvangen van een stempel soepel te laten verlopen
willen wij u erop wijzen dat u hiervoor twee maanden de tijd
heeft. Dus neem de tijd om langs te komen, zo hebben wij ook
meer tijd voor u beschikbaar.
Ook dit jaar kunt u weer bij JMW terecht om uw Life
Certificate in te laten vullen, vergeet dan niet om een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen,

Kijk op Jonet.nl

U kunt iedere werkdag bij ons binnen lopen van 9.30 tot 13.00
uur in ons kantoor in de van Boshuizenstraat 12, 1083 BA te
Amsterdam. Woont u niet in Amsterdam maar in een andere
provincie of kunt u niet op kantoor langskomen? Bel met
088-1652200 en wij noteren dat u een huisbezoek wenst en
komen bij u langs om een stempel te brengen.
Bedankt voor uw medewerking en tot ziens,
Maatschappelijk werkers van JMW

Bevrijding
met JMW
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Daar willen we bijzondere aandacht aan besteden.
Wat betekent het voor u? Heeft het thema bevrijding voor u een
speciale weerklank vanwege familie of juist vanwege hedendaagse
thema’s. Of was u er zelf bij? Voelt u zich persoonlijk bevrijd en kunt u
uw Joods identiteit openlijk uiten, of juist niet?

We gaan hierover graag met u in gesprek.
In mei en juni gaat JMW weer met het A-team het land in en komt in:
Den Haag - 12 mei, Breda - 13 mei, Alkmaar - 13 mei, Heerenveen - 13 mei,
Rotterdam - 20 mei, Amsterdam - 3 juni, Brunssum - 7 juni, Hilversum 18 juni, Arnhem - 21 juni, Zaandam - 24 juni en Den Bosch - 29 juni

Informatie en aanmelden: activiteiten@joodswelzijn.nl
of bel naar JMW - 088-1652200 en kies Joodse Activiteiten

24

COLUMN ERGERNISSEN

In je bed
Het werk van Jolan Toff is nooit gedaan.
Zelfs ’s nachts blijft hij zijn ergernissen bijhouden.
een haan in hun tuin hielden. Ze vonden dat dit
moest kunnen, want het was zo landelijk. Elke
ochtend vervloekte ik dat beest omdat hij mij voor
dag en dauw wakker kraaide.

Een venijnig zoemende mug die je, ook nadat
je driemaal je bed uit bent gekomen, niet kunt
vinden. Je bent wél al een paar maal gestoken.
Als je hem, de wanhoop nabij, diep in de nacht
eindelijk hebt gevonden heb je spijt van de vlek op
de muur.

Het is ijskoud, je had met je partner afgesproken
dat die je elektrische deken zou aanzetten. Als je
‘s avonds laat in bed stapt blijkt het vergeten te
zijn. Na een halve nacht ben je weer zo’n beetje op
temperatuur.

Buren die regelmatig, tot ‘s ochtends vroeg, een
feestje hebben met keiharde muziek. De meeste
andere avonden hebben ze enorme bonje.

Hotelgasten die midden in de nacht aankomen en
luidruchtig en langdurig vlak voor je kamer met
elkaar kletsen. Je kon al nauwelijks slapen door de
slecht werkende airconditioning.

Als je een partner hebt die snurkt.
Je hebt een duur, zogenaamd romantisch, hotel
geboekt in Parijs. Het bed blijkt echter een
twijfelaar met kuil te zijn waardoor je steeds naar
elkaar toerolt. Ook krakende bedden zijn berucht.

Een druppelende kraan waar je voortdurend op
gefocust bent.

Het geschuifel van muizen tussen de plafonds.
Je had je wekker de vorige dag om 06.00 uur gezet
en bent, nu je in het weekend lekker kan uitslapen,
vergeten deze uit te zetten.

foto: patrick sternfeld

Dieren, zoals katten die de hele nacht met
elkaar vechten, een krolse kat, of een hond die
voortdurend blaft. Lang geleden had ik buren die
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Het verleden van Venlo
Zelfopgelegde herdenkingsplicht
TEKST EN FOTO PATRICK STERNFELD

“Iemand heeft geprobeerd je te

Gerrit werd daar geboren in 1946 in een onbewoonbaar
verklaarde woning. De naoorlogse periode in die omgeving
kenmerkte zich door een gigantische woningnood.
Venlo lag in puin; het resultaat van dertien mislukte
bombardementen door de geallieerden. Zijn vader,
eind 1949 als politieman naar Indonesië vertrokken,
bleek, eenmaal teruggekeerd, een zeer dominante,
getraumatiseerde man. Dit, en de opstandigheid die het bij
Gerrit opriep, zou de vader-zoonrelatie voor altijd onder
druk zetten. Omdat de geloofskwestie als het ware aan zijn
moeder was overgelaten, groeide Gerrit op in protestantse
sferen in het streng katholieke Venlo.

spreken in verband met een onderzoek dat hij doet naar het verzet in
Limburg tijdens de oorlog. Of je nog
documentatie hebt die opa heeft nagelaten. En of je mee wilt werken?”
Zo luidde een sms’je van mijn dochter

Confronterend familieverleden

dat ik tien jaar geleden ontving.

Een sprong in de tijd. Gerrit bezocht in 1977 een
fototentoonstelling in het Anne Frank Huis, waar zijn
oog viel op een foto van politierekruten in Schalkhaar,
1e lichting. Het Politie Opleidings Bataljon Schalkhaar
was de in 1941 opgerichte landelijke politietraining,
waar alleen bewezen Arische agenten werden opgeleid
onder Duits toezicht en werden onderwezen in de Naziideologie. Gerrit meende stellig zijn vader op die foto te
herkennen. Ook al wist hij niet in hoeverre zijn vader
zich daarvan bewust was, de gedachte dat een dergelijke
foto op een expositie getiteld Ultrarechts in West-Europa,
in een omgeving als het Anne Frank Huis hing, voelde
bepaald niet goed. Het contact met zijn vader was na diens
hertrouwen nihil geworden en Gerrit nam zich voor “bij
gelegenheid de archieven in te duiken om het allemaal uit
te zoeken.”

H

et contact met de steller van de vraag, Gerrit van
der Vorst, groeide uit tot een vriendschap. Nu leg
ik hem een vraag voor: wat heeft hem gedreven
zich in te zetten voor het herdenken van slachtoffers van
Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Gerrit, 74, was in zijn werkzame leven ICT-manager,
organisatieadviseur en laatstelijk directielid bij het
Universitair Centrum Informatievoorziening in Nijmegen.
Hij heeft zich inmiddels ruim vijftien jaar toegelegd op het
onderzoeken naar wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
heeft afgespeeld in en rond zijn geboorteplaats Venlo.
Om zijn motieven toe te lichten neemt hij me terug naar
zijn jeugd. Hij schetst een niet bepaald doorsnee beeld. In
vogelvlucht: vader geboren in een woonwagen, katholiek,
in 1941 bij de politie in dienst getreden. Moeder protestant
en juf bij de zondagsschool. Zij trouwden in 1943 en vestigden zich in Venlo, de standplaats van zijn vader.

“Een gewetensvraag.
Tot hoever gaan we?”

“De Venlose politie
had in de oorlog volledig
ten dienste gestaan van
de bezetter.”

Tot zijn ontzetting, tegenwoordig is het breder bekend,
moest hij vaststellen dat de Venlose politie in de oorlog
volledig ten dienste had gestaan van de bezetter, inclusief
actieve medewerking aan deportaties. De Duitsers gaven
de oproepen voor Joodse Venlonaren aan de politie.
Daarna liet de bezetter het over aan het korps, dat verder
volledig naar eigen inzicht voor de uitvoering zorgdroeg.
Het hele korps was gemobiliseerd, en er zijn geen namen
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Gerrit van der Vorst

“Deze mensen recht te
doen, ze niet langer in de
anonimiteit te laten.”
Deze geschiedenis, die voor de meisjes eindigde in
Auschwitz, was voor Gerrit aanleiding om zichzelf een
taak, hij noemt het een herdenkingsplicht, op te leggen.
Van de geschiedenis van de meisjes is een beeldverhaal
gemaakt dat bij het lager onderwijs in de regio wordt
gebruikt.
Gerrit nam zich verder voor de geschiedenissen van een
tiental uit Venlo en omgeving weggevoerde mensen te
achterhalen en die zorgvuldig te beschrijven. “Proberen
zo aan deze mensen recht te doen, ze niet langer in de
anonimiteit te laten en daarmee symbolisch ook al die
anderen eer te bewijzen.”

Belastend project
Terugblikkend op dit project: “Er was zo weinig bekend,
zoveel onbelicht, dat het onderzoek jaren heeft geduurd.
Veel langer en intensiever dan eerst gedacht. Het project
was ook persoonlijk een mentale belasting met alle emoties
van dien. Alleen al wat je in de archieven onder ogen kreeg
- tranen in je ogen -, maar ook door het opsporen van
families, het aangaan van de contacten, aanvankelijk vaak
omgeven door wantrouwen en steevast uitmondend in
dramatische verhalen.”
Het resulteerde uiteindelijk in twee boeken. Het eerste
boek: “Een diepzwarte sluier, de grensplaats Venlo en de
Jodenvervolging”, hoewel losstaand kan gezien worden als
de basis voor het andere: “Het Kapitaal van Sal Walvis”, met
centraal de levens van een aantal Holocaust-slachtoffers,
van wie de meesten Duitsland ontvlucht waren en in
Noord-Limburg waren neergestreken. Om uiteindelijk
daar weer te worden vervolgd. Dat deel kreeg landelijk
veel publiciteit en zorgde in Limburg zelfs voor de nodige
ophef. Gerrit ontdekte dat de in Horst ondergedoken,
Joodse Amsterdammer Salomon Walvis, die zich bij het
verzet had willen aansluiten, ten onrechte als fout was
bestempeld. Een duiding die hem noodlottig zou worden,
maar tevens aan hem en zijn familie als een schandvlek
verbonden zou blijven. Dankzij Gerrit echter kon Sal
Walvis worden gerehabiliteerd en zijn naam aan het
oorlogsmonument in Horst worden toegevoegd. Recent
werd een Stolperstein voor het onderduikadres gelegd.
Geschiedenis beschrijven met verzet en verraad als
centrale thema’s raakt altijd weer openliggende zenuwen.
Ook bij zijn nieuwste project is dat niet ondenkbeeldig.
Het betreft een met steun van de gemeente Zeist (zijn
woonplaats) binnenkort uit te geven herdenkingsboek over
de lotgevallen van ondergedoken Joden in Zeist. •

bekend van degenen die de tientallen Joden ophaalden en
wegbrachten.
“Wat ik onder ogen kreeg was dat de Holocaust Venlo
helemaal niet voorbij was gegaan,” zegt Gerrit. “Terwijl er
op school nooit - ook niet op de Rijks-HBS waar ik zat - bij
stil was gestaan, gewoon achterwege gelaten.”
Venlo heeft een moeizame relatie met het herdenken
van de Tweede Wereldoorlog. In 1965 was er een groot
conflict over de gelijktijdige herdenking van gesneuvelde
SS’ers en Holocaust-slachtoffers. En in 1999 was er, op
Joods initiatief een gedenkteken geplaatst, maar dat werd
hetzelfde jaar nog grondig vernield.

Verraden meisjes
Bij verder onderzoek stuit Gerrit op een politierapport
waarvan de inhoud hem nooit meer los zou laten. Het
betreft de arrestatie van twee in 1944 in de omgeving
van Venlo ondergedoken en verraden Joodse meisjes van
zes en acht jaar, Mary Winnik en Annie Koekoek. Meer
dan een week lang zitten ze opgesloten in een cel van het
Venlose politiebureau in afwachting van deportatie.
“Die meisjes in de gevangenis, en het idee dat ze van
dezelfde leeftijd waren als mijn eigen kleindochters,
vreselijk. Het beeld dat dat bij me opriep, daar moest ik
wat mee… en ook met de gedachte dat mijn vader hen
moet hebben gezien in die Venlose cel.” Gerrit vraagt zich
vervolgens af: “Het moet voor alle agenten toch minstens
een indringende confrontatie zijn geweest. Die kinderen
konden immers geen misdadigers zijn. Ergens is het een
gewetensvraag. Tot hoever gaan we?”

Gerrit is gastblogger op floddergatsblog.wordpress.com
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MIJN LEVEN

Noa Bar-Ephraïm, 28 jaar, geboren in Haifa, opgegroeid
in Den Haag, woont met haar vriend in Amsterdam.
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven

in Amsterdam. Daarnaast organiseren wij
bijeenkomsten om hen te professionaliseren.
Het emancipatieteam krijgt een geldbedrag van de
gemeente Amsterdam om te verdelen onder organisaties die zich inzetten voor emancipatiethema’s.
Het maatschappelijk bezig zijn vind ik heel leuk. Het
is voor mij belangrijk om iets toe te voegen aan de
maatschappij. Bovendien kom je zoveel dingen tegen in
Amsterdam waar je nog nooit van gehoord hebt. Zoals
Eritrese vrouwen die, van hun gemeenschap, geen
keizersnede mogen ondergaan omdat zij denken dat dit
slecht is. Het zijn thema’s die ik buiten mijn werk ook
heel belangrijk vind.

Na mijn middelbare school ben ik met Haboniem een
jaar naar Israël gegaan om in een kibboets te werken.
Daarnaast gaf ik ook Engelse les aan kinderen die niet
meer thuis konden wonen. Ik had het heel erg naar
mijn zin en werd er blij van. Ik had namelijk een ingewikkelde puberteit achter de rug, door de scheiding
van mijn ouders. Het liefst was ik in Israël het leger ingegaan, maar mijn moeder wilde dat ik eerst terug naar
Nederland kwam, achteraf gezien een goede beslissing.
Ik kwam terecht bij Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie. Ik was daar peer-educator, dat
is dat je leden van je eigen groep begeleidt. Ik verzorgde
samen met een islamitische collega een reeks lessen op
scholen over de Tweede Wereldoorlog, waarbij ook het
Israëlisch-Palestijnse conflict aan de orde kwam.
Toen ik 21 was begon ik met de studie Culturele en
Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van
Amsterdam. Daarna heb ik nog een master gedaan bij
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Na mijn afstuderen, kreeg ik een baan bij Diversion als
projectmedewerker in het onderwijs- en emancipatieteam. Voor het onderwijsteam coördineer ik lessenreeksen over bijvoorbeeld psychische gezondheid,
nepnieuws, de rechtsstaat en democratische waarden.
Die zijn bestemd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en de onderbouw van het MBO. Scholen
hoeven hier niet voor te betalen, wij krijgen subsidie en
zijn een sociale onderneming.
Het emancipatieteam heeft vijf speerpunten:
zelfbeschikking, zelfbewust opgroeien, arbeid en zorg,
seksuele diversiteit en mannen. De laatste is belangrijk
omdat daardoor vrouwen ook meer vrijheden kunnen
hebben. Bijvoorbeeld als mannen meer geëmancipeerd
raken en thuis meer zorgtaken op zich nemen kunnen
vrouwen weer meer werken. Dit zorgt voor een
eerlijkere verdeling.
Wij streven er naar dat de organisaties projecten op
kunnen bouwen die ten goede komen aan alle vrouwen

Mooiste herinnering
Een half jaar geleden heb ik met mijn vriend het
geregistreerd partnerschap afgesloten. We hebben dit
klein gevierd. Het was heel bijzonder, zeker ook door de
aanwezigheid van een aantal zeer goede vrienden. Het
was emotioneler dan ik had gedacht.

Sport
Twee à drie keer per week doe ik aan yoga en HIIT. Dat
staat voor High Intensity Interval Training. Het is een
zware conditietraining in de sportschool.

Joods
Ik noem mezelf altijd cultureel Joods. Ik kom uit een
religieus gezin. Hoe ouder ik werd hoe meer ik er achter
kwam dat familie en traditie belangrijker waren dan
religie. Ten opzichte van mijn familie vond ik dat een
moeilijke stap. Ik zal mij echter nooit minder Joods
voelen.

Eten
Is iets heel feestelijks. Dat heb ik meegekregen van
mijn grootouders. Ik houd van nostalgische gerechten
zoals destijds de broodjes van Sal Meijer. Maar het kan
ook echt ouderwets Chinees zijn.
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BOVENKOP

Hekel aan
Mensen met oogkleppen op die
dus niet openstaan voor andere
meningen. Ik schrik van de heftige
reacties zoals bijvoorbeeld tijdens
de Zwarte Pieten discussie.

Markt
Ik vind het leuk om in het buitenland naar een markt te gaan.
Ik heb om de hoek van de Albert
Cuypmarkt gewoond maar deze is
veel te toeristisch geworden.

Televisie
Wij hebben geen tv. Wel kijk ik
graag op mijn computer naar
Netflix. Ik ben verslaafd aan the
Crown, een verhaal over de regeerperiode van koningin Elizabeth ll.
Wat ik ook heel leuk vind is “Heel
Holland Bakt.”

Mop
Ik ben er heel slecht in, ik onthoud
ze nooit.

Boek
Een klein leven van de Amerikaanse schrijver Hanya Yanagihara.

Het gaat over de relatie tussen vier
verschillende vrienden in New
York. Er gebeuren veel verschrikkelijke dingen maar het laat zien
hoe mooi vriendschap kan zijn.

Winkel
Vanwege het belang van
duurzaamheid probeer ik
sinds kort minder kleding
te kopen. Ik ga nu vaker
naar tweedehandswinkels.
De IJ-Hallen in Amsterdam
Noord vind ik fantastisch.
Ook in het buitenland zoek
ik dit soort winkels op. Ik
belandde tijdens mijn vakantie
in Vilnius (Litouwen) in een
tweedehandswinkel en kocht daar
truien voor €1,50 per stuk.

Grootste wens
Dat mijn werk niet meer nodig zou
zijn, dat alles al is gedaan.

Uitzicht
Ik woon op het Java-eiland. Als
ik naar mijn werk ga of terugkom
fiets ik altijd over de Jan Schaeferbrug. Je kan daar prachtig over
het IJ en de stad uitkijken. Elk
jaargetijde is weer anders.

Bewondering voor
Mijn grootouders hoe zij hun leven
hebben opgebouwd na een door
de oorlog, verwoeste jeugd. Je zou
denken dat ze geen vertrouwen
meer zouden hebben in de mens.
Maar ze hebben zich enorm
ingezet voor de maatschappij.

Krant

JMW

Mijn lievelingsmoment is de zaterdagochtend: ik krijg dan de Trouw,
het Parool en de Volkskrant in de
bus. Een vriend van mij maakt in
de Volkskrant het graptogram.
Een puzzel van woordgrappen
waar ik altijd erg om moet lachen.

Mijn opa, Meijer van der Sluis*,
heeft daar jarenlang met liefde
gewerkt en er veel in gestopt.
Nu werken bij JMW een paar
vriendinnen van mij. Mooi dat het
bestaat.
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* Een paar dagen na het interview is
Meijer van der Sluis overleden (redactie).

PESACH

De jaarlijkse bevrijding
TEKST ASJER WATERMAN

K

ent u dat grapje dat een samenvatting geeft
van het verhaal van elke Joodse feestdag die er
is? Dat gaat als volgt: ze probeerden ons te vermoorden, het is ze niet gelukt, laten we eten. Het laat
zien dat eigenlijk alle Joodse feestdagen een beetje op
elkaar lijken.

Pesach vind ik zelf misschien wel de leukste feestdag die
er is, en dat komt door de manier waarop bij ons thuis
de seder wordt ingericht. We grijpen de oude teksten en
gebruiken aan om het met elkaar over het heden te hebben. Zo werden de vier zonen ooit eens vier verschillende
communicatietypes waar de gasten aan tafel zich toe probeerden te verhouden, en bespraken we naar aanleiding
van de toen net uitgebrachte single “Ivri Anochi” van
Benny Friedman het hedendaags antisemitisme en in
hoeverre je vrij bent om je Jodendom te uiten. We hebben
discussies en stellen elkaar vragen, is dat niet waar het
bij Pesach uiteindelijk om draait?
“Waar zou jij hebben gelopen, als je bij de uittocht uit
Egypte had meegelopen?” vroeg mijn moeder tijdens een
van de seders. Iedereen antwoordde op zijn eigen manier,
de een liep vooraan om de groep te leiden en de ander
aan de zijkant om de massale drukte een beetje te ontlopen. Weer een ander liep achteraan om zo snel mogelijk
weer terug in Egypte te kunnen zijn voor het geval Mozes
niet te vertrouwen zou blijken. Onze eigen manier om de
uittocht te herbeleven.
“In elke generatie is iedereen verplicht zichzelf te beschouwen alsof hij zelf uit Egypte is weggetrokken.” We
herdenken niet dat onze voorouders uit Egypte zijn bevrijd, maar we worden zelf, elk jaar weer, uit de slavernij
bevrijd. Op die manier proberen we ons elk jaar weer te
verplaatsen in een situatie die we eigenlijk niet hebben
meegemaakt.

Met Chanoeka vieren we de vrijheid van de Griekse
overheersers, met Poeriem de vrijheid die we hadden in
Perzië nadat Esther het plan van Haman om de Joden
uit te roeien had weten te verijdelen, en met Pesach de
bevrijding uit de slavernij in Egypte. Blijkbaar hebben wij
Joden iets met vrijheid, het komt vaak terug.

Het lijkt wel alsof de haggada ons een stukje empathie
probeert bij te brengen. Van het jezelf proberen te verplaatsen in Joden die duizenden jaren geleden in slavernij leefden, is het nog maar een klein stapje naar het
jezelf verplaatsen in de situatie van slaven in de 21e eeuw.
Misschien is dat wel de werkelijke betekenis van Pesach
en moeten we ons daarom beschouwen alsof we zelf uit
Egypte zijn weggetrokken. Herdenken heeft geen zin als je
niet de verbinding naar het heden probeert te leggen, dat
weet de hagada maar al te goed.
We kunnen proberen dit jaar tijdens Pesach ook eens stil
te staan bij moderne vormen van slavernij. Tip: kijk eens
naar de aflevering van de keuringsdienst van waarde over
tomaat in blik, of koop die reep Fairtrade chocolade in
plaats van slavenchocola. Dat is niet alleen goed voor de
ziel, maar ook voor de smaakpapillen. Of laten we nadenken over de arbeidsmigranten die onder erbarmelijke
omstandigheden in Nederlandse distributiecentra werken.
Verdienen zij het ook niet om bevrijd te worden? Ik wens
u in ieder geval een chag Pesach same’ach we-kasjer. •

Ansichtkaart van de uittocht uit Egypte, the
Providence Lithograph Company, 1907
De hagada vertelt ons hoe we deze vrijheid tijdens Pesach
vieren. Zo staat er het volgende geschreven: “In elke
generatie is iedereen verplicht zichzelf te beschouwen
alsof hij zelf uit Egypte is weggetrokken.” Maar hoe doe
je dat? Misschien hadden de schrijvers van de hagada
een vooruitziende blik en is het de bedoeling dat we met
behulp van een 3D-bril de exodus simuleren.

“Waar zou jij hebben
gelopen bij de uittocht
uit Egypte?”
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Geef aan Cefina,
de schakel tussen
(n)u en later
Geef 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

Ceﬁna iedereen
wenst h sameach!
Pesac
jongeren
zorg en
beveiliging in
Joods Nederland

STEUNT

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

JOODS ART FESTIVAL
presentatie:
Catherine Keijl
met:
Kunst-verkoopmarkt, workshops en
kunstveiling met Nathan Bouscher
Muzikale optredens en sing-a-long
met Shura Lipovsky
Koosjer cafe-restaurant

ZONDAG 28 JUNI
11.00 - 15.00 uur
Beth Shalom & Lev-JMW
Kastelenstraat 80, Amsterdam
Aanmelden via Beth Shalom:
rhalberstadt@cordaan.nl

Bent u slecht ter been? Ophalen en
brengen is mogelijk in Buitenveldert/
Amstelveen.

Iedereen is welkom. Gratis toegang!
Georganiseerd door: Beth Shalom Cordaan en Lev-JMW.
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GASTCOLUMN

De Mussar
methode
TEKST HENRI EN MARGA VOGEL

De Benjamin nodigt iedereen met interesse in de Joodse gemeenschap uit om
een gastcolumn in te sturen. De eerste is van de hand van Henri en Marga
Vogel over Mussar, de Joodse educatieve, culturele en spirituele praktijk,
genoemd naar het Hebreeuwse woord mossar, moraal.

M

ussar zou je het best bewaarde geheim van
het Jodendom kunnen noemen. Het bestrijkt
vrijwel alle aspecten van het menselijk leven.
Door met Mussar actief bezig te zijn komt een mens beter
in balans waardoor gedachten vanuit het Hoofd neerdalen
naar het Hart en zich uiten in het Handelen, en zo word je
een mooi(er) mens voor jezelf, en voor je omgeving.
Vanuit de psychologische kant gezien, is Mussar een
methode om door middel van oeroude Joodse kennis,
eigentijds met de eigen ontwikkeling bezig te zijn. Wij
allen zijn immers bewust onvolmaakt geboren. Daarom
hebben we hier op aarde huiswerk te doen. Dat betekent
dat we, wanneer we nieuwsgierig willen blijven of merken
dat bepaalde zaken om verandering vragen, zelf het heft
in handen kunnen nemen.
Voor ons is Mussar een heel koosjere, degelijke, Joodse
manier van bewustwording en het biedt de mogelijkheid
om op een andere manier met zaken om te gaan. Ook
wanneer onze gedachten lekker ontspannen kabbelen,
geeft Mussar een interessant kijkje in een wereld van
inzichten en groeikansen.

Hoe?
“Hoe gaat dat dan precies”, ? is dan een logische vraag.
Iedereen wordt met allerlei karaktertrekken geboren,
maar elk persoon heeft van de ene eigenschap meer
dan van de andere. Daardoor heeft ieder mens zijn of
haar eigen persoonlijkheid. Persoonlijke kenmerken
manifesteren zich veelal op het gebied van het ego.
Mensen zijn zich lang niet altijd bewust van de keuzes
die zij per grote of kleine beslissingen maken, in Mussar
Bechirah-punten genoemd. En toch is dat bepalend
ten aanzien van de persoonlijke vorming, waardoor elk
individu verschillend is.
Wanneer we met Mussar aan het werk gaan, doen we dat
op een typisch Joodse manier. We komen samen in een
studiegroep, bestuderen een tekst over een eigenschap,
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waarna we voor de volgende bijeenkomst met een
studiemaatje, chevruta, onze ideeën hierover bespreken.
Een belangrijk aspect is dat je er naar leert kijken op vele
verschillende manieren, want iedereen kijkt naar zo’n
eigenschap vanuit zijn of haar eigen invalshoek.
Daarnaast houdt iedereen een soort dagboekje bij waarin
wordt opgeschreven wat er die dag goed, of juist niet goed
is gegaan met betrekking tot die eigenschap. Als je dit
na enige tijd naleest, kan je zelf tot je eigen verrassing je
groei opmerken.

GASTCOLUMN

MARGA VOGEL IN MEMORIAM
DOOR HENRI VOGEL
De groep zal niet corrigerend
optreden, want het is de
bedoeling dat iedereen aan
de slag gaat vanuit het eigen
bewustzijn en naar eigen
behoefte. Er wordt ook niet
geoordeeld. Wellicht begint
men met één mening en
komen daar gedurende de
gesprekken misschien wel
tien inzichten bij.

Voorbeeld
Ofschoon Mussar niet
religieus is, wordt er wel
gewerkt met vele oude, en
moderne Joodse teksten die
over karaktereigenschappen
en situaties gaan. Ik,
Marga, kan bijvoorbeeld
met mijn ongeduldige aard
niet zomaar veel geduld,
Saflanoet, opbrengen.
Maar wat ik wel kan, is
gebruik maken van andere
karaktereigenschappen,
als bijvoorbeeld respect,
Koved, of stilte, Stikah. Of
de eigenschap nederigheid,

Marga Vogel-Granade (1948-2019) heeft
dit artikel over Mussar nog geschreven
voordat zij vorig jaar op 20 november plotseling, en veel te jong kwam te overlijden.
Marga was een sprankelende, bijzonder
dynamische en veelzijdige vrouw, echtgenote, moeder, schoonmoeder en trotse
oma van een tweeling. Een echt multitalent:
zakelijk, creatief, spiritueel en hulpvaardig.
In haar werkzame leven was Marga directeur van een groot media-reclamebureau.
Zij was haar tijd ver vooruit en voorzag al
vroeg, in de jaren ’90, wat de mogelijkheden
van het internet zouden zijn. Ze voorspelde zelfs zaken die nog steeds niet, of nog
niet helemaal, tot uitvoer zijn gekomen.
Ze gaf nieuwe generaties les voor de SRM
(opleiding in reclame en marketing) en was
bestuurslid van SIRE. Op het hoogtepunt
van haar reclamecarrière koos ze - wars
van status - met een studie Mediation voor
een nieuwe richting, die ze ook al succesvol
beoefende.
Haar creativiteit was onbegrensd: in de
jaren ’60 maakte ze deel uit van het Joods
Studenten Cabaret Kwatsch en maakte
naam als schilder en beeldhouwer. Twee
herdenkingsmonumenten (Oud-Beijerland
en Nijkerk) zijn van Marga’s hand.
Ongeveer twaalf jaar geleden kwamen Marga en ik in contact met Mussar en zijn daar
sinds die tijd altijd druk mee geweest. Dit
resulteerde onder meer in het door haar zelf
geschreven en geïllustreerde kinderboek
De Knikkers en de Kroon, Joodse wijsheden
in een sprookje (gebaseerd op Mussar) dat
ook in het Engels verscheen. Samen behoorden we tot de initiatiefnemers van de
Stichting Mussar Institute Europe, waarvoor
ze middenin de organisatie van een Mussar-studiedag zat, die in mei in de Uilenburger Sjoel wordt gehouden. Maar hoe druk
ze ook was met haar werkzaamheden en
studies: voor haar familie en vrienden stond
Marga altijd klaar.

Anavah, die gericht is op het
innemen van de juiste plek,
wat wil zeggen: niet meer
dan mijn plaats, niet minder
dan mijn ruimte. Want wie de
ander respecteert, zal zelf ook
worden gerespecteerd. En door
zelf een stapje terug te doen,
Zimzum, geef je de ander de
ruimte.
Het kan zijn dat dit vraagt om
wat innerlijke stilte, waarna
je juist weer extra goed kunt
luisteren, Shmiat HaOzen.
Er wordt geoefend om te
leren herkennen welke, vaak
verborgen, boodschap de
ander heeft. Wij leren hierdoor
bijvoorbeeld ongeduld in toom
te houden en uiteindelijk
wordt dat onze nieuwe basis.
We zeggen vaak: “Fake it
until you awake it”. Onze
persoonlijkheid ontwikkelt
mee door onze eigen behoefte
en inzet. Wij streven ernaar
middels Mussar meer balans en
vreugde, Simcha, in ons leven
te vinden en te bieden.

Ethiek en Spiritualiteit

Mussar is tevens een van de
sleutels tot ethisch gedrag,
bewustwording van keuzes
en consequenties, daarbij
rekening houdend met de
gevoelens en gedachten van
een ander.
En dan is er ook nog het
onderwerp spiritualiteit.
Wanneer wij erin slagen om
wat (extra) licht in ons zelf te
brengen, lukt het ons ook beter
om dat met de wereld om ons
heen te delen. Zijn mensen
goed in balans en eveneens
beschikbaar voor de ander, dan komt daar vanzelf
HaShem bij.
Tevens kunnen wij vergeving vragen, Teshuvah. Want de
volgende dag emotioneel schuldvrij beginnen, geeft de
grootste groeikansen. Schuldgevoel blokkeert immers
onze persoonlijke groeimogelijkheden. •

Zie ook www.mussar.eu en de aankondiging onder Sjoekertjes
op pagina 48.
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HISTORISCHE COLUMN

De onvolkomen
bevrijding
Pesach 1946
TEKST BART WALLET

Dit jaar wordt 75 jaar bevrijding gevierd. Veel aandacht gaat
daarbij uit naar de meidagen van 1945. Maar hoe beleefden
Joden de bevrijding? Om daar achter te komen, kijken we naar
hoe in 1946, voor het eerst na de bevrijding van heel Nederland,
het Joodse ‘feest van bevrijding’ werd gevierd: Pesach.

I

dertig cent in zou leggen, was ervan verzekerd om met
Pesach 1946 matzes te verkrijgen. Buiten Amsterdam,
in Enschede, startte Hollandia ook weer met de
vervaardiging van matzes, die via een netwerk van
contactadressen in heel Nederland verkrijgbaar waren.

n praktische zin had het de nodige voeten in de aarde: voor het eerst sinds het einde van de oorlog kon
in 1946 weer in heel Nederland in vrijheid Pesach
gevierd worden. Maar eenvoudig was dat allerminst.
Velen die uit de onderduik en de kampen teruggekeerd
waren, hadden grote delen van hun familie verloren, vaak
was hun huisraad verdwenen en bovendien waren ze sterk
afhankelijk van financiële ondersteuning. De oude haggadot en machzoriem voor Pesach (gebedenboeken) uit
het familiebezit waren vaak verdwenen.
Een bijkomend probleem was de voorziening van voedsel
dat koosjer voor Pesach was. Er moesten weer matzes gebakken worden en koosjere wijn diende geïmporteerd te
worden. Terwijl de gewone voedselprijzen al hoog lagen,
was dat voor koosjere producten voor Pesach nog eens
flink hoger.

De gezamenlijke Joodse winkeliers van Amsterdam
– Mouwes, Krzywanowsky en Kalkstein - hadden
inmiddels voorafgaand en tijdens Pesach een aparte,
gezamenlijke Pesachwinkel opgezet. Daar konden alle
benodigde kruidenierswaren, boter, kaas, matzes en
chocoladeproducten verkregen worden – alles zonder
uitzondering onder rabbinaal toezicht. Koosjere wijn,
nota bene afkomstig uit Palestina, was uitsluitend
verkrijgbaar via de Joodse Gemeenten. Voor wie de
koosjere Pesachproducten te duur waren, kon een beroep
doen op ondersteuningsprogramma’s van zowel de
Joodse Coördinatie Commissie als de Joodse Gemeente.

“Het eerste jaar dat
wij Pesach weer
kunnen vieren zonder
gevangenen te zijn in
concentratiekampen.”

Lege plaatsen
En toen kwam Pesach 1946. De haggada richt de
aandacht van degenen rond de sedertafel op de
bevrijding van het Joodse volk uit het land Egypte.
Maar ditmaal was alles anders. Hoe kon men aan Egypte
denken, zonder eerst aan de eigen lotgevallen te denken?
Bram de Jong, een van de leidende figuren bij de opbouw
van de Joodse gemeenschap direct na de bevrijding,
beschreef hoe de gemiddelde Nederlandse Jood aan de
sedertafel zat: “Hij telt de aanwezigen in de kring om
hem heen, en hij telt de lege plaatsen. En hij denkt – voor
dat hij denkt aan wat er voor duizenden jaren gebeurd

Daarom had de matzefabriek De Haan uit de
Valkenburgerstraat in Amsterdam al in het najaar van
1945 een slimme actie opgezet: iedereen die wekelijks
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nog niet werkelijk vrij waren, was ook het Joodse volk
als geheel nog niet werkelijk bevrijd. Er waren Joden
“die nóg zuchten in de kampen, voor wie sederavond
geen beleving zal zijn van het verleden, maar slechts
“geschiedenis”, slechts wrange herinnering,” zo bracht
rabbijn Prins de vele duizenden Joden voor ogen die
verspreid over Europa in kampen voor Displaced
Persons zaten in afwachting van een land dat hen als
vluchtelingen op zou willen nemen.

is – aan verleden jaar en de jaren daarvoor. (…) Dit jaar,
het eerste jaar, dat wij Pesach weer kunnen vieren zonder
gevangenen te zijn in concentratiekampen of in de
kamers, waar wij onderdoken, gaat een gedachte aan de
bevrijding uit Egypte vooraf.”
Lege plaatsen aan de seder: van familieleden en vrienden
die waren vermoord, maar ook van Joodse kinderen
die de oorlog in de onderduik hadden overleefd en
sinds de bevrijding niet naar een Joods milieu waren
teruggekeerd. Rabbijn Abraham Prins, actief in de
Amsterdamse Lekstraatsynagoge, miste met name
hen. “Velen onzer kinderen slapen, slapen bij den seder
5706… Voor honderden, die in liefderijke gezinnen leven,
zal er dit jaar geen seder zijn, zelfs geen herinnering aan
Pesach, aan de Uittocht. Zij kennen hun eigen verleden
niet, zij vragen op sederavond niet “Ma nisjtana”.”
Nederland mocht nu bevrijd zijn, maar deze kinderen
waren nog altijd niet volledig bevrijd. Daar moest
de Joodse gemeenschap zich vooral voor inspannen.
“Wanneer eens de dag komt, dat het in deze kinderzielen

“De wáre bevrijding,
die uiteindelijk op 14 mei
1948 zou komen.”
Voor de sterk in aantal toegenomen zionisten was de
bevrijding van Joden in Europa slechts een eerste stap
naar de volledige bevrijding van het Joodse volk: op het
moment dat er sprake zou zijn van een eigen Joodse

stormen gaat en zij ons hún Ma nisjtana vragen:
“waartoe, waarom zijn wij niet bevrijd?”, zullen wij dan
kunnen antwoorden?”, zo vroeg Prins de Nederlandse
Joden.

Staat in Palestina. Om die reden betoogde Nathan
Dasberg dan ook voor een Joods gehoor in Tilburg op
de eerste Bevrijdingsdag, 5 mei 1946, dat Joden hier
niet aan mee konden doen: zolang het Joodse volk niet
was bevrijd en geen eigen staat had, kon de Nederlandse
Bevrijdingsdag niet meegevierd worden. Joden leefden
tussen de bevrijding van 5 mei 1945 en de wáre
bevrijding, die uiteindelijk op 14 mei 1948 zou komen
met de uitroeping van de Staat Israël.
Met deze uitgesproken zionistische visie op bevrijding
was zeker niet iedereen in Joods Nederland het eens.
Tal van Joden vierden met overtuiging en ontroering de
nationale Bevrijdingsdag mee. Maar met Pesach 1946
stonden allen erbij stil dat de Joodse bevrijding nog
onvolkomen was: de lege plaatsen werden gevoeld, de
vrolijke kinderstemmen gemist, de opgesloten Joden in
DP-kampen gedacht. Pesach 1946 bevatte een opdracht
voor eenieder om zich in te zetten zodat alle Joden het
volgende jaar in staat zouden zijn om te sederen. •

Ware bevrijding
Het vieren van Pesach, het Joodse bevrijdingsfeest,
voor het eerst sinds de bevrijding van Nederland, riep
de vraag wakker: wat is bevrijding eigenlijk? Zijn de
Nederlandse Joden wel werkelijk bevrijd? Vrij algemeen
was de overtuiging dat met de bevrijding van Nederland
op 5 mei 1945 voor de Joden nog slechts een eerste stap
was gezet. Waar andere Nederlanders de bevrijding zagen
als een mogelijkheid om na vijf ‘abnormale’ oorlogsjaren
terug te keren naar de ‘normaliteit’ van voor de oorlog,
was dat voor Joden niet mogelijk. Een terugkeer naar de
vooroorlogse situatie was volstrekt onmogelijk. Er kon
alleen naar voren gekeken worden.
Naast het feit dat de Joodse oorlogspleegkinderen
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Bevrijding

Waarna mijn oorlog pas begon
TEKST ESTHER SCHOLTENS

Vraag
Ik ben een tachtigjarige jarige vrouw en zie erg op tegen
2020, het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt gevierd.
Mijn omgeving begrijpt niet waar ik me druk over maak.
Mijn oudste dochter zei gisteren nog: “Maar mam, de
bevrijding is toch iets goeds? Iets om blij en gelukkig
over te zijn?” In principe heeft ze natuurlijk gelijk. De
bevrijding was het einde van de bezetting en uiteraard was
dat ‘goed’ en ja, mensen waren uitzinnig gelukkig.
Dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren.
Ik was vijf jaar en stond aan de hand van mijn
onderduikmoeder aan de kant van de weg, terwijl mensen
om ons heen dansten en met vlaggen zwaaiden. Het was
zo indrukwekkend, vooral na al die jaren van rust en
stilte. Mijn onderduikouders waren echter helemaal niet
blij of gelukkig. Pas later begreep ik waarom. Na drie-eneen-half jaar onderduik zagen ze mij inmiddels als hun
kind. Ze wilden me niet kwijt en eerlijk gezegd kon ik me
evenmin andere ouders dan hen herinneren of zelfs maar
voorstellen.

vastklampen, het mocht niet baten en ik moest met hem
mee naar Amsterdam. Daar woonde hij samen met een
van zijn zussen, die dankzij haar gemengde huwelijk de
oorlog was doorgekomen. Ze deden allemaal erg lief tegen
me, maar ik kon mijn onderduikouders niet vergeten. Ook
hing er een donker verdriet in huis.
Mijn vader en tante hadden al hun familieleden verloren.
Ze spraken met elkaar over wat die familieleden
overkomen was en daar zat ik als klein meisje bij. Ik
hoorde en doorvoelde alles. Het maakte een angstig
en nerveus kind van me, dat zich niet meer goed kon
hechten. En dat ben ik altijd gebleven.
Dus als je mij vraagt: “Werd je na de oorlog bevrijd?”
Moet ik met nee antwoorden en daar voel ik me naar mijn
vader ontzettend schuldig over. Hij heeft zo zijn best
gedaan, maar het kwaad was al geschied. Ik was uit mijn
vertrouwde omgeving en bij de mensen waar ik van hield
weggehaald en in een oorlog geplaatst, waar ik niet meer
aan kon ontsnappen.
Eitze
Het moet een vreemde ervaring zijn wanneer je gevoel
anders is dan wordt verwacht of dan passend is bij
de omstandigheden. Want welke emoties horen bij
bevrijding? Opluchting, blijdschap, verwachting en hoop.
Dat waren de emoties van, zeg maar, het Nederlandse
volk, dat na jaren van bezetting, honger, kou en angst was
bevrijd.

“Ik was weggehaald
uit mijn vertrouwde
omgeving en in een
oorlog geplaatst.”

“Toen begon voor u in
feite de oorlog pas echt.”

Mijn moeder bleek in Sobibor vermoord, maar mijn vader
had de oorlog overleefd. Hij kwam me een aantal weken
na de bevrijding ophalen. Voor mij was hij een vreemde
man. Ik wilde dan ook absoluut niet met hem mee. Dat
moet hem ontzettend veel pijn hebben gedaan. Maar toen
was ik te klein om dat te beseffen. De scène die ik schopte,
schreeuwen, huilen, me aan mijn onderduikmoeder

U zat gedurende een groot deel van de oorlog op
het platteland ondergedoken, bij liefhebbende
onderduikouders, die u behandelden als hun eigen kind.
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Een jeep vol met feestvierende
mensen en een Nederlandse vlag rijdt
langs de Nieuwe Kerk naar de Dam
bij de bevrijding van Amsterdam aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog,
Wiki Commons / Nationaal Archief /
Spaarnestad Photo.

U was te klein om te beseffen wat er om u heen gebeurde
of om te herinneren waar u vandaan kwam. Toen u mee
moest met uw vader was dat vredige leventje voorbij en
begon voor u in feite de oorlog pas echt.
Daar horen natuurlijk geen emoties als blijdschap of
opluchting bij. Dus mijn eerst advies is: voel u niet
schuldig. Uw emoties kwamen misschien niet overeen
met die van veel andere Nederlanders, maar pasten wel
bij uw situatie. En binnen de Joodse gemeenschap was,
en bent, u niet de enige. Ik weet dat de bevrijding voor
velen een dubbele betekenis heeft. Het is niet eenvoudig
of misschien zelfs onmogelijk daarmee in het reine te
komen.
Bovendien hebben trauma’s die men als kind oploopt
een enorme impact. Een kind is nog in ontwikkeling
en kan door een trauma behoorlijke schade oplopen.
Het ontwikkelt overlevingsstrategieën die als het ware
onderdeel worden van de eigen persoon. Zoals u schrijft,
kon u zich vanaf dat moment niet meer hechten. Dat was
pure zelfbescherming. Vanuit dat perspectief bekeken is u
evenmin iets kwalijk te nemen.

“De mensen in uw
omgeving begrijpen uw
verdriet hieromtrent niet.”
Maar de vraag is nu natuurlijk: hoe gaat u nu om met alle
feestelijkheden rondom die 75 jaar bevrijding? De mensen
in uw omgeving begrijpen uw verdriet en de psychische
spanningen hieromtrent niet. Ik denk dat u moet
beginnen met hen uit te leggen wat de bevrijding voor u
persoonlijk betekende. Hoe u werd weggehaald uit een
in uw beleving veilige omgeving en vervolgens opgroeide
bij een door de oorlog getekende vader en tante. Hoe dat
uw wereldbeeld heeft bepaald. En dat u het daarom best
moeilijk vindt om u te hechten, want wie weet wanneer je
weg wordt gehaald?
Ik weet zeker dat uw kinderen uw verhaal graag willen
horen. Ze willen uw emoties over 75 jaar bevrijding vast
begrijpen. Dan kunnen ze er bovendien rekening mee
houden en u bijvoorbeeld niet meenemen naar allerlei
feestelijke evenementen. Maar u bent nu aan zet. Hoe
moeilijk en lastig dat ook is. Als u daar hulp bij wilt, door
het gesprek met uw kinderen voor te bereiden, neemt u
dan gerust contact op met JMW. Wij zijn er om met u mee
te denken en u door dit voor u lastige jaar te helpen. •
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Persoonlijker herdenken
Blij gemoed of zwaar hart
TEKST RUTH DE LIEVER FOTO'S VIA GEÏNTERVIEWDEN

V

oor velen is de Nationale Dodenherdenking op
4 mei te massaal of onpersoonlijk geworden,
en dat zal dit bijzondere bevrijdingsjaar
niet anders zijn. JMW organiseert jaarlijks een
persoonlijkere 4 mei herdenking voor mensen met een
Joodse achtergrond waar ze namen kunnen noemen
van dierbaren en een persoonlijk verhaal kunnen
vertellen aan de hand van een foto, een gedicht of
anderszins.
Deelnemers uit voorbije jaren herdenken verschillend.
Zo herdenkt Samuel Goldfinger (1949) met een blij
gemoed en Nicole Rehe-Calisch (1948) met een zwaar
hart.

ik helemaal niet. Het verpest het beeld dat ik van haar
heb. Met de gruwel kan ik niks, maar ik kan wel iets met
mijn fantasie.” Samuel is zijn oma gaan schilderen aan de
hand van die ene familiefoto. “Om haar te schilderen heb

Samuel herdenkt zijn oma, de moeder van zijn vader.
Pas sinds kort weet hij hoe zij heet; Chania (Henia)
Goldfinger-Langer. “Ik wist niet hoe zij heette omdat
er niemand meer is om mij dat te vertellen. De enige
naam die ik kende was die van mijn opa: Icchok, oftewel
Yitzchak, Goldfinger. Waarschijnlijk woonden ze in Nowy
Targ, in Polen, want mijn vader heeft daar op school
gezeten. Ze hadden daar een winkeltje in huishoudelijke
benodigdheden, potten, pannen, lepels, dat soort
dingen.”
Niet lang geleden zag Samuel de enige foto weer die er
is van de familie van zijn vader. “Die foto, en dan vooral
mijn oma, intrigeerde mij want ik dacht: wie zijn jullie
nou eigenlijk?” Met het weinige dat hij wist ging Samuel
naar Polen om verder onderzoek te doen. Er zijn veel
onzekerheden en nauwelijks documenten, maar het
is zeer waarschijnlijk dat zijn opa Icchok is vermoord
in Auschwitz en dat zijn oma op 30 augustus 1942 is
vermoord in Nowy Targ.
De Joden die daar toen nog woonden moesten zich
verzamelen en werden gescheiden. Degenen die konden
werken, werden naar werkkampen gestuurd. De anderen,
zo’n zeshonderd, zijn naar de Joodse begraafplaats
gebracht waar ze door de Gestapo zijn vermoord en in
massagraven begraven. Voor de oorlog was er in Nowy
Targ een grote, bloeiende Joodse gemeenschap, na de
oorlog woonden er geen Joden meer.

ik lang en intens naar haar gekeken en daardoor heb ik
een hele goede, liefdevolle band met haar gekregen.
Het moet echt een hele lieve, vrolijke oma zijn geweest.
Dat beeld heb ik van haar en dat draag ik ook uit. Ik
herdenk mijn oma niet met een verdrietig gevoel en ik
kan niet echt om haar rouwen, want ik heb haar niet

Samuel: “Ik ben ooit begonnen aan een verhaal over mijn
oma, maar ik kon het niet. Ik werd helemaal in de ellende
gezogen van die moord op de begraafplaats en dat wilde
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Godzijdank wisten ze niet wat ze te wachten stond.
Ze zijn meteen doorgestuurd naar Auschwitz en daar
vermoord’. Ook Celine en haar gezin zijn in Auschwitz
vermoord. “Mijn vader is er nooit overheen gekomen dat
hij geen afscheid heeft kunnen nemen.”

gekend. Maar ik heb een leven met haar gefantaseerd en
dat leven is liefdevol en vrolijk. Zo herdenk ik haar en zo
heb ik haar ook geschilderd.”

Herdenken als levensopdracht
“Mijn herdenken is een eerbetoon aan vermoorde
familieleden. Dat voelt als levensopdracht zodat ze
blijven voortleven in de herinnering,” zegt Nicole
Rehe-Calisch (1948). “En eigenlijk herdenk ik ook het
verdriet van mijn vader. Dat verdriet was zo ontzettend
groot, daar heeft hij nooit over kunnen praten. Er werd
nooit over de oorlog gesproken en ook niet over mijn
moeder, die in 1950 stierf toen ik anderhalf jaar oud
was. Mijn vier oudere zussen konden ook niet over het
verleden praten dus ben ik zelf op zoek gegaan naar de
geschiedenis van mijn naaste familie.
Twee gezinnen zijn tijdens die zoektocht bijzonder voor
mij geworden: het gezin van Celine Hamburger-Calisch,

“De doopbewijzen zijn
hun redding geweest en
ik ben de kerk daar nog
altijd dankbaar voor.”
De ouders van Nicole waren in 1942 ook al naar
Westerbork gestuurd. Maar enkele uren voor hun vertrek
hebben zij zich laten dopen in de Remonstrantse kerk in
Nicole Rehe-Calisch

Amsterdam, waar hun dochters al gedoopt waren. “De
doopbewijzen zijn hun redding geweest en ik ben de kerk
daar nog altijd dankbaar voor. Na vier weken Westerbork
mochten mijn ouders terug naar Amsterdam. Als door
een wonder, en administratieve fouten, hebben ze met
mijn vier zussen de rest van de oorlog ‘bovengedoken’
gezeten in hun eigen huis met hun eigen spullen.”
Nicole wil dat Celine en Fiete en hun gezinnen niet
vergeten worden. “We hebben voor beide gezinnen een
boom geplant in Westerbork. En voor hun huizen in
Amsterdam Stolpersteine laten plaatsen. Dat was heel
mooi om te doen en daar heb ik een heel goed gevoel
over.” •

Samuel Goldfinger
zus van mijn vader, haar man Nathan en hun twee
dochters. En dat van Fiete Bloch-Ricardo, zus van mijn
moeder, haar man Leo en hun twee dochters. Fiete heeft
een kaart uit de trein vanuit Westerbork gegooid met de
boodschap dat ze goed zijn ontvangen, de bagage zwaar
is en de kinderen lief. Als ik dat lees krijg ik kippenvel.

JMW organiseert ook dit jaar een vier mei herdenking in
besloten kring. Voor meer informatie zie de achterkant
van de Benjamin.
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Inclusieve weerbaarheid

met Tijgertje
TEKST FERRY BIEDERMANN FOTO TIJGERTJE

W

at moeten mensen uit de LHBTI-gemeenschap doen samen met Joden en andere
minderheden? Krav Maga, de uit Israël
afkomstige zelfverdedigingstechniek, natuurlijk! En
dat gebeurt in een nieuw initiatief van JMW, CIDI,
Transgender Netwerk Nederland (TNN) samen met,
en uitgevoerd door Tijgertje, de organisatie die al bijna
40 jaar LHBTi –zelfverdedigingstrainingen verzorgt.
Het idee is dat niemand met een gevoel van angst over
straat zou hoeven te gaan. Het project heet dan ook
‘Overal jezelf kunnen zijn’.

van Tijgertje, nadat hij na een avond stappen een “heel
erg onprettig gevoel” kreeg toen in de Amsterdamse
Leidsestraat een groep jonge mannen langs hem liep. “Ik
voelde dat als ik was opgevallen, als ze hadden gezien dat
ik gay ben, het erg mis had kunnen gaan.”
Tijgertje is een jaar of vier geleden begonnen met Krav
Maga in samenwerking met de Internationale Krav Maga
Federatie (IKMF Nederland), nadat het over de decennia
andere vormen van zelfverdediging had onderwezen.
De organisatie beschouwt het als het beste systeem op
dat gebied. De trainingen helpen de weerbaarheid en het
zelfvertrouwen te bevorderen. “Mentale verandering
door fysieke handeling,” noemt de Lugt het. “De angst
die ik had heb ik door Krav Maga omgezet in een weerbaarheidswapen van kracht.”
Hij en anderen bij Tijgertje besloten dat dit zo belangrijk
was, “dat het ook aan andere kwetsbare groepen moest
worden aangeboden.” Via het ministerie van Justitie en
Veiligheid en in samenwerking met TNN, CIDI en JMW
werd bij een aantal gemeenten begonnen met trainingen
en het project Overal jezelf kunnen zijn gestart. Eind
maart, in Arnhem, zullen naar verwachting de eerste
Joodse deelnemers meedoen.

Bedreigende graffiti
De eerste
training in
Lelystad

De Krav Maga trainingen worden gegeven door Tijgertje,
een vereniging waarvan de oorsprong letterlijk op straat
ligt. Op de website valt te lezen: “Tijgertje is begonnen met cursussen zelfverdediging in 1982 na de Roze
Zaterdag in Amersfoort, waarbij homo's en lesbo's door
potenrammers in elkaar werden geslagen.” Het is een
relevante geschiedenis bijvoorbeeld voor mensen die zich
tegenwoordig op bepaalde plekken niet met een keppel
op over straat durven te begeven.
Jan Pieter de Lugt, 46, die het project voor Tijgertje coördineert, zegt dat de trainingen een mooie manier zijn om
verschillende groepen, zoals mensen uit de LHBTI-gemeenschap en Joden, bij elkaar te brengen, veiligheid is
voor iedereen! De ervaringen en gevoelens van leden van
minderheden die vanwege hun etniciteit, godsdienst,
seksuele gerichtheid, genderidentiteit of een beperking
tot doelwit worden gemaakt en zich daardoor onveilig
voelen, zijn vaak heel herkenbaar, zegt hij.

Voor de Lugt heeft het project nog een andere dimensie
gekregen. Het trappenhuis van zijn woning werd het
afgelopen jaar twee keer besmeurd met hakenkruizen,
de eerste keer grijs, de tweede keer roze. Het is niet na te
gaan wie het gedaan heeft en wat de precieze achtergrond
ervan is. Maar voor de Lugt kwam het zo wel erg dichtbij, “als het bij je thuis gebeurt, wordt het persoonlijk en
komt dat echt wel binnen. Dit bevestigt nog maar eens de
noodzaak om als gemeenschap hiertegen op te staan.”
De nadruk van de trainingen, die gratis zijn en uit zes
avonden bestaan, ligt bij het bevorderen van de weerbaarheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Krav
Maga maar er wordt ook gewerkt aan mentale en sociale
vaardigheden. Deelnemers worden onder meer getraind
in hoe ze tactisch en inhoudelijk om kunnen gaan met
kritiek en opmerkingen die kwetsend/discriminerend
van aard zijn en transfoob, homofoob, islamofoob of
antisemitisch. •

Fysieke en mentale weerbaarheid

Kijk verder op www.overaljezelf.nl of www.joodswelzijn.nl/
nieuws/weerbaarheid-met-tijgertje

Zelf stapte hij ruim drie jaar geleden naar een training
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Moishe Pod Amsterdam
Jonge Joodse community

A

msterdam is sinds juni een Joods jongereninitiatief rijker: Moishe Pod, een huis waar twee
jongvolwassenen wonen en maandelijks drie
evenementen organiseren om een gemeenschap op te
bouwen voor Joodse jongeren tussen de 21 en 32 jaar.
JMW werkt op een aantal terreinen met hen samen.
Yotar Uzan (29) vertelt over de Moishe Pod, die ze met
Timor Faber (31) heeft opgezet.

speciaal evenement dit was na deze belangrijke dag. Hoe
bijzonder het was dat deze mensen uit Chili, Rusland, Hongarije, Amerika, Israël, Portugal en natuurlijk Nederland
elkaar voor het eerst zagen en zo met elkaar verbonden
werden.
In januari zijn we op een zondagmiddag met een groep
van vijftien mensen naar Beth Shalom gegaan om daar een
quiz te organiseren. De zaal zat vol bewoners, naast leden
van onze Moishe Pod. Ik ben ontzettend trots dat we zo’n
grote groep bewoners een gezellige middag hebben kunnen
bezorgen. Erg waardevol en zeker voor herhaling vatbaar.

Bij de van oorsprong uit Amerika afkomstige Moishe Pods
gaat het om het organiseren van inclusieve evenementen
in de categorieën Jewish learning, Jewish Culture and
Holidays, Tikkun Olam of Social. Maar de invulling hiervan
mogen we zelf bepalen en we proberen daar zo divers
mogelijk in te zijn.
Elke maand hosten wij een sjabbatdiner. Dit zijn altijd
gezellige avonden met een gezelschap van ruim twintig
mensen. Elke keer komen we plaats te kort in ons huis,
zoveel aanmeldingen krijgen we! We zorgen altijd voor
lekker eten, dat vinden Timor en ik erg belangrijk bij onze
evenementen maar vooral op Sjabbat. De tafels zijn mooi
gedekt als de gasten binnenkomen.

“We accepteren elkaars
achtergrond en visie.”
We hebben onze vaste ‘community members’ maar ook
altijd weer nieuwe gezichten op deze avonden. Vaak is de
verdeling 50/50. Over het algemeen komen mensen alleen.
Als host maak je je dan zorgen of iedereen zich welkom
voelt en niemand alleen zit. Gelukkig hebben we dat nog
nooit meegemaakt. Behalve dat mensen naar onze evenementen komen om bijvoorbeeld sjabbat te kunnen vieren,
komen ze ook om anderen te ontmoeten. Je blijft altijd
opletten of iedereen zich vermaakt en genoeg te eten en
drinken heeft maar we kunnen inmiddels ook vertrouwen
op wat de ervaring ons heeft geleerd.

Iets waar ik minder enthousiast over ben was toen we
naar openlucht filmfestival Pluk de Nacht gingen als social
evenement. We hadden snacks mee, stoelen gereserveerd,
dekentjes en dikke truien bij ons maar voordat de film eindelijk begon, was het al ontzettend afgekoeld, het scherm
is aan het water. In de pauze ben ik samen met een aantal
anderen bevroren naar huis gegaan. We konden er niet veel
aan doen maar mocht er een volgende keer komen, dan
alleen tijdens een van onze Nederlandse hittegolven!
Bij ons in de Moishe Pod maken we de evenementen
inclusief door alle takken van het Jodendom te verwelkomen. We accepteren elkaars achtergrond en visie. Timor en
ik zijn er trots op dat we een plek hebben waar de gehele
Joodse gemeenschap terechtkan. Waar bezoekers als onbekenden binnenkomen en als vrienden weer weggaan. •

Een van mijn favoriete herinneringen was de avond na
afloop van Jom Kipoer. Het leek ons mooi om ons huis
open te stellen voor een Breaking the Fast evenement, het
aanbijten. De aanmeldingen bleven binnenkomen en voor
we het wisten zat ons huis vol met 32 mensen. Velen zagen
wij voor het eerst en toch voelde alles aan deze avond
vertrouwd. Aan het eind van de avond besefte ik wat een

Facebook en Instagram: @moishepod.amsterdam
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JMW / CDR

Uit de Cliënten- en
Deelnemersraad
TEKST MARGUERITE BERREKLOUW FOTO PATRICK STERNFELD

N

a dertien jaar te hebben deelgenomen aan de
CDR heeft Marc Degen afscheid genomen. Hij
is er trots op dat hij op deze manier iets voor
zijn medemens heeft kunnen betekenen en hij verlaat
de CDR met pijn in zijn hart. Wij bedanken hem voor
zijn inzet en wensen Marc veel geluk voor de toekomst.
Behalve dat de CDR geïnformeerd is over de begroting
en het jaarplan van JMW voor 2020, hebben we samen
nagedacht over hoe JMW zich kenbaar kan maken aan
de naoorlogse generaties. Wij vinden het van belang dat
JMW de naoorlogse generaties actief benadert. De CDR
heeft verschillende ideeën over de bijdrage die de CDR
zou kunnen leveren om diegenen te bereiken, die een
Joodse achtergrond hebben en na de oorlog zijn geboren.

Tenslotte heeft Judith Meijer, directeur-bestuurder van
JMW, ons ervan op de hoogte gesteld dat de Claims
Conference in juni 2019 een audit heeft uitgevoerd. Zij
hebben een aantal verbeterpunten aangereikt en JMW
heeft op grond daarvan de manier van administreren
weer verder verbeterd. Dat draagt bij aan een goede
verwerking van de aanvragen en het bieden van goede
casemanagement.
De CDR houdt zich aanbevolen voor suggesties en ideeën
van lezers van de Benjamin om de zichtbaarheid van JMW,
met name voor de naoorlogse generaties te vergroten.
Mail naar Femke Roos, voorzitter: Femroos@chello.nl •

Staand (vlnr): Joost Weijel, Marguerite Berreklouw, Erica Polak. Zittend, (vlnr): Femke Roos (voorzitter) en Nico Peper.
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Ziekenhuis
Amstelland
wenst u een
kosjere Pesach.

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
Ziekenhuisamstelland.nl

Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.

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

aangenaam dichtbij

Doe mee aan de vijfde en laatste WALK ISRAEL!
25 - 30 OKTOBER 2020
VAN HAIFA NAAR JERUZALEM

Meer informatie en aanmelding
www.israelactie.nl/walk-israel-2020

Maak deel uit van deze bijzondere reis

Deel 5

Beleef een prachtige sponsorwandeltocht en steun kansarme kinderen
in Israël! Er zijn drie niveaus; makkelijk, moeilijker en uitdagend, dus
iedereen kan meedoen. Doe jij ook mee? Laatste kans!

020-644 8429
info@israelactie.nl

MELD
NU A JE
AN!

PESACH SAMEACH!

43

Op weg naar
JERUZALEM

AGENDA

ot 1 juni

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

Amsterdam
Lev-JMW
Lev-JMW is het
ontmoetingscentrum voor
iedereen van 60+ met een Joodse
achtergrond en (eventuele) partner.
Graag voor alle activiteiten
vooraf aanmelden. 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 Pesach is Lev
gesloten op 9, 13, 15 en 16 april.
Lev-JMW wenst u Chag Pesach
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.

Films
wij naar Delft voor een rondleiding
in de Royal Delft fabriek en alles
te weten komen over Delfts Blauw
aardewerk. Na de rondleiding is er
nog gelegenheid om souvenirs in
te slaan. Vertrek vanuit Amsterdam
om 9.00 uur en rond 18.00 uur bent
u weer terug in Amsterdam.
Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met Rosalie BarEphraim.
Alvast voor in uw agenda:
Dagtocht 9 september 2020!

Feesten & maaltijden
Iedere dinsdagmiddag kunt u
aanschuiven voor de lunch in
de Bob Goudsmitzaal. De lunch
bestaat uit een hoofdgerecht (vis)
en een toetje. Kosten €12,50.
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.

1 juni zijn
t
o
t
t
s
a
l
De
feestdagenetentjes
Afge een initiatief van Lev-JMW in

Dagtochten

samenwerking met Beth Shalom
Cordaan. Wilt u aanschuiven? Er
is beperkt plek, wacht niet te lang
met aanmelden. Neem contact op
met Lev-JMW.

Den Haag & Delft

Op 23 april organiseert Lev-JMW
het Schmoezen diner bij Lev. Het
diner begint om 17.00 uur. Kosten
€18,50 p.p. Leden van het BSP
krijgen €2,50 korting.

Op woensdag 17 juni starten wij de
dag met koffie en gebak bij van der
Valk. Daarna bezoeken wij in Den
Haag de NIG waar wij meer horen
over de geschiedenis van Joods
Den Haag. Na de lunch vertrekken

Op 26 mei organiseert Lev-JMW
een Sjawoe’ot diner bij Lev. Het
diner begint om 17.00 uur. Kosten
€18,50 p.p. Leden van het BSP
krijgen €2,50 korting.

Ook aankomend jaar organiseert
Lev-JMW weer diversen
dagtochten.
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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,-

30 april
"Dolor y Gloria"
Drama. Dit is de nieuwe film (2019)
van Pedro Almodóvar waarin een
regisseur op leeftijd terugblikt
op het verleden en de keuzes
die hij onderweg heeft gemaakt.
Prachtige rollen zijn weggelegd
voor Antonio Banderas en
Penélope Cruz.

28 mei
"The Wife"
Drama. Veertig jaar lang heeft
Joan haar eigen talenten, dromen
en ambities opzij gezet voor de
succesvolle literaire carrière van
haar man, de overspelige Joe.
Op de avond dat hij afreist om
de Nobelprijs voor Literatuur in
ontvangst te nemen, besluit Joan
dat het genoeg is en onthult ze
haar grote geheim. Met prachtige
rollen voor Glenn Close en
Jonathan Pryce.

t1

to
Afgelast

25 juni
"Les uns et les Autres"
Muzikaal drama. Regie: Claude
Lelouchs. De Tweede Wereldoorlog
doet de paden van vier families
met verschillende nationaliteiten
kruisen. Iedere familie heeft een
bijzondere passie voor muziek.
Alle personages zijn fictief maar
gebaseerd op historische artiesten
als Edith Piaf, Josephine Baker,
Glenn Miller. Let op: Wegens de
duur van deze film wijken de tijd af.
Aanvang lunch tussen 12.00-12.15

AGENDA

uur. De film start om 13.00-14.30
uur met deel 1. Pauze om 14.30 uur.
Deel 2 van de film is van 15.0016.30 uur.

juni

Toegang gratis.

Koffieclub

Dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur.
Besloten koffieclub.

Meer Bewegen voor Ouderen

Wat is er verder te doen
bij Lev- JMW?

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

Schilderworkshop
met Ieke Spiekman

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

Joodse Geschiedenis

Iedere tweede maandag. We gaan
lekker zingen met elkaar, zowel
Jiddische als Amsterdamse liedjes.
U hoeft geen zangervaring te
hebben. Tijd 13.30–15.00 uur.
Kosten €5,- per keer.

Stoelyoga

Actua-Lev
We praten met elkaar aan de hand
van krantenartikelen.
Wegens succes is deze activiteit
vol. Geef u op voor de wachtlijst.
Kosten €7,50 inclusief lunch.

Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Lev Leesclub
U dient het boek zelf aan te
schaffen of te lenen. De Lev
leesclub is van 13.00-14.30 uur.
Leesclub begint om 13.00 uur.
Lunch is tussen 12.00-12.45 uur.
Wegens succes is deze activiteit
vol. Geef u op voor de wachtlijst.
Kosten €2,50 p.p. (incl. koffie &
thee). Leesclub inclusief lunch
€7,50 p.p.

Wekelijkse activiteiten
bij Lev-JMW
Chassidische verhalen

Maandag van 11.00 tot 11.45 uur.
Toegang €2,50 per keer.

Inloop tekenen en schilderen

Chag Pesach Same’ach

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

Vrijwilligersraad

Donderdag van 10.30 tot 12.00 uur.
Toegang gratis.

Wegens het vertrek van een van
de leden van de Vrijwilligersraad van
JMW zijn wij op zoek naar een nieuw
lid voor de regio Amsterdam.

Handwerken, breien, haken
Koffie inloop

Hebreeuwse Bibliotheek

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,-.

juni
1
t
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el & aanmelden via
AfgInformatie

Wandelen met Lev
Elke eerste woensdag van de
maand gaan we wandelen. Tempo
en duur zullen worden aangepast
aan de deelnemers. Verzamelen
om 11.00 uur en na afloop zal en
een heerlijke, gezonde lunch met
soep klaar staan in het café. Kosten
wandeling €2,50. Kosten lunch
(soep & salade) en wandeling €7,50.

Namens JMW Joodse
Activiteiten
en alle groepen
wensen wij u

tsavta@joodswelzijn.nl. De
bibliotheek is mede mogelijk
gemaakt door Maror.

Kunst bij JMW
Het prachtige beeldhouwwerk
van Gerda Roodenburg-Slagter
is tijdelijk te bewonderen op het
hoofdkantoor van JMW. Haar grote
keramiekschalen zijn verhalend als
een dagboek en doortrokken van
haar eigen (familie-)geschiedenis.
Speciaal voor Pesach worden al
haar sederschotels tentoongesteld
vanaf maart tot juli.
Op donderdagen van 15.00 tot
17.00 uur kan haar schitterende
werk worden bezichtigd op
afspraak. Bel 088-165 22 00.

Maandag van 13.00 tot 15.00 uur.
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De Vrijwilligersraad heeft ten doel
de vrijwilligers de mogelijkheid te
bieden om invloed uit te oefenen
op de positie van de vrijwilligers
en het beleid ten aanzien van het
vrijwilligerswerk. Ook worden ze
door middel van de Vrijwilligersraad
betrokken bij belangrijke zaken die
JMW als organisatie aangaan. De
vergaderingen vinden 1x per
2 maanden plaats. Interesse?

tot
Afgelast

Neem contact op met Wilma Driessen,
w.driessen@joodswelzijn.nl
of 088 – 165 22 00.

1 jun

AGENDA

elast tot 1

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 .

is een weerslag van gesprekken
met Joodse overlevenden en
archiefmateriaal van de oorlog.
Tijd van 10.30 uur tot 12.30
uur. Bijdrage voor koffie en iets
lekkers €2,50 of 5,- naar gelang
programma.
Informatie & aanmelden bij Diny
Menco dinymenco@upcmail.nl,
06-29055589 of Ella VuulinkHopaf via e.vuulink@telfort.nl, 0630096791.

Alle bijeenkomsten in de
Mediene zijn mede mogelijk
gemaakt door Maror.

14 april Matzelunch van 11.00
tot13.00 uur, bijdrage € 12,50.
13 mei A-team.
10 juni Laatste bijeenkomst voor de
zomer.
Programma volgt! In juli en
augustus geen bijeenkomsten!
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.

juni

Breda
Finjan

Afgelast t
ot

Almere

Joods LEF – geen JMW-groep –
9 april Sederavondviering
Informatie & aanmelden via
www.joodslef.nl

Apeldoorn

HaMakor – geen JMW groep –
Bijna iedere derde vrijdag van de
maand. Iedereen is welkom.
Tijd van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Kosten €2,- p.p.
Informatie & aanmelden bij Ritha
Groot T: 055-5336896 / 0613468309 of E: ritha.groot@gmail.
com

Arnhem

1 juni

Brunssum
Jiddisjkeit

We vieren dit jaar weer samen
Pesach en Sjawoe’ot. Nadere
informatie volgt.
7 juni A-Team. Tijd vanaf 16.00 uur.
Informatie & aanmelden bij Sophia
via 06-24702356.

Den Bosch
Bejachad

14 april Matse Lunch, bijdrage €10,-.
29 juni A-Team.

Informatie & aanmelden bij Koos
via koosdl@iae.nl of bij Ingrid via
073-5214805.

Den Haag

Mitzwe Bar
14 april Matze lunch in het
Visserhuis. Van 11.00 tot 13.00 uur.
Bijdrage € 12,50 p.p.
12 mei A -team
9 juni Laatste bijeenkomst voor de
zomer.
In juli en augustus geen
bijeenkomsten. 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
19 april After Pesach bijeenkomst.
Graag wat lekkers meenemen,
vegetarisch, geen vlees/geen vis!
31 mei Sjawoe’ot bijeenkomst.
Verdere informatie volgt!
Tijd van 12.30 uur tot 14.30 uur.
Informatie & aanmelden bij Bertie
Rodrigues via j.troost8@chello.nl
of 06-46035540.

Heerenveen
Mifgasjiem

11 maart Poeriem!
14 april Matzebrunch.
10 juni “Anders dan anders dag”.
Bijdrage voor lunch, koffie & gebak
€12,50.
Informatie & aanmelden bij Anna
Pool via anna.pool@gmail.com of
06-17038867.

Kletzmaar
9 april Onze traditionele
Pesachlunch waarbij het verhaal
over Pesach centraal staat. Nadere
informatie volgt.
7 mei Diklah Zohar, directeur
Crescas, geeft een lezing over
Joodse kunst in vogelvlucht.
4 juni Margo Klijn, auteur van
het boek “de Stille Slag”, komt
spreken over haar boek. Haar boek

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

Heiloo/Alkmaar
Ba’Tsafon

13 april Samen Pesach vieren met
een gezellige matze-brunch in Sjoel
Alkmaar!
13 mei JMW’s actua-team komt
langs.
10 juni programma volgt nog.
Woensdagmiddag 14.00 uur.
Bijdrage voor koffie en lekkers €5.
Informatie & aanmelden bij Mieke
Content via mcontent@xs4all.nl
of 06-55150875.

Hilversum

Gooise Nesjomme
16 april Pesach, dus matze-brunch.
14 mei Filmpjes van de
Amsterdamse oude Jodenbuurt.
18 juni JMW’s actua-team komt
weer langs.
Iedere derde donderdagochtend van
de maand vanaf 9.30 uur. Bijdrage
voor koffie en lekkers €4.
Informatie via
www.gooisenesjomme.nl.
Aanmelden bij Edith Bernards-Baas
via edith.bernards@ziggo.nl
of 035-5414750.

ast tot 1 j

uni

Uitnodiging

20 mei A-team.
17 juni Laatste bijeenkomst voor de
zomer.
In juli geen bijeenkomst!
Tijd van 11.00 uur tot 13.00 uur,
bijdrage €3,-.
Informatie & aanmelden bij
Beppie via 06–53349383, streep.
de.leeuwe@planet.nl of Yvonne
via 010-4588797 y.denneboom@
hetnet.nl.

Wij zijn erg benieuwd hoe u over
JMW denkt. Uw mening is zeer
waardevol en geeft ons de kans om
onszelf te verbeteren. Graag zouden
wij u daarom willen uitnodigen om
bij ons op bezoek te komen voor
een groepsinterview. Dit gesprek
zal onder begeleiding zijn van een
onafhankelijke partij, verdeeld over
twee avonden (28 april en 6 mei)
van elk 2 uur.

Zaandam

Misjpoge aan de Zaan
15 april Pesach; de matzebrunch!
29 april Sjmoezen/programma volgt
nog.
27 mei Sjmoezen/programma volgt
nog.
3 juni Een gezellige boottocht door
Joods Amsterdam
24 juni JMW’s actua-team
Iedere laatste woensdag van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Bijdrage voor koffie en lekkers €5.
Informatie & aanmelden bij Erna
Houtkooper-Barend via erna.
houtkooper@hetnet.nl of 0622473171.

Afgelast t
ot

Rotterdam

Heeft u interesse om hieraan deel te
nemen of wilt u meer informatie? Dan
kunt u contact opnemen via info@
joodswelzijn.nl. Wilt u er graag bij zijn,
maar kunt niet op deze data, laat het
ons dan weten.

Namens JMW
alvast dank!

1 juni

Joffie Koffie
14 april Matzelunch. Van 11.00 tot
13.00. Bijdrage € 8,-.

Sederschotel van
Gerda Roodenburg-Slagter

PESACH 5780
Wat vieren we?
Pesach, de bevrijding uit de slavernij en de uittocht uit Egypte.
Wanneer vieren we?
Vanaf woensdagavond 8 april tot en met donderdagavond 16 april, met als hoogtepunt de sederavond.
Hoe vieren we?
Gedurende de hele Pesachweek, eten we volgens de leer en traditie geen gerezen voedsel. In plaats
van brood, eten we matzes! Daarmee wordt herdacht dat we tijdens het vertrek uit Egypte geen
gerezen brood konden maken vanwege tijdsgebrek. Tijdens de seder wordt uit de haggada gelezen,
met familie gegeten en gezongen.
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SJOEKERTJES

Sjoekertjes

75 jaar bevrijding Friesland
Met o.a. muzikale voordracht door Robert Duizend,
begeleid door het Fries Symfonie Orkest. Zaterdag
18 april - aanvang 20.00 uur. De Oerkrachtkerk
– Joure en Zondag 19 april - aanvang 16.00 uur,
Fonteinkerk - Dokkum.

Jom Hasjoa-herdenking 21 april
Graag nodigen wij u uit voor de Jom Hasjoaherdenking op dinsdagavond 21 april 2020/27
nisan 5780 om 19.00 uur precies op de
binnenplaats van de Hollandsche Schouwburg,
Plantage Middenlaan 24 te Amsterdam, voor de
gehele Joodse gemeenschap in Nederland, in al
haar diversiteit. Tijdens de plechtige bijeenkomst,
waarvan de Hebreeuwse datum samenvalt met
de opstand in het getto van Warschau, worden
wereldwijd de Joodse slachtoffers van de naziterreur herdacht. Wij stellen het zeer op prijs indien
u persoonlijk getuige bent van dit voor ons allen
zo bijzondere moment. Namens alle deelnemende
organisaties, de Stichting Jom Hasjoa Nederland,
het Organisatiecomité Jom Hasjoa-herdenking,
namens deze. David Simon (vice-voorzitter
Stichting), John Melkman (coördinator).

Info: fso.frl

Oom in kamp Vught
Ik ben op zoek naar gegevens over mijn oom Louis
David Cohen, geboren te Oude-Tonge op 22-021920 en overleden te Vught op 27-01-1943. Nadat
eerst hun vader door verraad is opgepakt, is mijn
vader ondergedoken in de Achterhoek. Louis en zijn
moeder, mijn oma, zijn ondergedoken in Den Haag,
en daar gearresteerd. Oma werd naar Auschwitz
gestuurd en Louis naar Vught. Louis zou door
verhongering om het leven zijn gekomen. Is er nog
iemand die iets meer weet over die tijd in dat kamp?
Alle hulp is welkom.
Sonja van der Veen-Cohen sonja@id-tje.nl

Jaarlijkse bijeenkomst VBV

Informatie Kurz-Katz

Verbond Belangenbehartiging
Vervolgingsslachtoffers jaarlijkse bijeenkomst
19 april a.s. in Casa 400, Eerste Ringdijkstraat
4, 1097 BC Amsterdam. Aanvang: 10.45.
Programma 1 - Stand van zaken VBV. 2 - Lunch.
3 Middagprogramma met Theater Draad (U vertelt
het verhaal. Zij zetten het om in een voorstelling) thema: Wat had ik van mijn ouders willen horen en
wat had ik als kind willen vragen. 4 - Borreltje in de
bar. Toegangsprijs: 12.50 euro.

Eindhoven 1944/5. Van de Joodse familie KurzKatz worden vader, moeder en een van de zonen
naar Oost-Europa op transport gesteld en daar
vermoord. Maar een tweede zoon, voornaam
onbekend, overleeft de holocaust. Wie weet iets
over hem of over mogelijke nakomelingen?
Informatie graag naar: paulluykx@gmail.com

Nesjomme optreden Delft
In de Synagoge Delft, Koornmarkt 12, wordt 21
juni om 15.00 het programma Nesjomme gespeeld
door theatergroep Jofie, bestaande uit Anita
Simons, Judith Hofstede en Flip de Liema. Laat
u meenemen op een muzikale reis met Joden
die van Oost-Europa naar New York reisden eind
1800, begin 1900. De voorstelling bestaat uit
zangnummers van bekende Joodse componisten
zoals Bernstein, Gershwin, Dylan en vele anderen.
Verder kunt u genieten van tapdans, spannende
verhalen, ontspannende Joodse humor en
authentiek beeldmateriaal.

Contact info@vbvinfo.nl

Bevrijding met Mussar
75 jaar na de Bevrijding. Ervaren wij Vrijheid?
Zo luidt het thema van de Kallah die de Mussarstichting op 12 mei a.s. houdt in de Uilenburger
sjoel. Alan Morinis uit Canada en Avi Fertig uit Israël
geven lezingen en workshops. Rabbijn Menachem
Sebbag zal een in memoriam uitspreken voor Marga
Vogel. Henri Vogel presenteert er zijn Nederlandse
vertaling van het laatste boek van Alan Morinis:
‘Heart in Mind’, dat gebaseerd is op de Pirkei Avot.

Kaarten: www.synagogedelft.nl of aan de zaal indien
beschikbaar.

Aanmelden kan via www.mussar.eu of rechtstreeks
naar info@mussar.eu Deelname kost voor de hele dag
€40,00 inclusief koffie, thee en koosjere lunch en
borrel

Stiefzus voor Stolpersteine
Ik ben op zoek naar Rozalia Jerosolimski (Melzer),
geb. 9-11-1938 te Amsterdam. Mijn ouders zijn
in 1939 gescheiden en mijn vader is in 1941
hertrouwd met de weduwe Grete JerosolimskiCzopp. Rozalia is de dochter uit haar eerste
huwelijk. Ze heeft de oorlog overleefd en is daarna
naar Israël gegaan waar ze getrouwd is. Ze zou in

Afscheidsconcert Hans Schnabel
Jewish Musicband. Zondag 5 april - aanvang 15.00
uur. Synagoge Delft, Koornmarkt 12.
Info: synagogedelft.nl
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SJOEKERTJES / GESPREKSGROEPEN

Gespreksgroepen

1965 afstudeerde zijn als psycholoog aan de UVA
en promoveerde daar op 15-6-1973. Ik wil haar
betrekken bij het plaatsen van de Stolpersteine
voor mijn vader, Herman Marinus de la Parra,
haar stiefvader. Hij overleed 6 oktober 1942 te
Mauthausen, en haar moeder overleed in Auschwitz
op 30 september 1942. Mijn zus Mieke, onze
moeder en ik overleefden de oorlog.

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

Els de la Parra, els.delaparra@gmail.com.

Contact
Joodse contacten in Franeker
Ik ben een Joodse vrouw van 80 jaar en woon in
Franeker. Oorspronkelijk kom ik uit Oosterbeek
en heb 35 jaar in Amsterdam gewoond, waar ik
lid was van de LJG. Ik heb daar goede contacten
overgehouden, maar zou deze ook graag dichter
bij huis hebben. Daarom ben ik benieuwd of er in
Franeker nog meer Joden wonen die het net als ik
leuk zouden vinden om het met elkaar gezellig te
hebben en/of iets te ondernemen. Ik ben mobiel
beperkt en maak gebruik van de taxi Waaksma en
Valyss.

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

Gespreksgroep 2e generatie
Je komt meerdere malen om de week 2 uur bij
elkaar om met elkaar te praten over hoe de oorlog
van je ouders in jouw leven een rol speelt.
De gesprekken zijn vooral bedoeld om tools te
krijgen om e.e.a. in nieuw perspectief te zetten.
Het samen zijn met mensen die eenzelfde
achtergrond hebben is belangrijk.

Graag uw reactie naar mijn E-mailadres roepertje1@
gmail.com

Contact in Hengelo
Om de eenzaamheid op te lossen zoek ik voorlopig
een gezellig emailcontact. Ik ben een liberaal
Joodse vrouw van 80 jaar en woon in Hengelo OV.

Kind van een Joodse vader

Reacties graag ovv ‘Schadchen
690’ naar benjamin@joodswelzijn.nl.

Waar hoor ik bij? Met
elkaar in gesprek over
de bijbehorende
identiteitsvragen die
dit kan oproepen.

Schadchen
Musicus zoekt vrouw
Voor mijn teleurgestelde vriend Cees zoek ik een
"bijpassende" (? !) creatieve/artistieke vouw van
in-de-zestig, bestand tegen een wat onrustig en
onregelmatig kunstenaarsbestaan. Cees is 74,
een professioneel musicus, woont in omgeving
Amsterdam en heel soms in Frankrijk. Is nog
steeds erg actief in het muziekleven. Robuust
van bouw, leidt een gezond en bewust leven, een
bescheiden mens, niet rijk, doch wel rijk van geest.
Is een groot kattenliefhebber, niet roker, en vooral
communicatief recht-door-zee.
Musiceerde vooral in de USA, het Verre Oosten
en ook in Nederland. Een warme persoonlijkheid,
hartelijk en barstensvol humor.... Wie durft het
contact met zo'n atypisch en gevoelig mens aan?

Voor meer
informatie over
het aanbod:
activiteiten@
joodswelzijn.nl

Uw eerste contact s.v.p. per mail aan ons -zijn
vrienden- die uw reactie zullen doorsturen: adler.
quatuor@orange.fr. Privacy is uiteraard gewaarborgd!

Schotel van
Gerda Roodenburg-Slagter
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BOVENKOP

JMW

COLOFON

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

ALGEMEEN:

De Benjamin wordt uitgegeven door JMW, de
welzijnsorganisatie voor Joods Nederland, en verschijnt
vier keer per jaar in een oplage van 8.500 exemplaren.
Het blad wordt op aanvraag gratis verstuurd naar
in Nederland wonende abonnees. Woont u in het
buitenland? Dan wordt u voor de extra kosten na
aanmelding door JMW gefactureerd voor de volgende vier
nummers. U kunt zich abonneren door gebruikmaking
van de antwoordbon in deze Benjamin, of door registratie
via de aanmeldpagina www.joodswelzijn.nl/abonneren.
Wilt u de Benjamin steunen, dan kunt u een donatie
overmaken op rekening NL15INGB0000204420
ten name van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen,
Amsterdam. Het volgende nummer 120
verschijnt 29 juni 2020.

JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
T: 088-1652200
E: info@joodswelzijn.nl
www.joodswelzijn.nl
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1083 BA Amsterdam
tel 088 165 22 00
E-mail: benjamin@joodswelzijn.nl
www.joodswelzijn.nl/benjamin-magazine

Jansbuitensingel 32/2
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JMW Den Haag
Koninginnegracht 19 (Taurogebouw)
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Het Huis van de Wijk
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam

Druk
Vellendrukkerij BDU, Barneveld
Foto voorpagina
Claudia Roden, foto Hélène Meijler

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

JMW heeft een landelijke nummer:

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

5 juni 2020

Tijden landelijk telefonisch spreekuur
maatschappelijk werk via dit nummer:
maandag t/m vrijdag 09.30-13.00.
Alleen in Amsterdam is er een
inloopspreekuur, met dezelfde tijden.
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Dierenarts aan huis
Heeft u een huisdier dat medische zorg nodig heeft, maar is uw
dier erg angstig bij de dierenarts? Of heeft u geen tijd of vervoer
om bij de dierenarts langs te gaan? De dierenarts van Stad &
Land Dierenklinieken kan bij u aan huis komen voor reguliere
behandelingen, en behandelt gezelschapsdieren zoals honden,
katten en kleine huisdieren zoals konijnen, ratten en cavia’s.

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 slechts € 22,- per jaar bent u met het hele
gezin lid 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).

Specialisaties in de dierenkliniek
Voor verder onderzoek of een uitgebreidere behandeling is
er altijd een dierenkliniek van Stad & Land Dierenklinieken
in de buurt. Daar kunnen bijvoorbeeld echo’s, röntgenfoto’s
en operaties worden uitgevoerd. Ook zijn de dierenklinieken
gespecialiseerd in cardiologie, orthopedie, endoscopie,
tandheelkunde en dermatologie.
Kosten
• Voorrijkosten:
€ 53,50
• Consult hond/kat: € 42,50
• Consult kleindier: € 33,Tarieven overige behandelingen op aanvraag.
Ledenprijs:
• 10% korting op de factuur*
*(ook bij behandelingen in een van de vestigingen van
Stad & Land Dierenklinieken). Let op: de ledenkorting is
niet geldig in combinatie met het zorgabonnement van
Stad&Land Dierenklinieken.
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 119
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

4 mei 2020
Herdenking van de
slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog
en 75 jaar bevrijding

VOOR ALTIJD IN ONZE HERINNERING
14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
14.30 uur: Inleiding over “Bevrijdingsrok”,
herdenken van onze dierbaren, muziek
en kaddiesj
16.00 uur: Einde programma
17.00 uur: Samen eten (voor eigen rekening)
18.30 uur: Vertrek naar Hollandsche Schouwburg
19.30 uur: Herdenking

Persoonlijke herdenking van uw dierbaren door
middel van een foto, een gedicht of een naam
noemen? Hoe kunt u dit doen? Bel met JMW
088 – 165 22 00 en kies voor Joodse Activiteiten.
Plaats: Amsterdam (bij opgave ontvangt u
het adres). Aanmelding verplicht vóór 20 april.
Beperkt aantal plaatsen. Vrije toegang,
de kosten van het diner zijn voor eigen rekening.
Aanmelden via activiteiten@joodswelzijn.nl
en 088 165 22 00.

Mede mogelijk gemaakt door
“BEVRIJDINGSROK” GEMAAKT UIT KLEINE STUKJES TEXTIEL
MET SYMBOLISCHE DATA EN NAMEN.

