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in Israël! Er zijn drie niveaus; makkelijk, moeilijker en uitdagend, dus
iedereen kan meedoen. Doe jij ook mee? Laatste kans!
Informatie en aanmelding: www.israelactie.nl/walk-israel-2020
020-644 8429 info@israelactie.nl
Postbus 7858 1008 AB Amsterdam

Tot uiterlijk 5 augustus 2020
kunnen mensen voor wie de
individuele tegemoetkoming
Slachtoffers WOII transporten
NS is bedoeld, hiervoor een
aanvraag indienen.
Belanghebbenden
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
heeft NS, in opdracht van de
bezetter, speciaal ingelegde treinen
gereden waarmee mensen uit de
Joodse gemeenschap en uit de
gemeenschappen van Roma en Sinti
zijn vervoerd. Hierbij had de bezetter
het oogmerk hen in concentratieen vernietigingskampen in het

buitenland als bevolkingsgroep uit
te roeien. De tegemoetkoming is bedoeld voor alle nog levende personen
uit de Joodse gemeenschap en de
gemeenschappen van Roma en Sinti,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
met deze treinen zijn vervoerd. Wanneer deze persoon niet meer in leven
is, komen directe nabestaanden in
aanmerking. De toekenning van een
tegemoetkoming vindt plaats op
basis en onder de voorwaarden van
het Uitkeringsreglement Stichting
Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS.

26 juni 2019 haar advies aan NS
aangeboden over de vraag op welke
wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe
nabestaanden van NS-transporten
tijdens de Tweede Wereldoorlog kan
worden vormgegeven. NS heeft het
advies overgenomen en de regeling
is sinds 5 augustus 2019 in werking.
De looptijd van de regeling is één
jaar. Na 5 augustus 2020 is het niet
meer mogelijk een aanvraag in te
dienen.

Looptijd van de regeling
De Commissie Individuele
Tegemoetkoming Slachtoffers WOII
transporten NS heeft op woensdag

Meer informatie
Via de website www.commissietegemoetkomingns.nl is alle informatie te vinden over de voorwaarden
en de procedure. Via deze website kan de aanvraag ook worden ingediend. Heeft u vragen, dan kunt u
op maandag en woensdag tussen 10.00 – 12.00 uur terecht bij de helpdesk op het nummer 088 – 7926250.
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IN BEELD

Jewy Louis
DOOR BEN GERHSON

“Toen ik vier was zat ik constant Asterix te tekenen, je kon het helmpje herkennen met de
vleugeltjes,” vertelt de Nederlands-Joodse striptekenaar Ben Gershon. Dertig jaar later tekent
Gershon nog steeds, nu professioneel met zijn strip Jewy Louis in de Duitse krant Jüdische
Allgemeine en met een boek en een tentoonstelling over zijn werk. Gershon vindt superhelden wel
cool maar heeft vooral een passie voor de actualiteit en voor humor. Een beetje de spot drijven met
superhelden is meer zijn stijl. Zijn boek (in het Duits) kan hier besteld worden: tinyurl.com/jewylouis.
Zie ook De Joodse oorsprong van de superheld, p.12
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JMW & BENJAMIN NIEUWS

Helden

M

U kunt ook via de JMW website, www.joodswelzijn.nl/
gebaartje-met-een-kaartje, een kaart sturen naar iemand
om contact te houden, bijvoorbeeld een dierbare. Naast
ons telefonisch spreekuur, kunt u nu ook via een chat op
onze website dagelijks bij ons terecht. De komende tijd
wordt dat aanbod nog verder uitgebreid met meer onlineactiviteiten, waaronder ook webinars. De eerste van de debatavonden die we organiseren met Crescas en Pakhuis de
Zwijger in september zal ook online te volgen zijn.
Voorzichtig zijn we eind mei weer begonnen met cliënten
te ontvangen op de kantoren en met het doen van
huisbezoeken, uiteraard binnen de regels, die de overheid
hiervoor geeft. Ook onderzoeken we welke diensten we
toch weer kunnen organiseren, buiten het online aanbod.
Ondertussen blijft JMW ook bezig met haar toekomst
en zijn er drie projectgroepen gestart om onze plannen
concreet uit te werken. Een groep houdt zich bezig
met de vraag wat wij kunnen betekenen voor de
jongere generaties. De tweede groep werkt verder aan
de positionering van JMW als kennis- en expertise
centrum voor alle Joodse (hulp)vragen. En een derde
groep onderzoekt hoe we ons aanbod in de eerste lijn
verder kunnen uitbreiden naast ons oude vertrouwde
maatschappelijk werk.
In mei hebben we gevraagd aan mensen die gebruik
maken van onze diensten en hulpverlening wat ze
vinden van ons aanbod. Rond de 900 personen namen de
moeite om ons dat te laten weten en zij waardeerden ons
gemiddeld met een 7,8, waarvoor onze hartelijke dank.
Om nog even terug te komen op helden en superhelden,
dat is uiteraard alleen maar een aardige manier om wat
verhalen te kunnen brengen. Een wereld vol nadrukkelijke
heldhaftigheid zou weleens heel vervelend kunnen
zijn. Mensen moeten ook gewoon hun dagelijkse leven
kunnen leiden en we hebben niet allemaal een cape of een
Batmobiel.
Hoewel superhelden een ontegenzeggelijke Joodse
achtergrond hebben, belichaamt juist de antiheld die
met een beetje humor wat verlichting brengt, vaak de
Joodse ervaring. Dat is ook de insteek van striptekenaar
Ben Gershon, in het Superhelden verhaal en waarvan
op de beeldpagina ook drie strips staan. Mensen zelfs in
moeilijke tijden laten lachen, is ook belangrijk. Humor is
heldhaftig.•

et (super)helden dacht de Benjaminredactie
een toepasselijk thema te hebben
gevonden voor het zomernummer van dit
bevrijdingsjaar. Laten we ons richten op
alle moedige en integere mensen. Niet alleen tijdens de
oorlog maar ook de velen die hebben bijgedragen, en dat
nog steeds doen, aan het verbeteren van onze wereld. Dat
superhelden Joodse roots hebben en hun intrede deden in
de jaren dertig, tijdens de opkomst van het fascisme, was
een mooi gegeven.
En toen kwam corona. Niet alleen veranderde in ieder
geval gedurende een paar maanden alles, ook voor de
Benjamin en voor JMW, er kwamen ook hele nieuwe
categorieën helden bij. Zeker voor velen in de zorg, niet
zozeer de huisartsen die in dit nummer aan het woord
komen, maar eerder de vele verzorgers bij mensen thuis
en in verpleeghuizen, kan de nu gevonden waardering
ironisch en wellicht een beetje wrang overkomen.
Financieel, qua beloning, en ook qua ondersteuning en
werklast, is van die waardering de afgelopen jaren weinig
te zien geweest. Toch blijven ze met toewijding hun werk
doen. Het is wellicht dezelfde nuchtere Hollandse houding
die ook de huisartsen kenmerkt: “Een keer applaudisseren
was wel genoeg. We doen toch gewoon ons werk.”
Het coronavirus heeft ook enorme schade aangericht in de
Joodse gemeenschap. De overledenen in Beth Shalom en
elders in de gemeenschap laten een grote leegte achter bij
veel rouwenden, waaronder ook medewerkers van JMW.
Het zijn voor veel mensen zware tijden geweest en de
situatie is nog steeds onzeker. We moeten met ons allen
proberen te voorkomen dat het virus opnieuw een kans
krijgt, hoe moeilijk het ook is om voorzorgsmaatregelen te
blijven nemen.
Ook bij JMW was alles plotsklaps anders en moest al ons
werk online gebeuren. Om te kunnen helpen bij corona
hebben we een paar nieuwe diensten opgezet en we
hebben de gemeenschap daarover geïnformeerd met extra
nieuwsbrieven en via de website.
Samen met andere organisaties en met tientallen
vrijwilligers hebben we veel mensen kunnen helpen.
Net als iedereen hebben we dus een grote sprong
gemaakt naar meer onlinediensten, of het nu is voor
maatschappelijk werk, de cursussen, activiteiten of de
extra online Benjamin, die nog altijd via onze website is te
vinden en waar de redactie veel werk in heeft gestopt.

Judith Meijer,
directeur-bestuurder JMW
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Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

SAM DRUCKER

Moed in beeld
Eerbetoon aan overleven

TEKST MANJA PAUKA FOTO'S VIA JACK COURANT EN SAM DRUKKER

Jack Courant wist tijdens de
Tweede Wereldoorlog, uiterlijk
“ijzig kalm” uit een berucht Duits
hoofdkwartier te ontsnappen. Jaren
later werd hij de ‘Minjeman’ van
schilder Sam Drukker, aanwezig bij
diverse tentoonstellingsopeningen
van diens serie Minje, geschilderd
als eerbetoon aan overleving.

met zijn Jodendom stagneerde toen hij merkte dat hij bij
de Liberaal Joodse Gemeente als “vaderjood” wel welkom
was maar dat het feit dat hij een niet-Joodse vriendin had
een obstakel was. Deze afwijzing kwam hard aan.

Beladen identiteit
Zijn Joodse identiteit is voor hem altijd iets beladens
gebleven. Het werd nooit een luchtig en makkelijk
onderwerp. Door de buitenwereld wordt hij als Joodse
schilder gezien en hij voelt zich altijd zeer betrokken
bij onderwerpen die de oorlog, Israël of het Jodendom
betreffen. Tegelijkertijd is er altijd het besef dat hij
als “vaderjood” nooit voor de volle honderd procent
geaccepteerd zal worden.

E

erder dit jaar was de tentoonstelling Minje van
de Nederlandse hedendaags figuratief schilder
Sam Drukker, Goes, 1957, nog te zien in Museum
Sjoel Elburg. De intieme en indringende tentoonstelling bestaat uit tien geschilderde portretten van
Joodse mannen die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt en uit zestien getekende voorstudies in
inkt. De schilderijen en tekeningen zitten in de collectie
van het Joods Historisch Museum. Minje, een Jiddische
verbastering van het Hebreeuwse woord minyan, is de
naam voor het quorum van tien mannen dat nodig is om
bepaalde Joodse gebeden te zeggen.

“Tweede Wereldoorlog
als een mystiek brok
heftigheid in zwart-wit.”
In zijn atelier in Amsterdam West vertelt Sam hoe hij
tot dit project gekomen is en wat het voor hem betekent.
Opgegroeid in Drenthe als jongste van zes kinderen in
een gezin met een Joodse vader die niet in staat was
om over zijn achtergrond te spreken, was de Tweede
Wereldoorlog voor Sam “een mystiek brok heftigheid in
zwart-wit.”
Als tiener ging hij op zoek naar de betekenis van zijn
Joodse wortels. Hij ontdekte dat zijn vader samen met zijn
broer en zus vrijwel de enige overlevenden waren van een
grote Joodse familie. Zijn zoektocht om actief iets te doen
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portretten in opdracht van het Koninklijk Huis en het
bedrijfsleven.
“Ik schilder altijd op ouwe troep. Stukken hout of
oude zonwering met vlekken. Ik haal mijn materiaal
overal vandaan en je kunt mij in iedere container
aantreffen. Het fascineert mij dat het materiaal een eigen
geschiedenis heeft die je niet kent, het is iets anders
geweest voordat het de ondergrond van mijn schilderij
werd.”

Toen zijn ouders oud werden, besefte Sam steeds meer
dat de generatie die volwassen was tijdens de oorlog
aan het uitsterven was. Hij betreurt het dat hij nooit
met zijn vader een open gesprek heeft kunnen voeren
over zijn relatie tot het Jodendom en zijn persoonlijke
familiegeschiedenis. Zijn vader was al overleden toen
Sam met het project Minje begon.

“Nu ben ik klaar
met het gedonder.”

Jack Courant, groot en rood
Eén van de tien door Sam
geportretteerde mannen
in Minje is Jack Courant,
(Amsterdam 1924). Het is een
van de grotere schilderijen in
de serie geworden, uitgevoerd
in een felle kleur rood. Sam
leerde Jack goed kennen en
beschrijft hem als een schat
van een man, groot, sterk,
rijzig en grappig. Hij vertelt dat
Jack het schilderij prachtig vond toen het net klaar was,
maar dat hij het door de kleur en formaat te veel aandacht
vond vragen tussen de andere portretten, een aandacht
waarvan hij zelf meende dat hij die niet verdiende.

“Mijn vader was er en zei niets. Tijdens het tekenen van
de portretten voelde ik me volkomen zeker van mezelf. Ik
voelde me enorm betrokken bij de tien mannen. Ik had het
gevoel dat ik dichter bij mijn vader kon komen, hoewel hij
er dus niet meer was. Aan het einde was ik tevreden met
het resultaat. Ik dacht: Nu ben ik klaar met het gedonder.”
Het centrale thema in het werk van Sam is de mens. Hij
heeft als een van de opmerkelijkste hedendaagse schilders een geheel eigen en unieke stijl ontwikkeld. Zijn
werk is aangekocht door diverse Nederlandse musea en
onder meer door het BAC in Zwitserland en het Museo
Art Moderno in Barcelona. Hij maakte verder onder meer

Minje in
het atelier
van Sam
Drukker,
met in het
midden:
Jack Courant
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Sam Drukker
in zijn atelier

uit op de binnenplaats, dus was ongeschikt. Toen hij uit
het toilet kwam stond de bewaker tot zijn grote verbazing
niet meer op de gang. Razendsnel gingen zijn gedachten,
zal ik vluchten, wat zijn mijn kansen?

Sam noemt Jack gekscherend de Minjeman. Jack was
aanwezig bij diverse openingen en het publiek is altijd
hevig ontroerd door de ontmoeting met “de nog levende
overlevende”, zo vertelt Sam.

Het Scholtenhuis, Duits hoofdkwartier

“Een groet, een hoofdknik
en een handgebaar en ik
liep kalm naar buiten.”

Jack zat in februari 1943, 19 jaar oud, in Paterswolde
ondergedoken met een vals persoonsbewijs op naam
van een Rotterdamse student, toen hij in de bus van
Paterswolde naar Groningen door de Nederlandse
marechaussee werd aangehouden. Hij werd afgeleverd
bij het Scholtenhuis, het hoofdkwartier van de Grüne
Polizei in Groningen, gevestigd in een kapitale villa, een
statig pand aan de Grote Markt. Vanuit het Scholtenhuis
werden 473 mensen afgevoerd naar kampen of om
gefusilleerd te worden.
Na het korte verhoor door een Gestapo-officier werd Jack
naar de wachtkamer op de tweede verdieping gebracht,
waar op stoelen en banken een tiental meest jonge
mannen zat.
Jack beschrijft in zijn boek Niets hebben meegemaakt, dat
hij in 2012 schreef voor zijn kinderen en kleinkinderen,
hoe er uiterlijk een ijzige kalmte over hem kwam op het
moment dat hij door de marechaussee werd meegenomen.
Van binnen voelde hij zich wanhopig, gingen zijn
gedachten razendsnel en beoordeelde hij de situatie en
zijn kansen om te vluchten.
Hij vroeg aan de bewaker of hij wist waarom ze hem
hadden meegenomen. Die vertelde dat in Rotterdam een
hoge generaal was doodgeschoten en men vermoedde dat
de dader een student was. Jack begreep waarvan hij werd
verdacht , en dat de reden van zijn arrestatie dus niet was
dat men had ontdekt dat zijn persoonsbewijs vals was.
Na enige tijd voelde hij aandrang om te plassen en hij
vroeg de bewaker of hij naar het toilet mocht. Hoewel hij
het niet had verwacht, kreeg hij toestemming om te gaan,
onder bewaking. Éénmaal alleen keek Jack of hij door het
kleine raampje zou kunnen vluchten. Dit kwam echter

“Vlak voor me zag ik rechts de trap naar beneden.
Voordat ik goed wist wat ik deed was ik de trap aan het
afdalen. IJzig kalm weer. Er kwam een man in burger
omhoog met een doos onder zijn arm. Ik groette hem
met een hoofdknik, hij passeerde me. De overloop… de
volgende trap… niemand. De hal, rechts de portiersloge
met de portier erin. Ik groette hem met een hoofdknikje
en een handbeweging.
De deur klikte open. Ik was buiten! Nu eerst ingehouden
rustig blijven lopen, linksaf het marktplein af, rechts de
Oosterstraat in. En toen pas zette ik het op een rennen.
Het juichte in me: Vrij!”
Jack verschool zich daarna enkele uren baantjes
zwemmend in een overdekt zwembad. Toen hij merkte
dat hij niet gezocht werd moest hij de straat weer op om
een ander onderduikadres te vinden. Hij overleefde de
oorlog dankzij diverse behulpzame mensen.
Jack studeerde na de oorlog medicijnen en had vele jaren
een praktijk als huisarts in Amsterdam West. Hij heeft
zijn oorlogsverhaal inmiddels vele malen op scholen
verteld en hij heeft ook diverse keren gecorrespondeerd
met middelbare school-leerlingen in het kader van het
brievenproject van JMW. Bij het verhaal over zijn vlucht
uit het Scholtenshuis zitten ze altijd aan zijn lippen
gekluisterd. •
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“Samen
beslissen

Zelfstandig en verzorgd wonen

Dat is
dichtbij
voor mij”

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. Nog geen zorg nodig? Wijkbewoners zijn
van harte welkom in ons restaurant.

We zijn er voor iedereen
met zorg én nesjomme.

Ziekenhuisamstelland.nl

gee

f

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

aangenaam dichtbij

Geef aan Cefina, de schakel
tussen (n)u en later
bijvoorbeeld met een certificaat voor Rosj Hasjana

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

IBAN NL91 INGB 0000 1918 00

STEUNT
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jongeren
zorg en
beveiliging in
Joods Nederland

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

GABI VAN DRIEM

Op de bres voor

vrouwenrechten
“Nederlands’ eerste feministische advocaat”
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO VIA GABI VAN DRIEM

Wraakporno op het internet, bedreigingsfantasieën, chantage met
naaktfoto’s, seksueel misbruik in de
sport en in de kerk. Gabi van Driem,
1951, geboren in Amsterdam, kijkt
nergens meer van op. Ze noemt zich
Nederlands eerste feministische
advocaat en heeft grensverleggende
rechtszaken op haar naam staan,
zoals het straatverbod tegen stalkers,
de gedwongen aidstest-zaak voor een
verkrachter en gelijke beloning voor
vrouwen. Ze deed ook naar schatting
1500 echtscheidingen.

een videogesprek. Hoewel we het over haar werk hebben,
gaat ze ook even in op de impact van de coronacrisis op
huiselijk geweld. Ze gelooft zeker dat het toeneemt. “De
kindertelefoon heeft 40% meer gesprekken over huiselijk
geweld, seksueel misbruik en familieruzies. Op SintMaarten dat nu in lockdown is, is zelfs een alcoholverbod
ingesteld omdat huiselijk geweld toegenomen is door de
combinatie van stress en alcoholgebruik.”

“Een stagiaire masseren,
tot aan haar borsten.”
“Ik kom de gekste gevallen tegen. Zoals een mannelijke
werknemer die tijdens een conference call een stagiaire
ging masseren, tot aan haar borsten toe. Later bleek dat
hij dat al vaker had gedaan; hij was bij zijn vorige werkgever ontslagen… #MeToo klachten zijn buitengewoon
ingewikkeld. Je moet bewijs hebben en meestal gebeurt
seksueel overschrijdend gedrag in een kamertje waar
niemand bij is.”

Praktijk alleen voor vrouwen

H

aar werk is ook breed erkend: In 1990 ontving
ze de Harriët Freezerring van het blad Opzij, ze
werd in 1998 door Elsevier uitgeroepen tot een
van de vijftig belangrijkste vrouwen van de twintigste
eeuw en ontving in 2004 de Aletta Jacobsprijs voor haar
grensverleggende werk als advocaat.
Ze is vanaf begin dit jaar niet zelf meer actief als advocaat, zegt Gabi. Ze houdt zich nu bezig met strategisch
juridische adviezen en verwijst cliënten door voor procedures en mediation naar een van de twintig door haar
opgeleide advocaten. Ook adviseert ze klachtencommissies over seksuele intimidatie in het bedrijfsleven. Gabi
is een makkelijk pratende, leuke vrouw. Ze heeft drie
dochters, en een zesde kleinkind is op komst.

Ze is de eerste advocaat die een praktijk startte waar
alleen vrouwelijke cliënten terecht konden. Dat kwam
zo. “Ik kwam uit de vrouwenhoek. Na mijn afstuderen
werkte ik bij het Jongeren Advies Centrum, waar we een
vrouwensectie oprichtten. We deden intakes voor Blijfvan-mijn-lijfhuizen, ik merkte dat ik me veel meer in
meisjes en vrouwen kon verplaatsen dan in mannen.

Vanuit haar boshuis in Markelo, waar ze tijdens de coronacrisis tijdelijk met haar man woont, spreek ik Gabi via

Ik was op mijn negentiende de eerste vrouw in het bestuur van de Rechtswinkel. Die mannen zetten niet zelf
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“Die mannen zetten
niet zelf koffie maar
wachtten op mij.”

(SUPER)HELDEN

Gabi van Driem,
Joodse begraafplaats Diepenheim

pend voor misstanden in de
rechtsgang, vooral als het gaat
om de positie van slachtoffers
van seksuele misdrijven.

Joods zijn verhullen

koffie maar wachtten op mij. Dat irriteerde me.” Ze heeft
toen zelf als eerste een feministische advocatenpraktijk
opgericht. ”De eerste drie weken had ik niets te doen.
Maar toen belde de Stichting Ombudsvrouw en werd ik
betrokken bij een zaak tegen een keuringsarts die vrouwen tijdens de keuring in de billen en borsten kneep. Het
werd mijn eerste kort geding, maar niemand wist dat ik
nog zo onervaren was. We wonnen nog ook.”

Gabi is een gepassioneerde
vrouw met veel energie. Ze
doet naast haar werk nog heel
veel meer. Ze speelt piano,
schildert en is bezig haar derde boek te schrijven.
Een roman over het leven
van haar Joodse moeder Lola
Seligmann, die in 1937 uit
Duitsland vluchtte met haar
ouders. Het boek gaat over
haar angsten en onveilige oorlogsperiode; het vertrek van
haar vader na de oorlog, waar
ze een hechte band mee had;
haar moeder heeft hem nooit
meer willen spreken. “Het was
het trauma van haar leven.”
Haar moeder noemt Gabi een
echte dominante Jiddische
memme, getekend door de
oorlog. Gabi heeft er wel wat
aan overgehouden. “Van mijn
moeder heb ik meegekregen
dat het beter is je Joodszijn te verhullen.” Gabi is helemaal niet religieus, maar ze gaat af en toe met een vriendin naar sjoel. Niet te vaak, want ze voelt zich er niet bij
horen. Ze heeft het gevoel dat iedereen elkaar kent, het
is niet haar wereld. Laatst was ze in Israël om vrienden te
bezoeken, een positieve ervaring. Ze raakte ontroerd bij
de Klaagmuur in Jeruzalem.

“Ik ga regelmatig
naar de oude Joodse
begraafplaats.”

Vrouwelijke underdog
Vanaf die tijd bloeide haar praktijk. Er kwamen al snel
kantoorgenoten bij en vol vuur stortte Gabi zich op zaken
als seksueel misbruik en gelijke beloningen. Ze trad op
namens een vrouwelijke KLM-purser, die hetzelfde loon
eiste als haar mannelijke collega’s. Het kostte de KLM
miljoenen. Ze maakte furore als jurist die zich exclusief
inzette voor bedreigde en mishandelde echtgenotes,
onderbetaalde of ontslagen werkneemsters, kortom voor
de vrouwelijke ‘underdog’.
Ze wordt er wel eens van beschuldigd dat ze geen advocaat is maar actievoerder. “Dat vind ik wel een compliment, een actievoerder mag ik graag zijn, maar ik ben
ook een advocaat.” Ze gelooft dat door haar manier van
advocatuur bedrijven veel rechters de ogen hebben geo-

Gabi hecht veel aan privacy, dat heeft ze gedeeltelijk aan
haar opvoeding overgehouden. Over de eventuele corona
app heeft ze gemengde gevoelens. “De privacy moet echt
gewaarborgd zijn”, zegt ze.
Tot slot denkt Gabi nog even na over de invloed van haar
Joodse achtergrond en zegt: “Weet je, ik ga regelmatig
naar de oude Joodse begraafplaats in Diepenheim, vlakbij ons huis; het is daar zo mooi en vredig. Daar ga ik dan
mediteren.” •
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DE JOODSE OORSPRONG

De Joodse
oorsprong van
de superheld
Strips over identiteit,
migratie en integratie

TEKST FERRY BIEDERMANN

D

Met de coronacrisis is de categorie

e superheld is min of meer uitgevonden door de
tweede generatie Oost-Europese Joodse migranten in de VS in de jaren dertig van de vorige
eeuw. De meeste grote namen van het eerste uur, zoals
Superman en Batman, maar ook latere toevoegingen als
Spiderman en zelfs Black Panther, hebben oorspronkelijk
Joodse makers, tekenaars en schrijvers.
Dat is ook in Europa opgevallen en de Joodse musea in
Parijs en Amsterdam (het JHM) hebben ruim tien jaar
geleden een tentoonstelling gemaakt, in Nederland
getiteld “Superhelden en schlemielen”. Tot eerder dit jaar
was daar een ge-update versie van te zien in het Joods
museum van België in Brussel, waar ook sterk een
verband werd gelegd met de rol van nieuwe minderheden
in de huidige superheldenverhalen.

helden enorm uitgebreid, van
personeel in de (zieken)zorg tot
fietskoeriers, van buschauffeurs tot
werknemers in de supermarkten,
en zelfs journalisten. Er blijken
een heleboel essentiële beroepen
te zijn. Het is daarom soms
verhelderend om even terug te

Complexe thema’s, simpele verhalen
Achter de heroïsche acties die in de eerste superheldenstrips werden afgebeeld, schuilden vaak thema’s waar de
oorspronkelijk Joodse makers mee worstelden: identiteit,
integratie, emancipatie, antisemitisme en eind jaren
dertig en begin jaren veertig, de zorg om het fascisme.
De thema’s zijn complex maar de verhaallijnen zijn
meestal een simplistische overwinning van goed op
kwaad, en worden ook wel als heel Amerikaans gezien.

gaan naar het archetype van de
hedendaagse held: de superheld.
En wat blijkt? Die heeft hele
Joodse wortels.

“Het humor element
is iets dat mij toch erg
aanspreekt en dat vind
je er minder in terug.”
12
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Superman van
Joe Shuster
en Jerry Siegel

Ben Gershon aan het werk

Striptekenaar Ben Gershon, die de strip Jewy Louis
(in Nederland, IdiJood) maakt, heeft zich meer laten
inspireren door de krantenstrip en minder door de
superhelden. “Ik vind het leuk om naar te kijken, ik was
vroeger een fan van de [Teenage Ninja] Turtles en dat soort
dingen maar het humor element is iets dat mij toch erg
aanspreekt en dat vind je er minder in terug.”
Gershon, 34 en afkomstig uit Oegstgeest tekent zijn
strip voor het Duitse weekblad Jüdische Allgemeine.
Zijn hoofdpersonage, Jewy Louis, is herkenbaar orthodox-Joods, en is meer een antiheld, of een schlemiel in
de Europese traditie, dan een Amerikaanse superheld.
“Maar langzamerhand ga ik hem toch als een soort held
beschouwen omdat hij zo radicaal dingen naar voren
brengt en conversaties met de rabbijn teweegbrengt.
Juist door zijn naïviteit doet hij wel heldhaftige dingen.”
Zelf echt de superhelden kant opgaan, bijvoorbeeld door
een rabbijn met een cape te tekenen, dat ziet hij nog niet
zitten, “hoewel het commercieel best aantrekkelijk zou
kunnen zijn”. Gershon vindt het fijn om met zijn strips
snel op de actualiteit in te gaan, met wat humor. Het
thema corona en alle nu essentiële of zelfs heldhaftige

beroepen heeft hij nog niet behandeld. “Daar zit wel
ergens een grap in maar die moet dan nog wel worden
geproduceerd.”
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Maus van
Art Spiegelman

DE JOODSE OORSPRONG

Dan Hassler-Forest

De superheld, zeker vroeger meestal een man en gericht
op een mannelijk publiek, kan ook een problematische
figuur zijn, legt hij uit. De superkrachten maken van de
superheld een soort übermensch die de problemen van
de maatschappij wel even oplost buiten de “inadequate
democratische instellingen” om, een zeg maar
“fascistische” fantasie.
In de Amerikaanse-Joodse context ging het ook heel
sterk om het inpassen in het idee van, “witte perfectie”
waar je graag aan wilt voldoen. De superheldverhalen
geven daar een concretisering aan terwijl je weet dat je
dat nooit kunt zijn en ook niet moet willen zijn,” zegt
Hassler Forest. Dat idee is ook voor andere minderheden
heel herkenbaar, zegt hij.

Problematische figuren
Krantenstrips, zoals Gershon ze maakt, voor een Joodse
publicatie, zijn ook de voorlopers van de superhelden.
Dan Hassler-Forest, mediawetenschapper aan de
universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in superhelden,
vertelt dat de eerste generatie Joodse migranten
uit Oost-Europa zulke strips tekende voor Amerikaans-Joods Engelstalige en Jiddische bladen, vaak in
het “Jinglish”. De tweede generatie, in Amerika geboren
Joden, ontwikkelden dat tot de stripverhalen waarin de
superhelden ontstonden.

Universele thema’s
Het Joods Museum van België in Brussel heeft deels ook
vanuit die benadering de tentoonstelling Superheroes
Never Die gebracht, zegt hoofd tentoonstellingen Bruno
Benvindo. “Het gaat over universele thema’s als minderheden, migratie, identiteitsgevoel. Als Joods museum
gaat het niet alleen erom het Joodse verhaal van toen en
nu te vertellen maar ook om vanuit het Joodse standpunt
universele vragen te benaderen.” Het thema superhelden
leende zich goed om “op een aantrekkelijke manier een
bijzonder complex verhaal te brengen.”

“Zodra je leert wat de
geschiedenis ervan is, is
het moeilijk het los van
elkaar te zien.”

De namen van Joodse schrijvers en tekenaars, zoals Joe
Shuster en Jerry Siegel, de makers van Superman, Bob
Kane en Bill Finger, de makers van Batman en Stan Lee
en Jack Kirby die de Hulk en samen met (de niet-Joodse)
Steve Ditko Spiderman bedachten, blijven onlosmakelijk
verbonden met de superhelden. Maar er is ook een latere
generatie Joodse striptekenaars, zoals Art Spiegelman,
die met zijn befaamde Maus serie veel directer op de
Joodse ervaring en de Sjoa inging, net als Miriam Katin

De superheldenverhalen en films zijn ongelooflijk
populair geworden, over de hele wereld. En uiteraard
kijken een heleboel mensen ernaar zonder aan de Joodse
thema’s te denken. “Maar zodra je leert wat de geschiedenis ervan is, is het moeilijk het los van elkaar te zien,”
zegt Hassler-Forest.
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Spirit van Will Eisner

Black Panther
van Stan Lee en
Jack Kirby

Bruno Benvindo

en Bernice Eisenstein. Ook enkele andere stripgrootheden opereerden buiten het superhelden-universum, zoals
Will Eisner en Jules Feiffer.

“Andere minderheden
gebruiken nu de strips
en de superheldenverhalen.”
Tegenwoordig zijn er veel minder Joodse auteurs actief
in het maken van superheldenverhalen en komen de
thema’s vaak van andere groepen. “Andere minderheden
gebruiken nu de strips en de superheldenverhalen om
hun eigen worstelingen uit te beelden, ik denk bijvoorbeeld aan de ongelijkheden van ras, gender, seksuele
minderheden, dat komt tegenwoordig heel sterk aan bod
in de strips,” zegt Benvindo.
Toch denkt Ben Gerhson, de Nederlandse striptekenaar,
dat er nog steeds een grote affiniteit is tussen Joden en
beeldverhalen. “De Estherrol leest eigenlijk als een soort
stripverhaal,” zegt hij. En wat betreft de superhelden?
“Dan zie je toch dat de makers daarvan goed hebben
opgelet tijdens de Seder. Kijk naar Mozes die opgroeit als
Egyptenaar maar eigenlijk is zijn identiteit Joods en dan
wordt hij de superheld van de uittocht.” •

Superman (Paul Levitz, Joe Staton, Superman, DC Special,
29, 1977 © DC Comics), Spiegelman / Maus (Art Spiegelman,
dedication, pastel grease on paper ©Art Spiegelman), Black
Panther (John Romita Sr, Danny Crespi, Black Panther, Jungle
Action, 21, 1976 © Marvel Comics Group) en Spirit (Will Eisner,
The Spirit. Watercolour on cardboard, 2001 © Ann Eisner).
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PHILIP VEERMAN

Internationale inzet
voor kinderrechten
“Ik werd gegrepen door het beeld van
Janusz Korczak en zijn kinderen”
TEKST KARIEN ANSTADT

Philip Veerman is orthopedagoog, gezondheidszorgpsycholoog en bovenal
expert op het gebied van kinderrechten in de ruimste zin. Ook de afgelopen
tijd een actueel onderwerp door de extra druk die het coronavirus op
kinderen in kwetsbare situaties heeft gelegd. Philip heeft zich
laten inspireren door de befaamde Pools-Joodse pedagoog
Janusz Korzcak, die ervoor koos om met de kinderen van
zijn weeshuis mee te gaan toen zij naar Treblinka werden
gedeporteerd in plaats van ze in de steek te laten.

I

Philip
Veerman

Hoe kwam je in aanraking met het leven en werk van Janusz
Korczak?
Dat was in 1975. Ik was in Israël en bracht een bezoek
aan Yad Vashem. Daar zag ik een beeld van Janusz
Korczak en zijn kinderen. Ik was onmiddellijk gegrepen
en wilde meer informatie. Een medewerker van het
Holocaust Herdenkingscentrum bracht mij toen in
contact met Shmuel Gogol, die als kind in het weeshuis
van Korczak had verbleven. Die vertelde mij o.a. dat hij
een mondharmonica van Korczak had gekregen die hij
zelfs had meegenomen toen hij naar Auschwitz werd
gedeporteerd en er voor de gaskamer op moest spelen.

n zijn lange carrière heeft Philip,
geboren in 1948 in Amsterdam,
het initiatief genomen tot
meerdere vernieuwingen in de
jeugdwelzijnszorg en zich ingezet voor verbeteringen op het gebied van kinderrechten in Israël,
Nederland en internationaal. In 2015 werd hij benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor veertig
jaar werk voor de rechten van het kind. Philip, nu 72 jaar,
is nog steeds actief en werkt bij het JIT (jeugdinterventieteam) in Den Haag. Daar gaat het onder meer om hulp
aan jongvolwassenen die dakloos zijn of van wie de jeugd
een aaneenschakeling van ellende is geweest.

“Korczak heeft enorm
veel geschreven, ook
kinderboeken.”

Ik spreek Philip via beeldbellen door de huidige coronacrisis,
en vroeg hem eerst naar zijn ervaringen in deze tijd.
Ik maak me zorgen over dakloze jongeren. Deze
jongvolwassenen kunnen niet thuisblijven, domweg
omdat ze geen thuis hebben. Ze slapen dan eens in
een auto, dan weer in een tentje in een park of bij
een vriend op de bank. Er zijn ook veel te weinig
nachtopvangplekken in de Randstad. En natuurlijk zijn ze
ook bang om ziek te worden. Voor deze groep moet juist
nu snel meer (begeleide) woonruimte komen.

Wanneer besloot je om de Janusz Korczak Stichting in
Nederland op te zetten?
Dat was in 1982 nadat ik me uitvoerig had verdiept in zijn
leven, ideeën en werk. Zijn ideeën over de rechten van
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Detail monument Janusz Korczak
en de weeskinderen, Yad Vashem

JANUSZ KORCZAK
Janusz Korczak, pseudoniem van Henryk
Goldszmit, werd in 1878 in Warschau
geboren in een geassimileerde Joodse
familie. Hij specialiseerde zich tot kinderarts
en ontwikkelde zich tot pedagoog met de
volgende vernieuwende principes:
- respect voor het kind (als mens) in iedere
levensfase
- het serieus nemen van kinderen
- het recht van het kind te zijn zoals het is
- het recht van het kind op de dag van vandaag
- het recht van het kind op zijn eigen
ontwikkeling
In 1912 stichtte hij in Warschau een weeshuis
voor Joodse kinderen, Dom Sierot, Huis der
Wezen. Dom Sierot was een soort republiek
voor kinderen, met een eigen parlement, een
gerechtshof en een krant. Tijdens de eerste
wereldoorlog was Korczak militair arts, maar
aan het front schreef hij pedagogische essays.
Na de Eerste Wereldoorlog keerde hij terug
als directeur van Dom Sierot en stichtte hij
een tweede weeshuis: Nasz Dom, Ons
Huis. In de jaren ‘30 had hij een eigen
radioprogramma en was hij een
bekend figuur in Polen. Hoewel hij
tegelijkertijd met antisemitisme
en tegenwerking te maken had,
ontving hij In 1933 een hoge
Poolse staatsonderscheiding.
In 1940 werd zijn weeshuis
gedwongen naar het getto
van Warschau te verhuizen en
Korczak ging daar ook wonen.
Toen Duitse soldaten de
ongeveer tweehonderd kinderen
kwamen ophalen voor deportatie
naar Treblinka, koos Korczak ervoor
met de kinderen mee te gaan, ondanks
het feit dat hij wegens zijn bekendheid
vrijgesteld werd. In een indrukwekkend
ooggetuigenverslag staat te lezen hoe de
kinderen zich vastklampten aan hun leraar en
mentor. Niemand van hen overleefde.
Momenteel zijn wereldwijd meer dan dertig
verenigingen en stichtingen werkzaam om de
ideeën van Janusz Korczak te verspreiden.

het kind spraken me zo aan dat
ik deze ook in Nederland meer
bekendheid wilde geven. Korczak
heeft enorm veel geschreven,
ook kinderboeken. Er was toen veel
contact met acteur Benjamin Gijzel, die
ook Pools spreekt en Korczak ging vertalen.
En ik ging op zoek naar medestanders die deel zouden
willen uitmaken van het bestuur van de Stichting. Jaap
Polak, advocaat, en Kees Waalwijk, docent van de Sociale
Academie, waren een van de eersten.
Welke projecten heb je naar Nederland gebracht?
In 1972 heb ik de Stichting Browndale Nederland
opgericht. Dat was een vorm van jeugdopvang die ik in
Canada had leren kennen, gezinshuizen als alternatief
voor grote inrichtingen. In Wisconsin had ik ook gezien
hoe oudere vrijwilligers een pleeggrootouderrol vervulden
voor kinderen in instellingen. Dat is hier ook van de grond
gekomen.
Je hebt 17 jaar in Israël gewoond, wat heb je daar gedaan?
Ik ben in 1988 in Israël gaan wonen en heb daar
de Israëlische afdeling van Defence for Children

International (DCI) opgericht. Op de dag dat het
Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind
(IVRK) werd ondertekend door Israël organiseerden wij
een eerste bijeenkomst in Tel Aviv.
Het was een heel bijzondere en ontroerende bijeenkomst
omdat Shmuel Gogol daar optrad met een aantal kinderen
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Janusz
Korczak met
de kinderen in
het Nasz Dom
weeshuis,
jaren twintig

PHILIP VEERMAN

Philip Veerman, spreker op de
International Summercourse
2019, in New Brunswick,
Canada, over de rechten van
het kind. Thema, het recht op
onderwijs voor allen: inclusief
onderwijs en de rechten van
kinderen.

en mondharmonica speelde.
Daarna organiseerden wij
nog vele congressen over de
rechten van het kind in Israël
en schreven met een coalitie
met vele Israëlische NGO’s
het eerste NGO-rapport over
de implementatie hiervan in
Israël voor het VN Comité
van de Rechten van het Kind.
Maar ons hoofdproject was het
introduceren van rechtsbijstand
bij kinderstrafzaken. Daarvoor
kregen wij zelfs de prijs
van de voorzitter van de Knesset voor het bevorderen
van de kwaliteit van leven. Ook openden we een paar
kinderrechtswinkels en mochten we huizen van bewaring
bezoeken om de situatie van opgesloten jongeren te
monitoren.

burgeroorlog. Wij lobbyden toen voor het tot stand komen
van een Optioneel Protocol bij het kinderrechtenverdrag.
In het Verdrag staat dat kinderen jonger dan vijftien jaar
niet voor militaire dienst mogen worden opgeroepen.
Wij vonden dat te laag en in 2000 kwam het Optioneel
Protocol er dat door Nederland en Israël werd
geratificeerd. De leeftijdsgrens is nu 18 jaar. Helaas is een
paar jaar na mijn terugkeer naar Nederland de Israëlische
sectie door geldgebrek gestopt. Subsidie van allerlei
fondsen ging namelijk naar de (veel radicalere) Palestijnse
sectie die was ontstaan.

“Mijn Joodse vader zat
in het verzet en hielp
mee met de vluchtlijn
naar Zwitserland.”

Je hebt je leven gewijd aan jeugdwelzijn en kinderrechten,
waar komt die gedrevenheid vandaan?
Dat heeft toch ook met de Tweede Wereldoorlog te maken
en de geschiedenis van mijn familie; de meesten hebben
het niet overleefd. Mijn Joodse vader zat in het verzet
en hielp mee met de vluchtlijn naar Zwitserland. Daar
heb ik veel van meegekregen. Ik denk dat dat toch een
belangrijke reden is waarom ik me wilde inzetten, een
bijdrage leveren aan een betere wereld.•

Waar bracht Defence for Children je nog meer naar toe?
Ik ben vijf jaar President van de International Executive
Council van Defence for Children, DCI, in Genève geweest
(1997-2002) en in 2003 startte ik een DCI-sectie in Sierra
Leone. Ik ben daar nog geweest tijdens die vreselijke
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COLUMN FERRY BIEDERMANN

Krantz en het nieuwe normaal
TEKST FERRY BIEDERMANN

D

weken in isolatie. Krantz keek ongelovig. “Dat was twee
maanden geleden en jij moet nodig wat zeggen want
je bent zelf net voor dat het begon wezen skiën in de
Dolomieten.”
Zijn derde telefoon begon in zijn zak te trillen. “Oh, tijd
om naar de briet te gaan, sorry, ik moet er vandoor.” Mo
keek beteuterd, “Ga je nu een besnijdenis doen?” Krantz
grinnikte. “Dat doe ik toch nooit. Voor het besnijden zelf
hebben we een expert. Ik zou er bij zijn voor de minjan,
om er tien mannen bij te hebben maar dat doen we nu
via de videolink. Ik krijg wel alles te zien.” Mo liet een
lichte trilling van afkeur blijken, “jij liever dan ik. Raar
tijdverdrijf tijdens de thuisisolatie maar dat moet je zelf
verder weten.”

rie schermen, twee telefoons, een tablet en een
koptelefoon lagen door elkaar op het bureau van
rabbijn Shlomo Krantz toen hij te midden van
de kakofonie van alerts, belletjes en andere geluiden die
de apparaten produceerden een nieuwe toon hoorde.
“Oh nee,” weeklaagde de geplaagde rabbijn. “Jes,” riep
hij. “Weet jij wat dat nou weer is? Ik word gek van al dat
gecommuniceer, het houdt maar niet op sinds iedereen
thuis moet blijven.”

Twee videoconferenties,
een online sjioer en
een remote brietmila

Ik vind het ook niets zo
alleen voor een camera
die lingerie showen.

Zijn vrouw antwoordde hem roepend vanuit de
woonkamer: “Dat is voor mij, schat. Milaan wil toch de
lingerieshow laten doorgaan dus gaan de modellen het
voor de camera doen. Kom zo maar even kijken.” Het
laatste voegde ze met omfloerste stem toe. Verstrooid
riep Krantz terug: “Natuurlijk schat. Maar ik wacht op
twee videoconferenties, een online sjioer en een remote
brietmila. Doe je wel de gordijnen dicht?”
Hij deed de deur dicht en richtte zich tot zijn tablet. “We
hadden het dus over Wajikra.” Vanuit het apparaat kwam
hem het gekrijs van een baby tegemoet. “Oh excuses,
ik dacht bij de sjioer te zijn. Hoe gaat het nu met de
kleine?” Het antwoord werd overstemd door zijn deurbel.
“Nogmaals excuses, ik zet jullie even op pauze. App me
als we kunnen beginnen zometeen.”

De rest van de dag verliep voor Krantz in een lange,
intensieve, online, remote, teleconferentie- en videolink
gevulde waas. ’s Avonds met zijn vrouw voor de tv, met
allebei een bord pasta op slaakte hij een grote zucht. “Jes,
als dit lang doorgaat, overleef ik het niet. Ik wil terug

Raar tijdverdrijf tijdens
de thuisisolatie maar dat
moet je zelf verder weten.
Op de mat voor zijn deur stond een grote doos met
groente en andere levensmiddelen. Zijn vriend Mo was
teruggelopen naar het hek van de tuin en riep hem van
veilige afstand toe. “Daar zit alles in wat je had gevraagd,
en wat extra’s voor jou. Niemand anders drinkt die
Manischewitz-troep. Denk je soms dat het ontsmet?”
Krantz zwaaide naar Mo. “Goed je te zien, je kan echt
wel wat dichterbij komen.” Mo keek hem verschrikt
aan. “Mooi niet. Jessica is vorige week nog uit NoordItalië teruggekomen. Wat mij betreft zitten jullie twee

naar alles gewoon persoonlijk te kunnen doen, ik word
gek van al dat contact dat we nu hebben via het internet.
Zijn vrouw zuchtte eveneens. “Ik vind het ook niets zo
alleen voor een camera die lingerie showen. Daarom
wil echt dat je er volgende keer bij komt zitten.” Krantz
voelde zich meteen stukken beter. •
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ROSA VECHT

Rosa Vecht,
vergeten heldin?
Eigen weg naar het front
TEKST KARIEN ANSTADT

En dan was er nog die andere
oorlog, 1914-1918, ook wel
De Grote Oorlog genoemd door
al die Europese landen die erbij
betrokken waren. Nederland
bleef neutraal tijdens de Eerste
Wereldoorlog, en wie zou zich
vrijwillig in die oorlog begeven?
De eigenzinnige verpleegster
Rosa Vecht deed het.

in België en vroeg men haar
zich te melden bij het Belgische
Rode Kruis.
Rosa vertrok op eigen houtje
en niet met een georganiseerde
Rode Kruis-ambulance, zoals
gebruikelijk was. In Antwerpen
kwam ze terecht in het
Belgian Field Hospital, dat nog
nauwelijks voorbereid was op
wat ging komen, toen de eerste
170 zwaar gewonde soldaten al
binnenkwamen.
Bij ernstige verwondingen moesten vaak ledematen
geamputeerd worden. Operaties vonden dag en nacht
plaats. Rosa had wisselend dag- en nachtdiensten en
werkte zowel op de operatiekamers als in de ziekenzalen.
Na een operatie volgde meestal een lange tijd van
revalidatie. Tijdens de herstelperiode kwamen de
soldaten vaak weer een beetje bij en waren ze blij dat ze
het overleefd hadden.
Rosa dacht dat het goed zou zijn om ze wat afleiding
te bezorgen en deed een appèl op de redactie van het
Nieuws- en Advertentieblad voor Elburg en Omstreken
om hun lezers op te roepen om nieuwsbladen en lectuur
op te sturen naar het ziekenhuis. Aan die oproep werd
gevolg gegeven.

R

osa Vecht (1881-1915) werd in Elburg
geboren in een groot, orthodox-Joods gezin
waarvan de vader veehandelaar was. Rosa
was de oudste en ging haar eigen weg. Een
relatie met een niet-Joodse jongen, die
uiteraard afgekeurd werd door haar vader, zou haar
ertoe hebben gebracht het huis te ontvluchten en een
opleiding tot verpleegster te gaan volgen in Amsterdam
en Rotterdam.
In 1907 deed ze haar verpleegstersexamen in het
Israëlitisch Ziekenhuis van Rotterdam. Vanaf 1908
was ze betalend lid van de Nederlandse Bond voor
Ziekenverpleging en droeg ze trots het bondsinsigne op
haar uniform. Na haar opleiding ging ze als particulier
verpleegster werken in Groningen en Amsterdam.

Bommen en granaten
In verband met het Duitse bombardement op
Antwerpen op 10 oktober 1914 moest het Belgian
Field Hospital ontruimd worden en ging Rosa aan de
slag in een hospitaal in Veurne. Ze was er de enige
niet-Britse verpleegster. De omstandigheden waren
deerniswekkend, bij gebrek aan bedden lagen de
gewonden op stro. Zelf verbleef Rosa in herberg de
Nobele Rose waar ook Marie Curie (de beroemde
natuurkundige) logeerde toen die in het ziekenhuis
röntgenfoto’s kwam nemen.
Ook Veurne, waar het hoofdkwartier van het Belgische
leger was gevestigd, had veelvuldig te lijden onder
bombardementen. Begin januari 1915 namen de

Oorlogsverpleegster in België
Al snel na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
besloot Rosa, tegen de zin van haar ouders in, om naar
het front in België te vertrekken om gewonde soldaten
te verplegen. Volgens de arts F.S. Meijers had ze familie
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een portret van haar te hangen ter nagedachtenis en als
voorbeeld voor leerling-verpleegsters.

bombardementen zodanig toe dat de gewonden
geëvacueerd moesten worden. Op 23 januari zouden de
laatste verpleegsters naar Duinkerken vertrekken.
Op het moment dat Rosa over de Markt naar haar
logement liep om haar koffer te halen, werd ze getroffen
door een granaatscherf die haar rechterbeen verbrijzelde.
In vliegende vaart werd zij overgebracht naar het
hospitaal in De Panne waar haar been geamputeerd werd.
Dat mocht echter niet meer baten; ten gevolge van hevig
bloedverlies overleed zij op 33-jarige leeftijd.

Herdenking en plaquette
In België, Engeland en Frankrijk leeft de Eerste
Wereldoorlog nog als een van de gruwelijkste oorlogen
ooit. In iedere stad, in ieder dorpje staat wel een
monument. In Ieper wordt sinds 1928 onder de
Menenpoort iedere dag om 20.00 uur de Last Post
gespeeld ter herinnering aan de gesneuvelden tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Het jaar 2014 bracht tijdens
de honderdjarige herdenking opnieuw in herinnering
hoezeer verpleegsters zich tijdens deze oorlog, met
gevaar voor eigen leven, hebben ingezet. En op 24 januari
2015, een eeuw na de dood van Rosa Vecht, werd in Ieper
door het Florence Nightingale Instituut, een herdenking
voor haar georganiseerd met 33 rode rozen en de Last
Post.

De ‘kleine Hollandsche nurse’
Op 25 januari 1915 werd zij begraven op het kerkhof
van Adinkerke. Verpleegsters, artsen en officieren
begeleidden de kist, die bedekt was met de Nederlandse
vlag. Een Engelse veldprediker sprak en roemde de
dapperheid van de ‘kleine Hollandsche nurse’ (De
Sumatra Post, 23-3-1915). Vervolgens zong men

Anonieme verpleegsters tijdens de Eerste Wereldoorlog

In haar geboorteplaats Elburg is een straat naar haar
genoemd en op de gevel van haar geboortehuis is een
plaquette aangebracht. Dezelfde plaquette bevindt zich
bij de ingang van de kerk in Adinkerke. •

een Engels hymne. Na de oorlog werd haar stoffelijk
overschot overgebracht naar Nederland waar ze in
1920 op de Nederlands-Israëlitische begraafplaats in
Muiderberg werd herbegraven.
Aan het overlijden van de ‘kleine Hollandsche nurse’
werd door diverse landelijke dag- en weekbladen
aandacht besteed. Ook in de maanden daarna
verschenen artikelen over haar niet aflatende zorg
voor de zwaargewonde soldaten in oorlogsgebied en de
omstandigheden waaronder zij zelf dodelijk getroffen
werd. In het Tijdschrift voor Ziekenverpleging schreef
Dr. A. Couvée een in memoriam en in het zusterhuis van
het Nederlands-Israëlitisch Ziekenhuis kwam in 1915

Foto inzet: portret van Rosa Vecht in uniform, bij haar werk
in België tijdens de Eerste Wereldoorlog.Rosa Vecht was in
dienst van het British Field Hospital for Belgium en draagt op
deze foto een armband van het Belgische Rode Kruis. Op het
uniform heeft ze het insigne van de Nederlandse Bond voor
Ziekenverpleging gespeld.
Fotocollectie Historisch College FNI (fni.nl)
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JAN LUITJES

“Ik zat met een dubbel gevoel”
Zonder aarzeling een leven redden
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Heldhaftigheid kent vele vormen

Plotseling hoorde ik aan de overkant van de gracht een
enorm geschreeuw en zag dat er iemand in het water lag.
Ik fietste snel het bruggetje over om dichter bij te kunnen
komen en zag dat een man het water insprong om te
proberen, naar later bleek, zijn vriend te helpen. Ik ben
van mijn fiets gestapt, deed mijn rugzak af, mijn jas uit en
sprong in het water.
De eerste man was al behoorlijk
afgedreven. Ik zag dat beiden niet
konden zwemmen. Ze waren aan het
spartelen. Ik zwom in het ijskoude
water naar de jongen die er in was
gesprongen en al enigszins kopje onder
ging. De ander was ongeveer
drie meter afgedreven en
verdween onder water.

maar een van de meest duidelijke is
het op het spel zetten van het eigen
leven voor een ander. Dat deed Jan
Luitjes, destijds werkzaam bij de
toenmalige afdeling Thuiszorg van
JMW, op een donkere februari-avond
in 2001 in de binnenstad van Amsterdam. Zonder dat hij het wist waren

Er stonden veel mensen te
kijken. Eén van hen heeft
de jongen, die ik vast wist te
grijpen, met een jas uit het
water kunnen trekken. Terwijl
de kou in mijn lichaam steeds
erger werd maakte ik een duik
om te proberen die ander te
redden. Maar ik kon hem niet
vinden. Wel zag ik ineens een
losse schoen boven water komen.
Terwijl het harder begon te
regenen, voelde ik een enorme
verstijving van mijn spieren en
dacht dat ik er zelf ook levend uit
moest proberen te komen.

degenen die hij te hulp schoot twee
Israëliërs.

J

an Luitjes, 56, is geboren in IJmuiden en woont
in Amsterdam waar hij fotografie studeerde aan
de Rietveld Academie. Hij is deels werkzaam als
fotograaf en deels als thuiszorgmedewerker, vanaf 1991 bij
de afdeling thuiszorg van JMW die enige jaren geleden is
overgenomen door Cordaan. Jan werkt vooral bij mensen
met een psychiatrische achtergrond. Hij doet nuchter zijn
verhaal:
Op 5 februari 2001 ging ik, nadat ik bij mijn laatste cliënt
was geweest, nog wat eten in de stad. Na afloop, rond 19
uur, fietste ik over de Oudezijds Achterburgwal op weg
naar huis. Het was koud en regenachtig.

Dankbrief van de
Golden Tulip hotels

“Ik raakte kort in
paniek, een heel
angstig moment”

“Ik ben van mijn fiets
gestapt, deed mijn
rugzak af, mijn jas uit en
sprong in het water.”

Het lukte de omstanders eerst niet om mij, door de hoge
kademuren en mijn spierverkramping, te pakken te
krijgen. Ik raakte kort in paniek, een heel angstig moment,
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heb heette Udi, hij was 25 jaar. De jongen die is overleden
heette Avi, hij was 22 jaar. Beiden werkten in Israël bij het
Golden Tulip Hotel in Ein Bokek aan de Dode Zee.
Ik kreeg dankbrieven van zowel de Nederlandse als de
Israëlische vestiging van het Golden Tulip hotel. Ik kreeg
een vliegticket naar Israël en werd uitgenodigd voor een
volledig verzorgd verblijf van een week in Ein Bokek. Ik
ben er naartoe gegaan en ben daar in de watten gelegd.
Ik zat met een dubbel gevoel. De aanleiding van mijn
vakantie was zeer beladen terwijl ik beloond werd met
een schitterende kamer, heerlijk eten en een prachtige

maar gelukkig kon men mij op de kant trekken. Ik zag
uit mijn ooghoek dat de jongen die ik uit het water had
gehaald in zijn auto zat. Uit wanhoop sloeg hij telkens met
zijn hoofd tegen het stuur. Op dat moment zag ik een losse
schoen boven water komen.
Bijna meteen daarna kwamen de politie, de brandweer en
de ambulance. Ik kreeg een isolatiedeken over mij heen
en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben nagekeken,
opgewarmd en kon gelukkig dezelfde avond weer naar
huis. Later hoorde ik dat er een paar duikers het water in

omgeving. Ik genoot van het landschap dat qua licht en
kleur en ook fotografisch schitterend was.
Als ik in de buurt ben van de plek waar het gebeurd is
komt nog steeds het beeld naar boven van de schoen die
boven kwam drijven tijdens de harde regen en de ijzige
kou, terwijl de blauwe zwaailichten in het grachtenwater
reflecteerden. Dát beeld zal ik nooit vergeten. •

waren gegaan om de vermiste jongen te zoeken. Ze hebben
hem gevonden maar vier dagen later is hij alsnog in het
ziekenhuis overleden.
De politie vertelde dat de jongen die in het water viel
vermoedelijk over een klein hekje gestruikeld is toen hij
zijn vriend hielp bij het inparkeren. De jongen die ik gered
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Salo Muller, 84 jaar geboren en woonachtig in
Amsterdam, getrouwd, twee kinderen, vijf kleinkinderen,
voormalig fysiotherapeut van Ajax, vervulde een
heldenrol bij het verkrijgen van compensatie van de NS.
TEKST JOLAN TOFF FOTO VIA SALO MULLER

Leven

ze hoefden mij niets uit te leggen. Ook als mensen
uitbehandeld waren, belde ik ze geregeld op.
Bijvoorbeeld op 4 mei om te vragen hoe het met ze
was. Op mijn zestigste heb ik mijn praktijk verkocht
en ben nog één dag in de week blijven werken.
Ik ben toen veel gaan lezen en realiseerde mij de
houding van de Nederlandse Spoorwegen in de oorlog.
Vier jaar geleden heb ik ze voor het eerst benaderd.
De Joden moesten in feite hun eigen treinkaartje op
weg naar de vernietiging betalen. Deze betaling kwam
uit geroofd Joods geld. Na elk transport stuurde de
NS een rekening naar de Duitsers. In eerste instantie
gaven de spoorwegen een nietszeggend antwoord als:
“We hebben al een monument gemaakt”, en dat soort
dingen. Ik heb toen contact gezocht met de presidentdirecteur, Roger van Boxtel, die als commissaris
ook een Ajax-achtergrond had. Uiteindelijk heeft
dat tot resultaat geleid. De mensen die op transport
zijn gesteld, en als ze niet meer leven hun kinderen,
komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.
Ik heb hier heel veel positieve reacties op gekregen
en heb dit allemaal vastgelegd in een boek “Mijn
gevecht met de NS” dat in augustus uitkomt.
Dit alles vloeit voort uit een enorme haat die ik heb
gehad. Ik moest wraak nemen. Dit kan je nog beter
begrijpen als je mijn boek “de Familiefoto” leest.
Dat gaat over een foto met veertig familieleden,
waar na de oorlog niemand meer van over was.

Na de oorlog had ik astma en ging ik als kind van tien
jaar naar Zwitserland om aan te sterken. Eind 1946
kwam ik weer in Amsterdam terug en in 1947 hoorde
ik dat mijn ouders in Auschwitz waren vermoord.
Een tante en een oom hebben mij opgevoed.
Ik ging naar de Dongeschool en daarna naar het
Amsterdams Lyceum maar na de derde klas had ik geen
zin meer. Ik wilde van het leven genieten. Na korte
tijd in een houthandel te hebben gewerkt ben ik de
opleiding heilgymnastiek, massage en fysiotherapie
gaan doen. Ik wilde eigenlijk dokter worden omdat
ik zelf zo ziek ben geweest, maar als fysiotherapeut
ben je ook eigenlijk ook een soort dokter.
In 1961 heb ik mijn vrouw leren kennen.
Zij had dezelfde oorlogsachtergrond als ik.
Haar ouders zijn in Sobibor vermoord.
Via mijn massageleraar ben ik bij Ajax terecht gekomen.
Dat vond ik geweldig. Je bent een praatpaal en dat
is mij op het lijf geschreven. Ik stond bekend om
mijn sprints naar geblesseerde spelers. Soms namen
de spelers je daarmee in de maling. Dan lagen ze te
kronkelen aan de andere kant van het veld. Als ik dan
bij ze kwam zeiden ze, op een manier zodat niemand
het kon horen: “Ik heb helemaal niets”. Dan hadden
ze lol dat ik voor niets dat hele stuk had gerend.
Ik had altijd een goede band met de scheidsrechter.
Vóór de wedstrijd ging ik even de kleedkamer in
en zei ik, let op dat ze Piet Keizer straks niet te
hard aanpakken of Johan Cruijff of Sjaak Swart.
Tegenwoordig kan dat niet meer. Ik heb dat allemaal
beschreven in het boek “Mijn Ajax jaren”.

Mooiste herinnering
Mijn bruiloft en de geboorte van mijn twee kinderen.

Sport

In 1972 ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Ik
had veel patiënten met een oorlogsachtergrond,

Vanaf de eerste keer dat ik bij Ajax kwam, was ik
Ajacied. Ik heb ook veel belangstelling voor andere

24

BOVENKOP

sporten. Dat komt omdat ik
sportlieden als Erica Terpstra,
Enith Brigitha en Ard Schenk
heb behandeld. Je praat met ze
en vanzelfsprekend wordt dan
je belangstelling gewekt. Ik heb
overigens ook niet-atleten in mijn
praktijk gehad zoals veel leden
van het Concertgebouworkest en
balletdansers. Wim Sonneveld
adviseerde mij om in de wachtkamer
van mijn praktijk een soort
receptieboek neer te leggen. Daarin
hebben inderdaad een heleboel
mensen wat opgeschreven.

Joods
Dat ben je vanaf je geboorte. Ik ben
bewust Joods, niet orthodox.

Eten
Ik ben vooral gek op zalmsalade maar
ook op gerookte zalm, gebakken
tong en sushi. In de oorlog zat
ik op acht onderduikadressen en
heb ik heel eenzijdig gegeten. Je
at daar spek met roggebrood en
pap. Na de oorlog kwam ik in een
traditioneel Joods gezin en kreeg
ik heerlijke dingen zoals aardappel
met maag en viskoekjes.

Hekel aan
Hysterie, alle vormen van
overdrevenheid op alle gebied.

Het gaat zoals het gaat, soms is
het leuk soms is het niet leuk.
Je moet er mee dealen.

Markt
Heerlijk met mijn vrouw naar
de Albert Cuyp. Door mijn
Ajax achtergrond ken ik een
aantal marktkooplieden.

Mop
Bij Ajax wilden de jongens dat ik
voor elke wedstrijd, ook de Europacup-wedstrijden, een mop vertelde.
Deze mop heb ik ze ook verteld
en konden ze wel waarderen:
Komt een man bij de dokter en zegt:
“Ik denk dat ik beginnende Alzheimer heb”. De dokter zegt: “Ik heb
een bevriende neuroloog die kan
eventueel hersenen transplanteren”.
De man gaat naar hem toe en zegt
“ik word dement, ik vergeet alles”.
Zegt de neuroloog: “Ik kan het
oplossen, ik kan namelijk hersenen
transplanteren”. Zegt die man: “Is
dat duur”? “Nou de hersenen van
een gepensioneerde huisarts kosten
€ 800, van een accountant €1000
en van een voetballer €10.000”.
“Hoe kan dat nou” zegt de man.
Zegt die neuroloog, “Weet je
wat het is, die hersenen van
die voetballers zijn nog nieuw,
ze gebruiken ze nooit...”.
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Boek
Ik heb de laatste tijd zeker vijf
of zes boeken over Auschwitz
gelezen. Zoals Het schooltje van
Auschwitz van Mario Escobar.

Grootste wens
Dat ik het nog een aantal jaren
met mijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen leuk mag hebben.
Ik zeg het omdat ik eigenlijk altijd
bang ben dat hen iets overkomt.

Bewondering voor
Kinderen die hun bejaarde
ouders verzorgen.

Corona
Ik ben er bang voor. Mijn zoon is
tandarts en elke keer heb ik angst
dat hij door een patiënt besmet
raakt. Ik ben ook bang dat het nooit
meer zo wordt als vroeger. Mijn
dochter regelt de boodschappen.

JMW
Een geweldige organisatie. Als
je als Jood, op welk terrein
dan ook, problemen hebt bel
je JMW. Ik heb vaak mensen
geadviseerd daar naartoe te gaan.
Ze hebben altijd een oplossing.
Salo Muller schreef het boek
Tot vanavond en lief zijn hoor!

HENRI POLAK

Held van de vakbeweging
Moed der overtuiging
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF

Wat is een held? Soms lijkt het
begrip nogal rekbaar maar voor
mij stond meteen vast dat ik
bij dit thema over Henri Polak
wilde schrijven, de grondlegger
van de moderne vakbeweging in
Nederland.

Dankzij Polak, zo voelden zij het, hadden zij zich van een
groep geminachte getto-Joden ontwikkeld tot het alom
gerespecteerde keurkorps van de Nederlandse arbeidersklasse”.

Grondlegger vakbeweging
Henri Polak was de grondlegger van de moderne vakbeweging. Salvador Bloemgarten komt in zijn vuistdikke
biografie over Henri Polak tot de conclusie dat de ANDB in
de jaren rond de eeuwwisseling ‘niet alleen uitgroeide tot
de grootste maar ook tot de meest succesvolle vakbond in
Nederland’. “Dat is zeker waar”, voegt Paul de Beer daar
aan toe.
“Het succes van Henri Polak lag voor een groot deel in zijn
resultaatgerichte aanpak. Dat pragmatische kenmerkte
hem en daarmee de moderne vakbeweging. Resultaatgerichtheid ging hand in hand met een strakke organisatie
en concrete doelen. Daarin was hij zeker vernieuwend. Hij
zou er zeker trots op zijn geweest dat het model dat hij in
zijn tijd opbouwde en bewaakte tot op de dag van vandaag
dominant is gebleven. Nog steeds valt 80% van de werknemers onder door de vakbeweging onderhandelde cao’s.”

H
Henri Polak,
geschilderd
door Johan
van Caspel

enri Polak (1868-1943). Straten en lanen zijn
naar hem vernoemd. Zijn naam is onlosmakelijk
verbonden met de Algemene Nederlandse
Diamantbewerkersbond, de ANDB, de invloedrijke
vakbond van begin vorige
eeuw. De Universiteit van
Amsterdam heeft zelfs
een aparte leerstoel voor
arbeidsverhoudingen naar
hem vernoemd. Alle reden
voor een gesprek met Paul de
Beer, bijzonder hoogleraar op
deze leerstoel.

“Een verder weg liggend
ideaal, namelijk een
betere samenleving.”

“Nou, of ik Henri Polak een held zou noemen, dat weet
ik nog niet zo zeker. Wel iemand die je als voorbeeld kan
zien. Zeker iemand waar ik bewondering voor heb. Want
hij wist als autodidact op te klimmen tot leidend figuur
van de Nederlandse vakbeweging. Hij is zeker in de eerste
drie decennia van de afgelopen eeuw zeer bepalend geweest voor de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen
in Nederland. Een ongekende prestatie.”

Polak was 45 jaar voorzitter van de ANDB. Hij was grondlegger van het NVV, een voorganger van de FNV. Jarenlang schreef hij voor het vakbondsblad. Hij was de eerste
sociaaldemocraat in de Amsterdamse gemeenteraad en
de eerste SDAP’er in de Eerste Kamer. Hij was idealist en
pragmaticus. Een man die via de vakbeweging en de sociaaldemocratie ook werkte aan een culturele missie. Zijn
veelzijdigheid is groot te noemen. Paul de Beer: “Maar hij
was ook een man met een visie. Met een verder weg liggend ideaal, namelijk een betere samenleving. Met andere
maatschappelijke verhoudingen. Dat was zijn streven. En
ik vermoed dat hij het zou betreuren dat de huidige vakbeweging dát verder liggende ideaal eigenlijk nauwelijks nog
enige nadruk geeft”.

Henri Polak kwam uit een tamelijk welgestelde Joodse familie, de oudste van elf kinderen. Nooit actief in de Joodse gemeenschap, wel voor de duizenden Joodse diamantbewerkers. De biograaf Salvador Bloemgarten schrijft:
“Voor hen had hij een dubbele functie. Hij emancipeerde
ze namelijk niet alleen als arbeiders maar ook als Joden.
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Autoritair en paternalistisch

vond dat dat niet strookte met zijn eigen opvattingen.
Dat vereist moed. Dat had hij zeker, met een flinke dosis
charisma”. De Beer benadrukt hoe bijzonder het is dat Polak decennialang grote populariteit genoot bij zijn leden.
Toch kon ook hij de gestage teruggang van de diamantbewerking in Amsterdam niet voorkomen en tegenhouden.
Waarmee ook de ANDB al voor de oorlog sterk in ledental
terugliep.
In juli 1940 werd Polak gearresteerd en elke politieke- en
vakbondsactiviteit werd hem onmogelijk gemaakt. Hij
begon aan een boek met de titel Gids der dolenden, over

Polak zou zijn hele leven lang het verwijt horen dat hij
zich schoolmeesterachtig en arrogant opstelde, schrijft
Bloemgarten. “Welzeker, hij was autoritair en paternalistisch. Hij was overtuigd van zijn eigen gelijk, belerend
waarbij hij af en toe wel eens doorschoot”, beaamt Paul de
Beer. “Hij zou met die stijl vandaag de dag niet makkelijk geaccepteerd worden. Dat zou nu niet meer kunnen.
Maar - en dat kan niet genoeg worden benadrukt - hij was
wel een man met een heldere blik naar de toekomst. En
wellicht missen we dat in dit huidige tijdsgewricht wel

DiamantbewerkersBond 1919, Henri Polak zit uiterst rechts

correct taalgebruik. Bloemgarten schrijft: “Het tekent
Polak en het siert hem dat hij op het eind van zijn leven,
wanneer alles wat hem lief is wordt vernietigd, de titel
leent van Maimonides’ ‘moreh nevoechiem’ (Gids der Verdoolden) en daarbij aanknoopt bij de Joodse leertraditie”.
Henri Polak overleed in 1943 in zijn woonplaats Laren en
werd begraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg.

het meest. We missen iemand die leiding durft te nemen,
richting durft te geven, die kan sturen en op basis van een
heldere en consistente visie de achterban weet mee te krijgen. Dat is een ander soort leiderschap dan we tegenwoordig vaak aantreffen, dat zich kenmerkt door zich te laten
leiden door wat de achterban het meest wenselijk vindt.”

“Moed had hij zeker,
met een flinke
dosis charisma.”

Waarom Henri Polak als held? Bijna mijn hele leven lang
heb ik voor de vakbeweging gewerkt. Een welbewuste
keuze. De geschiedenis van de vakbeweging kent mensen
die op belangrijke momenten het verschil uitmaakten.
Die een visie op de samenleving ontwikkelden en die met
overtuiging uitdroegen. Die leiding gaven aan een maatschappelijke organisatie die opkwam voor mensen die in
de knel zaten. Zulke mensen verdienen het in mijn ogen
om ook na ruim een eeuw sinds hun wapenfeit, nog alle
aandacht te krijgen. •

“Henri Polak daarentegen had de kracht zijn leden te leiden aan de hand van een visie die hij had ontwikkeld en
consequent uitdroeg. Hij luisterde wel naar zijn leden
maar had ook de moed daar tegenin te gaan wanneer hij
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HUISARTSEN SARAH EN MARC

Huisartsen en corona
Hollandse nuchterheid overheerst
TEKST FERRY BIEDERMANN

“Helden? Nou ja, het is ons
werk.” En: “Ik kan niet zeggen
dat ik mezelf zo zie, alsof ik in de
frontlinie sta.” Als er een ding is
dat Nederlandse huisartsen met
elkaar gemeen lijken te hebben,
is het nuchterheid, ook in tijden
van corona. Dat geldt zowel voor
Sarah Overste die haar praktijk
heeft in de Rivierenbuurt in
Amsterdam, als Marc van der
Pas in Amsterdam Zuidoost, de
Bijlmer.

D

e 38-jarige Marc kwam al heel vroeg in aanraking
met het virus, helaas zowel figuurlijk als naar
later ook bleek, letterlijk. “De tweede besmette
patiënt in Nederland was een vrouw uit Diemen. Ze had
twee kinderen, waarvan een bij de kinderopvang in de
Bijlmer. We kregen meteen heel veel vragen, we werden
opeens door heel veel mensen gebeld. Toen besefte ik, we
moeten ons hierop gaan voorbereiden,” vertelt Marc.
Dat was eind februari maar hij had eerder al een Amerikaanse patiënt gehad die ongerust was omdat hij op een
conferentie in de VS met veel Chinese deelnemers was
geweest. Marc maakte zich echter lange tijd geen zorgen
dat hij het zelf kon krijgen. “Ik was er zeker niet bang voor
maar me er ook niet heel erg bewust van. Toen dat duidelijk werd, had ik het eigenlijk al.”
Marc van der Pas en collega
in de coronapoli in het AMC
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Eerst viel het hem wel mee om corona te hebben maar dat
veranderde snel. “Ik dacht als dit het is, dan is het prima.
Ik was niet bang dat het ernstig zou zijn en dacht dat het
mild was. Ik werd heel moe en toen werd het erger. Extreme vermoeidheid en spierpijn en hoofdpijn. Ik ben bijna
flauwgevallen toen ik ging douchen.” Daarmee was de
maat vol voor zijn vrouw Judith, en zijn ze naar de Eerste
Hulp gegaan. Gelukkig ging het daarna snel beter. Toch is
hij bijna twee weken uit de roulatie geweest.

Corona kwam dichtbij
Hoe hij het heeft opgelopen weet hij niet zeker. “Ik hield
me wel keurig aan de regels en was niet onoplettend wat
dat betreft. Ik kom natuurlijk de hele tijd in aanraking,
zeker in de winter, met mensen die snotteren en ziek zijn.”
Hij is er nog altijd nuchter onder en denkt dat hij het nu
niet meer kan krijgen, hoewel nog niet bewezen is hoe de
immuniteit werkt na de ziekte en hij zich ook nu nog aan
de regels houdt.

(SUPER)HELDEN / CORONA

Bescherming in het trappenhuis

Hij heeft meegedraaid in de speciale corona-polikliniek in
het Amsterdamse AMC, heeft ook patiënten uit zijn praktijk moeten doorverwijzen naar het ziekenhuis vanwege
het virus en behandelt ook mensen in een verzorgingshuis
in Amsterdam waar op de verpleegafdeling een uitbraak
was.

Maar er waren ook andere aspecten, zoals het moeten
aantrekken van persoonlijke bescherming bij huisbezoeken aan mensen die coronasymptomen zouden kunnen
vertonen, wat nu gelukkig steeds minder voorkomt. “Dan
ging je de kleding in de gang aantrekken. Dat zijn van die
Amsterdamse huizen, dus het moest op de trap want als je
dat op straat doet dan kijken de buren zo raar. Het is best
lastig om dat goed te doen, en om het allemaal weer uit te
trekken,” vertelt Sarah.

“Het is beangstigend voor
de patiënten en ook dus
wel voor het personeel.”
“Dat was wel heftig. Er is een klein stukje verpleeghuis,
waar ik geen zorg lever, daar was een patiënt positief getest en zijn ook vier verzorgenden besmet, waarvan er een
is overleden. Dat heeft wel een grote impact gehad. Vlak
na haar overlijden werden twee mensen positief getest op
de afdeling met dertien personen waar ik wel zorg lever.
Het is beangstigend voor de patiënten en ook dus wel voor
het personeel.”
Ook al heeft hij het zelf gehad, blijft Marc opletten dat hij
het virus niet verspreidt. Na zijn ziekte moest de Seder
met de schoonfamilie maar via Zoom videobellen gaan.
Gelukkig wel met de matzeballensoep die was langsgebracht.

Sarah
Overste

Bezorgd voor anderen
Voor Sarah Overste, 37, is ook het verspreiden naar andere mensen het grote risico van het beroep. Artsen komen
in aanraking met heel veel, vaak ook zieke, mensen en het
is bekend dat de hoeveelheid virus die men binnenkrijgt,
bepalend kan zijn voor het krijgen van corona en de ernst
van de ziekte. Dat geeft wel te denken.
“Niet zozeer voor mezelf maar meer voor de mensen waarmee ik weer in aanraking kom. Ik zie mezelf wel als een
soort risico voor mijn omgeving. Je ouders bijvoorbeeld
die wel wat kwetsbaarder zijn. Dat is een onprettig gevoel
en ik denk dat mensen in de zorg dat wel veel hebben. Ik
weet ook dat ik er zelf ziek van kan worden maar daar ben
ik niet heel erg bang voor.”

Ze is zelf niet ziek geweest, maar collega’s van haar praktijk in de Rivierenbuurt wel. “Dan komt het ineens wel
dichtbij. We werden er wel ongemakkelijk van, zeker. Toen
werd iedereen wel een beetje bezorgd.” Ze heeft zich wel
laten testen nadat ze ook een verkoudheid kreeg maar had
het virus toen niet.

“Een echt zieke patiënt
op 2300 mensen.”
Ze nam twee jaar geleden de praktijk over van huisarts
Edy Sarlui. Hij zag ook ooit mensen van JMW en is nog
steeds bekend bij veel Joodse voormalige patiënten. De
Joodse doelgroep is over het algemeen wel ouder en dus
kwetsbaarder voor het virus maar toch heeft Sarah weinig
coronapatiënten gehad die naar het ziekenhuis moesten.
“Ik heb een echt zieke patiënt gehad op 2300 mensen,
verder wel een aantal waarvan ik dacht dat ze het konden
hebben.”

“Dan was ik veel
banger geweest.”
Haar twee kinderen lopen gelukkig veel minder risico het
virus te krijgen en dat is heel belangrijk voor haar. “Ik
denk wel dat als het een ziekte was geweest waarvan kinderen erger ziek konden worden, ik er heel anders in had
gestaan. Dan was ik, denk ik, veel banger geweest.”
De corona-tijd vergt op het professionele vlak behoorlijk
wat aanpassingen, vertelt ze. Sommige daarvan, zoals de
mogelijkheid van meer online contacten, kunnen ook positieve ervaringen zijn die in de toekomst nuttig kunnen
blijven.

Het virus lijkt nu voorlopig onder controle maar ook de
versoepeling van de regels die dat met zich meebrengt,
kan nieuwe spanningen veroorzaken, zegt ze. “Nu de zorg
weer op gang komt, zien we weer meer patiënten. Ook de
doktersassistente ziet weer meer mensen, dat is wel even
wennen.” •
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De impact van corona
op rouw & verlies
Jonet.nl brengt verdieping
Dagelijks is Jonet er voor Joods
Nederland. Nieuws en achtergronden, objectief en in balans
gebracht. Ook dieper graven?

Traumaspecialist en bijzonder hoogleraar
prof. Geert Smid, psychiater bij ARQ Nationaal
Psychotrauma Centrum, spreekt over de impact van
corona op rouw en verliesverwerking.
Sterven en rouwen vindt in coronatijd meer dan
anders plaats in eenzaamheid. Dat maakt het verlies
nog moeilijker en soms nog onwerkelijker. Hoe neem
je afscheid als rituelen niet kunnen plaatsvinden?
Hoe kun je elkaar tot steun zijn zonder nabijheid?
Aansluitend is er gelegenheid voor discussie en het
stellen van vragen.

Wat
Wanneer
Aanmelden
Kosten

Kijk op Jonet.nl

Webinar: De impact van corona op rouw & verlies
Dinsdag 25 augustus 19:30 online
Meld je aan via: activiteiten@joodswelzijn.nl
Na aanmelding volgt een link via de mail.
Betaling is op basis van donatie.

We�s �e� s�p�r�e�d
o� -h�l�i� e� s�e�n
d� Be�j�m�n �e� e�n
d�n�t�e.
�a�k�
De Be�j�m�n �o�d� g�o�e�d�e�s �e
v�n
d�o� v�i�w�l�i�e�s �n �s �f�a�k�l�j�
h�l�h�f�i�e �o�a�i�s �m �l� g�a�i�
k�a�t�a�b�a� t� k�n�e� b�s�a�n.
Zie de donatie-gegevens in het colofon van dit blad
of ga naar www.joodswelzijn.nl/steun-de-benjamin
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Corona en de 1.5 meter samenleving
De coronacrisis is geen uitdaging voor Jolan Toff, en ook bij het nieuwe normaal
blijft alles bij het oude; de ergernissen liggen nog steeds voor het oprapen.
Er was immers nog niemand besmet daar. Ik
begrijp het wel. Toch kan ik het niet hebben omdat
dezelfde toeristen, als het de burgemeesters
zomers wel uitkomt, miljoenen euro’s aan de
economie bijdragen.

Winkeliers die niet de moeite namen om een
briefje op hun deur te hangen dat ze gesloten
waren. Ook nu laten ze na hun actuele
openingstijden te vermelden. Deze zaken nemen
hun vaste klanten niet serieus.

Foto’s of filmpjes die nergens op slaan. Zo plaatste
AT5 een filmpje op hun site over de rust in
Amsterdam. Niemand op straat en geen verkeer.
De filmer riep dat het zondagochtend 7 uur was.
Zelfs midden in het toeristenseizoen, los van
Corona, is het dan verlaten. Bij het Rijksmuseum
en de Bijenkorf was er niemand. Logisch: want er
is uberhaupt op dát tijdstip nóóit iemand. Om een
reëel beeld te krijgen moet je rond het middaguur
foto’s nemen.

foto: patrick sternfeld

Je staat buiten, in de regen, voor een winkel met
een twee-klanten-beleid. Je ziet dat een van de
klanten eindeloos met de verkoopster staat te
ouwehoeren. Ik vind dat in deze situatie men het
zakelijk moet houden.

De zieke geest van criminelen die moeiteloos
en bliksemsnel schakelen van het oplichten van
mensen in gewone tijden naar het oplichten in
Coronatijden. Bij voorbeeld door mondkapjes aan
te bieden, die te laten betalen en niet te leveren.
Op een smal voetpad moet je soms uitwijken om
tegemoetkomende wandelaars te kunnen laten
passeren. Je maakt dan gebruik van de zijkant
van het fietspad. Elke keer schrik ik mij een
rolberoerte van de wielrenners, die aan komen
scheuren en je op circa 5 millimeter passeren.
Zij anticiperen in het geheel niet op de nieuwe
omstandigheden. Ook zijn vele wandelaars vóóral
op hun hond gefocust. Die trekt hard aan de
lijn zodat ze uit koers raken en bijna tegen je op
botsen.

Deskundigen op de televisie die je ziet genieten
van hun Moment of Fame. Eentje zei dat het een
uitdaging was om Corona te verslaan. Het is
helemaal geen uitdaging het is afschuwelijk.
Helemaal aan het begin van de crisis, om kwart
voor zes ‘s middags, zag ik bij een coffee-shop een
enorme rij staan. Ik kon dat niet plaatsen. Toen
ik op Teletekst keek, zag ik dat de overheid had
aangekondigd dat om 18.00 uur alle coffeeshops
dichtgingen. Ik ben altijd goed geinformeerd.
Opmerkelijk dat de veelal toeristen beter op
de hoogte waren over juist deze Nederlandse
regelgeving dan ik.

Een gezelschap dat een tafel midden op de stoep
heeft gezet en gezellig zit te kletsen zodat je over
de weg moet lopen om anderhalve meter uit hun
buurt te blijven.
Mensen die complottheorieën verkondigen
op social media: de reeds bestaande angst en
onzekerheid wordt alleen maar vergroot.

De burgemeesters van de Waddeneilanden
vroegen aan de toeristen om nú niet te komen.

31

ROSJ PINA

Rosj Pina en corona
Van school naar online en weer terug
TEKST EN FOTO’S WOUTER VAN DER SCHAAF

“Het onderwijs beweegt zich meestal als een mammoettanker.
Maar midden maart, toen corona duidelijk maakte dat de school
moest sluiten, hebben we gehandeld als een speedboot. Binnen
drie dagen waren we overgeschakeld op online onderwijs,”
zegt Jacqueline Brecher (61), sinds anderhalf jaar directeur
van Rosj Pina, de Joodse basisschool in Amsterdam.

J

dat het zo bijzonder was dat alle kinderen ondanks hun
isolement in eigen huis toch met elkaar verbonden bleven.
En dat de school daarbij een belangrijke rol vervulde.
Pesach en Jom Ha’atsma’oet vielen in de periode dat het
onderwijs online ging. “We gingen allemaal terug naar
de basics van het contact, in het privéleven en met de
school,” zegt Anat. “De Seder vierde ik via Zoom, ook met
mijn broer die om elf uur in de ochtend charoset at in Chicago.” En Jom Ha’atsma’oet? Dat was dit jaar op Rosj Pina

acqueline steekt haar trots en waardering voor
het schoolteam niet onder stoelen of banken.
“De plotselinge overgang naar online lesgeven
heeft bij iedereen het allerbeste naar boven
gebracht. Individueel en collectief. Iedereen zette zich
in om niet alleen de lessen van de eigen groep op orde
te hebben maar schoot ook de collega’s waar mogelijk te
hulp. Want iedereen moest van de ene op de andere dag
overschakelen naar digitale structuren, naar app-groepen
en instructies verzorgen via Google Meet. Na de start
van het onderwijs op afstand zijn we met z'n allen blijven
werken aan de verbetering van de kwaliteit daarvan.
Verbouwing terwijl de winkel open bleef.”

Herkenbaarheid en houvast
Anat Keysar geeft les aan de jongste leerlingen van groep
1 en 2. “Ik heb de kinderen in die weken enorm gemist.
En de kinderen de school en hun vriendjes. Tijdens de
online-weken hebben we elke dag contact gehad en kregen
de kinderen allerlei opdrachten. Toen ze na acht weken
terugkwamen viel ons op dat heel veel kinderen in die
weken een groeispurt hebben doorgemaakt. Dat kwam
ook door de grote betrokkenheid van de ouders bij het
schoolwerk.”

“Online dawwenen, een
heel bijzondere ervaring.”
een zeer bijzondere belevenis. Jacqueline: “De hele school
was online. Meer dan 300 deelnemers. Alle leerlingen hadden met hun leraren een prachtig programma ontwikkeld. Met liedjes en muziek. Alle kinderen zongen het Hatikwa staande voor de laptop. Heel bijzonder. Het toonde
de enorme betrokkenheid van iedereen om op een crea-

“Voor ons was het belangrijk dat we zo veel als mogelijk
vast bleven houden aan het ritme van de dag. Die routine
en herkenbaarheid gaven de kinderen houvast.” Anat
noemt daarbij ook het dagelijkse ochtendgebed - het
dawwenen - waar de schooldag mee begint. “Maar dan
nu online. Een heel bijzondere ervaring.” Zij benadrukt
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Zo kun je aflezen of het kind de lesstof begrijpt. Wanneer
je de les via een scherm presenteert heb je daar niet altijd
voldoende zicht op. Daar kwam nog bij dat sommige
kinderen deden alsof ze al die tijd in de weekend-stand
stonden. Vonden het wel relaxed. Voor een aantal van
hen was half negen te vroeg om aan het werk te gaan.
Juist de meest kwetsbare leerlingen vroegen om extra
ondersteuning.” Ook Judith kan niet wachten. “Het is tijd
dat alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school gaan.”

tieve manier tóch invulling te geven aan deze belangrijke
feestdag.”

Beter terug op school
“Zelfs de allerkleinsten hadden vrijwel direct de techniek
door,” zegt Annelieke Mak, lerares van groep 2-3. “De
microfoon op stil wanneer een ander praat. En ook nu
ze weer op school zijn en een kind door een ander heen
praat, hoef ik alleen maar grappend te zeggen ‘doe even je
microfoon uit’ en het kind weet wat ik bedoel. Annelieke
is blij dat de kinderen weer op school zijn. “Nu, live met
de kinderen in de klas, is lesgeven zo anders dan via
de vierentwintig schermen. Ik kan weer mijn spontane
creativiteit kwijt in de lessen. En ook de spelmaterialen
kunnen we nu weer gebruiken dus veel meer aan het werk
gaan vanuit de belevingswereld van de kinderen. Dat is
een enorm verschil met de onlineperiode.”

“Ouders hebben het
behoorlijk zwaar gehad.”
Voor Annelieke duurde de afwezigheid te lang. En ook
zij ziet dat de thuissituatie in die periode van belang
was. Er was ruimte voor andere leerontwikkelingen zoals
koken, leren fietsen enz. “Petje af voor de ouders”, zegt
ze. “Die moesten te midden van hun eigen werk ook nog
structuur brengen in de dag van hun kind en de rust
bewaren om goed aan de slag te kunnen gaan. Ouders
hebben het behoorlijk zwaar gehad dus heb ik des te meer
bewondering hoe goed het is gegaan.”

Internationaal leerlingenbestand
Rosj Pina is zeer internationaal. Van de 270 leerlingen
heeft bijna de helft een migratie-achtergrond en familie
buiten Nederland. “Dat had zijn uitwerking in de school”,
zegt Jacqueline. “Ouders vertelden me dat in hun land
van herkomst de overheden heel anders omgingen met
school en met coronamaatregelen dan hier in Nederland.
Zij hoorden dat de Franse, Zwitserse, Engelse, Turkse
of Israëlische deskundigen hun overheden ander advies
uitbrachten dan hier. Voor sommige ouders was dat wel
eens verwarrend. Zij kwamen met voorbeelden hoe het in
hun land van oorsprong ging.
“Om elk misverstand of mogelijk wantrouwen weg te
nemen hebben we dus van meet af aan de grootste nadruk
gelegd op heldere en uitgebreide communicatie. Vooral via
nieuwsbrieven. In het Nederlands, het Engels en soms ook
in het Ivriet. Heel veel uitleggen ook via de telefoon om
op die manier ouders gerust te stellen, vertrouwen op te
bouwen en te behouden. We wilden sowieso voorkomen
dat er onrust zou ontstaan en dankzij de inspanning van
alle betrokkenen zijn we daar goed in geslaagd.”
Voor de zomervakantie gingen de kinderen weer naar
school. “Ik ben er ontzettend blij mee”, zeggen alle
leraren. “Natuurlijk wilden de kinderen wel vertellen over
die weken van de onlineschool. Maar het allerliefst gingen
ze weer gewoon verder met spelen en hun werkjes”, zegt
Anat. Terug naar het normaal. Voor zo ver dat mogelijk is,
met alle regels die daaraan zijn verbonden. “Het was een
intensieve tijd, waar we als school, ouders, leerlingen en
leraren alleen maar sterker uit zijn gekomen”, benadrukt
Jacqueline. •

Zoals alle scholen heeft ook Rosj Pina te maken met
leerlingen die extra aandacht nodig hebben. “Die
leerlingen hebben baat bij intensief contact”, zegt Judith
Krant, onder andere verantwoordelijk voor deze groep
leerlingen. “En dat was natuurlijk niet makkelijk via online
lesgeven. Non-verbale communicatie is van groot belang!
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Jacqueline
Brecher,
directeur van
Rosj Pina.
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Joodse artsen
en epidemieën
Strijd tegen ziektes ver voor corona
TEKST KARIEN ANSTADT

Met de corona-epidemie is ook hier en daar de geschiedenis van
Joden en epidemieën ter sprake gekomen, inclusief het verband
met de middeleeuwse Zwarte Dood. Maar volgens historici werd
dat destijds waarschijnlijk toch niet zo vaak gelegd. Veel relevanter
in Nederland is de recentere geschiedenis van volksziektes en
epidemieën waar veel Joodse artsen tegen hebben gestreden.

E

en ernstige epidemie in West-Europa, dat hadden we in 2020 al een tijd niet meer gezien.
Maar in de 19de eeuw had de bevolking in Nederland regelmatig te lijden onder uitbarstingen
van infectieziekten. Tyfus en tuberculose waren wijdverbreid en in 1832 werd Amsterdam getroffen door een cholera epidemie die met tussenpozen tot 1866 talloze slachtoffers eiste.
Amsterdam, ook toen een mooie stad, was
tegelijkertijd een plaats waar afval en vuil
opgehoopt lagen, ook bij markten, waar
dode dieren in de gracht terecht kwamen
en waar riolen op de straat loosden. In de
sloppenwijken kreeg hygiëne al helemaal
geen kans.

gemeente werd hij geconfronteerd met de erbarmelijke
omstandigheden waaronder velen leefden. Hij zag hoe
grote gezinnen in krotten woonden en werden omringd
door vuilnis en mesthopen omdat riolering ontbrak. Een
lucht van schimmel, rook en drek kwam je tegemoet en
stromend water was er niet. Sarphati realiseerde zich
dat epidemieën als tyfus en cholera onder dergelijke
omstandigheden constant op de loer lagen. Hij zag in dat
hij als arts in individuele gevallen weinig te bieden had en
dat er een verband was tussen armoede, hygiëne en ziekte.
Er zou structureel iets moeten veranderen en daar zou hij
zich voor inzetten.

“Volksziekten zouden
samenhangen met
onzedelijk gedrag van
de arbeidersklasse.”

Samuel Sarphati (1813–1866)
werd geboren in Amsterdam, volgde
aanvankelijk een opleiding tot apotheker,
maar koos uiteindelijk voor een studie
geneeskunde in Leiden. Nadat hij was
gepromoveerd op tuberculose keerde hij terug
naar Amsterdam waar hij als arts in dienst trad
bij het armenziekenhuis van de Portugees Israëlitische
Gemeente.

Die inzet ging echter met strijd gepaard, een strijd
die Sarphati moest leveren tegen de politieke elite
van de stad Amsterdam die van mening was dat
volksziekten samenhangen met onzedelijk gedrag van
de arbeidersklasse! Hij kreeg bijvoorbeeld te maken met
tegenwerking van de wethouder van Openbare Werken,

Verband tussen armoede, hygiëne en ziekte
Door de huisbezoeken aan de zieke leden van deze
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James Teding van Berkhout, die de bijnaam
Treuzel van Berkhout had. Wat politieke
schermutselingen betreft is er niets nieuws
onder de zon.

de 19de eeuw en daarna bezighield met
de volksgezondheid. Het is opvallend
hoezeer Joodse artsen zich door de
tijd heen niet alleen met hun vak in
strikte zin bezighielden, maar zich ook
maatschappelijk, wetenschappelijk en
politiek inzetten ter verbetering van de
volksgezondheid.

Vuilverwerking en urinoirs
Toch zette Sarphati door. Een belangrijke missie
die hij had was een betere vuilverwerking in de
stad. Uiteindelijk ging het stadsbestuur overstag en
nadat hij genoeg startkapitaal had verzameld startte
hij een eigen afval- en mestbedrijf. Daarnaast zorgde hij
er voor dat er urinoirs in de stad kwamen en een nieuw
abattoir. Deze maatregelen leidden niet direct tot het
succes dat hij op het oog had want mestkarren en urinoirs

Levy Ali Cohen (1817-1889)
Dr. L. Ali Cohen voltooide in 1840 zijn studie medicijnen
aan de Universiteit van Groningen. Van 1866 tot 1869
was hij inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht
voor de provincies Overijssel en Drenthe. Cohen was

Sarphati monument in het
Sarphatipark in Amsterdam
foto patrick sternfeld

Xxx

de pionier van een groep artsen die bekend werd onder
de naam de Hygiënisten. Zij streden voor een nieuw
volksgezondheidsbeleid. Voor 1865 bemoeide de
overheid zich niet actief met de volksgezondheid. De
hygiënisten waren van mening dat de overheid mede
verantwoordelijkheid moest nemen ten aanzien van de
bescherming en verbetering van de volksgezondheid.
In 1872 publiceerde Cohen het Handboek der openbare
gezondheidsregeling en der geneeskundige politie, met
het oog op de behoeften en de wetgeving van Nederland.
Hoewel er vanaf 1865 wel sprake was van Geneeskundig
Staatstoezicht, liet de overheid het verder nog afweten,

verspreidden nog steeds veel stank. Maar toch werden de
straten en grachten schoner dan voorheen en moest men
de verdienste van Sarphati erkennen.
Geïnspireerd door zijn eigen succes stichtte Sarphati in
1856 de eerste meel- en broodfabriek, waardoor ook de
armen de mogelijkheid kregen om zich te voeden met
goed en hygiënisch geproduceerd brood. In de reclame die
men voor dit zowel goedkope als gezonde brood maakte,
werd de naam van dokter Sarphati duidelijk vermeld.

Overheid en volksgezondheid
Samuel Sarphati was niet de enige Joodse arts die zich in
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arbeiders te bevorderen. Ter preventie van tuberculose,
een volksziekte in die dagen, pleitte hij voor verbetering
van woon- en werkomstandigheden. Maar in tegenstelling
tot zijn voorgangers was Heijermans ook politiek
actief in de SDAP. In 1901 werd hij gemeentearts van
Amsterdam en hield een pleidooi voor de oprichting van
arbeidersziekenfondsen en een betere beloning voor
ziekenfondsartsen. Zijn belangrijkste publicatie kwam uit
in 1908: Handleiding tot de kennis der beroepsziekten.
Dit boek bevatte veel foto’s en gaf een uitstekend beeld
van de arbeidsomstandigheden en de beroepsziekten
uit die tijd. In 1919 werd Heijermans directeur van
de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. Onder zijn
leiding kwam in 1923 de fusie met de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst tot stand met als resultaat de
Amsterdamse GG&GD, zoals we die nu kennen. Ook zijn
pleidooi voor het tegen een goed salaris tewerkstellen
van arbeiders met een beperking tekent zijn sociale
bewogenheid.

men bedreef een ‘laissez-faire-politiek’. Toen Cohen
tijdens een pokkenepidemie bijvoorbeeld zijn uiterste
best deed om voldoende pokken entstof bijeen te
krijgen, werden toch onvoldoende kinderen ingeënt door
laksheid van het gemeentebestuur. Cohen en de overige
Hygiënisten hebben met het handboek vurig gepleit voor
actieve betrokkenheid van die overheid, maar het zou nog
een tijd duren voordat de geesten daar rijp voor zouden
zijn.
Samuel Senior Coronel (1827-1892)
S.S. Coronel ging in 1844 medicijnen
studeren in Amsterdam, in 1846
zette hij zijn studie in Leiden voort
en promoveerde daar ook in 1850.
In 1853 werd hij benoemd tot
stadsgeneesheer in Middelburg, wat
betekende dat hij armendokter werd.
In Middelburg werd hij geconfronteerd
met zijn beperkte mogelijkheden om
als arts iets te kunnen betekenen voor
de arme bevolking. Een armoede, zo sprak
hij, “zo intens en op zulk een groote schaal, een
armoede, die een ontaardende invloed had op lichaam
en geest van groote groepen der bevolking.” Het liet de
burgemeester van Middelburg koud. Die verklaarde in
de gemeenteraad dat de statistieken die grote sterfte
onder de armen aantoonden, hem onverschillig lieten.
“Gezien de overbevolking onder die groep was het
maar beter dat er nog meer stierven.” Coronel liet het
er niet bij zitten en werd een van de grondleggers
van de sociale geneeskunde in Nederland. In 1859
publiceerde hij de studie: Middelburg voorheen en
thans. Bijdrage tot de kennis van den voormalige
en tegenwoordige toestand van het armenwezen
aldaar. Een tweede studie ging over de katoenwevers
op Walcheren en daarmee begaf hij zich op het terrein
van de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Daarna
volgde in 1861 het boek: Gezondheidsleer toegepast op
de fabrieksnijverheid. Daar bleef het niet bij want Coronel
onderzocht vervolgens de relatie tussen gezondheid
en klasse diepgaander en streed tegen vrouwen- en
kinderarbeid. Op 17 januari 1869 werd het werk van
Coronel bekroond met de eerste prijs door de Société
internationale des études pratiques d'économie sociale te
Parijs.

Benedictus Herschel (Ben) Sajet (1887-1986)
Sajet werd in Amsterdam geboren in een traditioneel
Joods gezin als zoon van een diamantbewerker en
diamanthandelaar. Ook hij werd al op jonge leeftijd
getroffen door de armoede en sociale ellende die hij om
zich
heen zag. Al op 15-jarige leeftijd voelde hij
zich aangetrokken tot het socialisme.
Zoals hij later in zijn leven zei,
betekende tsedaka voor hem
sociale rechtvaardigheid en
solidariteit, de bron van zijn
socialisme. Na zijn afstuderen
vestigde Sajet zich in 1912 als
huisarts in de Transvaalbuurt
in Amsterdam. Als student
was hij al geïnteresseerd
geweest in de relatie tussen
sociale omstandigheden en
gezondheid en hij heeft dan ook veel
onderzoek gedaan, o.a. naar mazelen
en kinkhoest in Amsterdam en naar de gevolgen van de
slechte hygiënische omstandigheden tijdens de Eerste
Wereldoorlog voor de volksgezondheid. In 1923 werd
hij lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de SDAP.
Hij hield zich bezig met volksgezondheid, onderwijs en
blinden- en bejaardenzorg. In zijn wetenschappelijke
publicaties kwam altijd zijn sociale gevoel tot uiting. In
zijn huisartsenpraktijk werd hij bijvoorbeeld getroffen
door onbehandelde trachoom (een oogziekte) bij zijn
arme patiënten en pleitte hij in een publicatie voor
structurele opsporing daarvan. Na de oorlog (hij had
Nederland op tijd kunnen ontvluchten) keerde hij terug
in de gemeenteraad, nu voor de Partij van de Arbeid.
Hij was woordvoerder voor de reorganisatie van de
gezondheidszorg en pleitte toen al voor een nieuw
Academisch Ziekenhuis aan de rand van de stad. Ook
voerde hij in 1953 in de gemeenteraad het woord over
de Hollandsche Schouwburg, die volgens hem nu een
waardige bestemming zou moeten krijgen. •

Louis Heijermans (1873-1938)
Heijermans (jongere broer van toneelschrijver
Herman Heijermans) studeerde in 1899 af als arts
aan de Universiteit van Amsterdam en ging werken
in het Nederlands Israëlitisch Ziekenhuis. Toen er
bij de pas gebouwde gasfabriek in Watergraafsmeer,
waar Heijermans ook woonde, een aantal ongelukken
plaatsvonden, raakte hij geïnteresseerd in toxicologie en
de invloed van werk- en woonomstandigheden alsmede
voeding op gezondheid. Heijermans zette het werk van
zijn voorgangers, L.A. Cohen en S.S. Coronel, voort
en heeft veel gedaan om de gezondheid van armen en
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JMW neemt je mee!
Op vakantie gaan zit er niet in deze zomer,
daarom neemt JMW je virtueel mee op
stap! Vanuit je luie stoel naar verschillende
bijzondere locaties met een Joodse
geschiedenis.
Jouw virtuele reisschema:
Dinsdag 7 juli 19.30
Met Jur Limburg naar de
verdwenen Vlooienburgbuurt
Dinsdag 14 juli 19.30
Met Daniël Metz naar de
Amsterdamse diamantindustrie

EN MEER! HOU ONZE WEBSITE
EN FACEBOOK IN DE GATEN!
Geef je op via activiteiten@joodswelzijn.nl
Na aanmelding volgt een link / Pay as you like!

Gebaartje met een Kaartje!
“eyn alter fraynd
iz beser vi naye tsvey
.”
(Eén oude vriend is
beter
dan twee nieuwe)

the
“to love oneself is
ng
beginning of a lifelo
romance.”

“verter zol men vegn
un nit tseyln.”
wegen, niet
(Woorden moet men

“when times get
we don’t give up. tough,
we get up.”
Barack Obama

Oscar Wilde

tellen)

 אין זו אגדה,אם תרצו

(Als je het wilt, is het

geen sprookje — Theodor

זכור
 לעולם לא יושם:תמיד
בפניך מכשול שאין בכוחך
להתגבר עליו

Herzl)

stad,
“zorg goed voor de
en voor elkaar.”

“soms moet je jezel
f
dwingen om op
poëzie
te wachten.”
Maud Vanhauwaert

Eberhard van der Laan

je nooit een obstakel
(Onthoud goed: er zal
niet kan overwinnen
worden gegeven die je
Breslov)
— Rabbi Nahman van

Als lezer van de Benjamin ontvangt u bij deze editie een ansichtkaart
om te versturen naar een dierbare.

Wilt u meer kaarten versturen?

Ga naar www.joodswelzijn.nl/gebaartje-met-een-kaartje
37

EITZES VAN ESTHER

Coronacrisis: isolatie en angst
Als alles stil komt te staan
TEKST ESTHER SCHOLTENS

Vraag
U zult het vast vaker horen, maar ook ik worstel met alle
maatregelen die genomen zijn om te voorkomen dat het
coronavirus zich verder verspreidt. Mijn man is acht jaar
geleden plotseling overleden. Het was een verlies dat
ik maar met moeite kon accepteren of verwerken. We
hadden geen kinderen en deden altijd alles samen: We
gingen erop uit, trokken door Europa met de caravan,
hielden van lekker eten in een restaurant en konden uren
met elkaar praten. Hij was ook Joods en begreep wat leven
met de gevolgen van de oorlog inhoudt.
Het kostte me dan ook veel moeite om na zijn dood de
draad weer op te pakken. Ik moest ineens leren mezelf
bezig te houden en afleiding buitenshuis te zoeken. Dat
is met vallen en opstaan uiteindelijk aardig gelukt, al zeg
ik het zelf. Ik heb me aangesloten bij allerhande clubjes:
een boekenclub, een koffie-club op de woensdagmorgen
en een wandelclub op de zaterdagmiddag. Ook had ik
me, een paar maanden na het overlijden van mijn man,
aangesloten bij een praatgroep, waarin ik vrouwen
ontmoette die er, net als ik, alleen voor stonden. We zien
elkaar nog steeds en zijn een hechte vriendinnenclub
geworden.
Alhoewel ik al oud ben (83 jaar) ben ik lichamelijk nog
goed gezond! Zelfstandig wonen en mijzelf en mijn
appartement verzorgen gaan nog prima. Zoals je ziet
had ik het, na een periode van verdriet en eenzaamheid,
inmiddels goed voor elkaar en kon ik weer genieten van
het leven.

En toen kwam dus dat rottige virus. In één klap was ik
alles wat het leven aangenaam maakte kwijt! Mijn clubjes
vielen weg en afspraken met mijn praatgroep-vriendinnen
waren ineens taboe! Ik kon niet meer wandelen en niet
meer naar het Sociaal Wijkcentrum voor een kopje koffie.
Tot mijn schrik voel ik naast frustratie en ongeduld iets
anders, namelijk angst. Ik word ‘s ochtends met een
knoop in mijn maag wakker. Toen ik de beelden op tv zag
van lege schappen in de supermarkt en een politicus hoor
zeggen dat we in oorlog zijn tegen het virus, voel ik in mij
de spanning oplopen. ‘s Nachts lig ik wakker en heb ik
gedachten als: In de oorlog liep ik gevaar omdat ik Joods
was en nu omdat ik oud ben!
U kunt zich voorstellen dat ik mij inmiddels geen
raad meer weet. Ik ben alleen, mis mensen om mee te
praten. Ik bedoel écht mee te praten. Mijn praatgroepvriendinnen zijn aardig en af en toe bellen we met elkaar,
maar ik kan hen niet uitleggen waar mijn angst vandaan
komt. Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook onzin. Daarnaast
heb ik geen afleiding meer en mis ik mijn man weer, zoals
ik hem in het eerste jaar na zijn dood miste.
Eitze
Sinds de regering de maatregelen tegen het coronavirus
instelde, worden we regelmatig gebeld door mensen
die, zoals u het zo treffend beschreef, worstelen met
de situatie. Als ik uw verhaal lees denk ik wel direct:
deze dame is extra zwaar getroffen: haar man verloren,
alleen, hard gewerkt om zich te herpakken en iets van
het leven te maken en geen kinderen of kleinkinderen
om op terug te vallen, alhoewel die nu niet langs zouden
mogen komen. Het is in feite meer dan begrijpelijk dat u
zich gefrustreerd en eenzaam voelt. Doordat de afleiding
wegvalt is er bovendien meer ruimte voor angst en
verdriet.

Afspreken met
mijn vriendinnen
was ineens taboe!
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U zegt dat u het eigenlijk maar onzin vindt dat u bang
bent. Dat hoor ik vaker: “Ik weet dat deze situatie niet
te vergelijken is met de oorlog, waarin ik tegenover een
gevaar stond waar bijna niets tegen te doen was. Toch
voel ik me gespannen en angstig.” Om eenzelfde gevoel
te hebben dat u in de oorlog had, is het echter niet nodig
om met eenzelfde soort gevaar geconfronteerd te worden.
Een trigger is genoeg. En triggers zijn er momenteel
volop: lege vakken in de supermarkt, een politicus die het
woord oorlog in de mond neemt, het opgesloten zitten, de
eenzaamheid.

“Rationaliseren is een
goed middel om angst
mee te beteugelen.”

Maar hoe wapent u zich hier nu tegen? Het klinkt
misschien raar, maar ik vind het juist goed dat u het
“onzin” vindt dat u bang bent. Dat betekent namelijk
dat u al relativeert: Ik voel me angstig, maar weet dat

Rationaliseren is een goed middel om angst mee te
beteugelen. U goed informeren trouwens ook, maar dan
wel met de feiten en met mate. Daarnaast is afleiding een
belangrijk wapen tegen al die nare emoties. Nu hoor ik u
zeggen: Maar hoe dan? Ik mag en kan niets.
Dat is echter de vraag. Misschien voelt u zich momenteel
zo lamgeslagen dat u het even niet meer ziet maar afleiding zoeken kan altijd. Ik kan me voorstellen dat u daar
wel wat steun en begeleiding bij kunt gebruiken. Vergeet

ik me drukker maak dan noodzakelijk. Zoeken naar een
verklaring hebben we zojuist gedaan, dat komt door
triggers die gevoelens naar boven halen die u nou juist zo
goed het hoofd had geboden.
Deze verklaring kunt u gebruiken om de dialoog met uzelf
aan te gaan: Ik ben bang, omdat ik de situatie zoals hij is
ontstaan door het Coronavirus associeer met de situatie
van in de oorlog. De situatie van nu is echter anders en
minder bedreigend. Ik hoef niet zo bang te zijn.

overigens niet dat dit een periode is die ook weer een
keer voorbij gaat. Het lijkt zo’n simpele gedachte, maar in
stressvolle omstandigheden vergeten mensen wel eens dat
die omstandigheden niet eeuwigdurend (hoeven te) zijn.
JMW werkt ook tijdens de coronacrisis gewoon door
om een luisterend oor te bieden, mee te denken over
alternatieve bezigheden, of hoe u toch contact met uw
omgeving kunt onderhouden. Neemt u gerust contact met
ons op. We helpen u graag door deze moeilijke tijd heen. •
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Vrijwilligers
in tijden van corona
TEKST ASJER WATERMAN

R

Nati Banet, 21 jaar, vrijwilliger via Maccabi
VWO en volgend jaar, hopelijk, student psychologie,
woonplaats: Amsterdam

Robine Ehrenburg, 60 jaar,
vrijwilliger bij de telefoonservice
Edelsmid en stiekem een beetje gepensioneerd,
woonplaats: Oosterbeek

Ik geloof dat ik een appje kreeg van iemand die ik ken.
Dat Maccabi vrijwilligers zocht om mensen te helpen die
door corona hun huis niet uit konden. Vroeger werkte ik
bij de thuiszorg van Cordaan JMW, ik denk dat degene
die het mij doorstuurde daarom aan mij dacht. Zonder
er verder heel veel bij na te denken, vulde ik het online
formulier in. Er zijn vast veel mensen die zich hebben
opgegeven en ik zal er wel niets meer van horen, dacht ik
nog.
Maar niet veel later werd ik gebeld door een medewerker van JMW. Of het klopt dat ik me had opgegeven als
vrijwilliger bij Maccabi en of ik zou kunnen helpen bij
een aantal adressen in Amsterdam-Buitenveldert. Ik heb
toen boodschappen gedaan en spullen voor die mensen
weggebracht. Het leuke aan dit soort werk vind ik dat je
de kans krijgt om met de mensen te praten.

eddende engelen, rotsen in de branding, onze
steun en toeverlaat, helden. JMW valt en staat
bij haar vrijwilligers, mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Ze brengen met
hun auto cliënten naar afspraken, bellen mensen die
behoefte hebben aan een praatje of helpen met het opzetten van evenementen. Vanwege de coronaepidemie
waren er veel nieuwe vrijwilligers nodig, twee van hen
vertellen hun verhaal.

Een maand of twee geleden kreeg ik een email van Kletsmaar, de koffiegroep van JMW in Arnhem. Daarin stond
een oproep voor vrijwilligers voor de telefoonservice van
JMW. Je wordt dan gekoppeld aan personen die zich opgeven bij JMW omdat ze graag eens in de zoveel tijd door
iemand gebeld willen worden. Dat is echt iets voor mij, en
ik heb me dan ook gelijk opgegeven.
In totaal heb ik nu drie ‘klanten’. Met hen heb ik wekelijks contact, vaak wel drie keer per week. We kletsen dan
gewoon wat met elkaar. In het begin waren de gesprekken soms wat kort, het duurt toch even voordat je bij
elkaar op je gemak bent. Inmiddels hebben we al veel
gesprekken achter de rug, soms van wel anderhalf uur.
Je hoort veel verhalen, bijvoorbeeld over hoe het deze
mensen is vergaan tijdens de oorlog. En ze vragen ook
naar mijn leven, hoe het met mij gaat. Ja, we hebben
elkaar inmiddels goed leren kennen.

“Mensen kunnen zo
opknappen van een
telefoongesprek.”

“Een glimlach op
iemands gezicht geeft
je echt een geweldig
gevoel vanbinnen.”
Ik ben geboren in Israël en al mijn familie is dus ook
Israëlisch, waardoor ik een minder vanzelfsprekende
band heb met de Nederlandse geschiedenis. Ik vind het
leuk om van deze mensen te horen waar zij vandaan
komen, hoe Amsterdam er vroeger uitzag, of hoe ze de
oorlog zijn doorgekomen. Dat praten met mensen vind ik
fantastisch, niet voor niets wil ik later dan ook klinisch
psycholoog worden.
Daarnaast zie ik het ook als mijn plicht om te helpen
waar ik kan. Vanuit mijn traditionele opvoeding heb ik
altijd meegekregen dat chesed, het doen van goede daden
zonder er iets voor terug te verwachten, een belangrijke
mitswe is. Dan is het soms misschien een beetje tegenstrijdig dat je er tóch wat voor terugkrijgt; een glimlach
op iemands gezicht geeft je echt een geweldig gevoel
vanbinnen. En je helpt de gemeenschap, dat zou iedereen
toch moeten doen? •

Mensen kunnen zo opknappen van een telefoongesprek.
Dat maakt het echt tot belangrijk werk. Je merkt dat je
een verschil kan maken. En daarnaast vind ik het voor
mijzelf ook leuk. Ik woon alleen en zie daardoor in deze
coronaperiode voornamelijk mijn hond en de buren, en
op deze manier heb je toch weer wekelijkse contacten
erbij. Ik kan dan ook iedereen aanraden om zich ook als
vrijwilliger aan te melden. Mits je het leuk vindt om te
telefoneren natuurlijk…
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Coronacrisis
en groei bij JMW
TEKST CHAYA OOST

D

Pesach

eze tijd levert naast allerlei problemen ook
veel goeds op. Zo is JMW in één klap digitaler
geworden - zie ook onze chat-functie op de
website, zijn nieuwe en oudgediende vrijwilligers met
frisse energie aan de slag gegaan en zijn we mooie
samenwerkingen aangegaan.

Daarnaast stond Pesach ook nog eens voor de deur, wat de
nodige uitdagingen met zich meebracht. Gelukkig popte
vanuit de Joodse gemeenschap de corona-hulpdiensten op
als paddenstoelen. Met vele van hen hebben we samengewerkt en werken wij nog steeds samen. Zo had het
Coronacrisisteam de handen vol aan het koppelen van diegenen die hulp nodig hadden bij het doen van bijvoorbeeld
boodschappen, aan de vele welwillende vrijwilligers
die Maccabi Nederland in een mum van tijd
had verzameld. Ook Moishe Pod Amsterdam had vrijwilligers opgetrommeld, die
hielpen met het uitlaten van de hond
of het posten van een brief.
JMW sloeg verder de handen
ineen met de NIHS, NIISA, Jad
Rafaël en JIH om het mogelijk te
maken vele gezinnen te voorzien
van koosjere maaltijden (met veel
dank aan Langerhuize en Vos!) en
pesach-pakketten.

Zodra de pijlen in de richting van de intelligente
lockdown begonnen te wijzen, heeft JMW intern een
Coronacrisisteam opgezet. In samenwerking met andere
Joodse organisaties heeft JMW ruim 100 mensen kunnen
voorzien van hulp. Zowel met boodschappenhulp,
koosjere maaltijden en pesach-pakketten, als mentale
steun via telefoontjes. Het Coronacrisisteam heeft als doel
alle relevante informatie over het virus en de gevolgen
daarvan, zoals thuisisolatie en eenzaamheid, te verzamelen
en toegankelijk te maken.

Hoe het begon
Ons spreekuur werd direct uitgebreid om zo zoveel mogelijk mensen te kunnen adviseren en/of een luisterend
oor te bieden in deze vreemde en moeilijke tijd. JMW leek
even wel een mobiele telefooncentrale waar niet alleen de
maatschappelijk werkers constant aan het bellen waren,
maar ook vele andere medewerkers die dagelijks in contact
stonden met hun vrijwilligers en andere bekenden van
JMW en dat allemaal vanuit huis!

JMW Chat!
Sinds ons verruimde spreekuur hebben
we heel wat telefoontjes gekregen. Omdat
uit veel van de gesprekken bleek dat eenmalig
contact niet volstaat, hebben we het initiatief verbreed
naar de telefoonservice, waarbij vrijwilligers regelmatig bellen met de deelnemers. Allen die gebaat zijn bij
intensievere begeleiding, worden meermaals per week
gebeld door onze medewerkers. Ook heeft JMW sinds kort
een chatfunctie gelanceerd! Op onze website kan gechat
worden met een van onze maatschappelijk werkers en zijn
alle vragen welkom. We starten met twee uurtjes per dag,
van 12.00 tot 14.00 uur. We beginnen klein en bij succes
breiden we uiteraard uit.

De eerste dagen lag de focus verder op het in de lucht
krijgen van de JMW-en-corona webpagina. Op deze
pagina vindt u alles wat te maken heeft met JMW en de
coronapandemie en ook fijne tips voor deze onzekere tijd.
We streven ernaar u zo volledig mogelijk te informeren
over de maatregelen die JMW treft in verband met het
coronavirus en proberen zoveel mogelijk Joods Nederland
te blijven bedienen.
We zien het als onze taak om in deze tijden, waarbij sociale
isolatie dreigt voor een groot deel van onze achterban, hulp
te bieden aan de gehele Joodse gemeenschap. Dat doet
JMW niet alleen; daarom proberen we al het aanbod zoveel
mogelijk te bundelen en af te stemmen, zodat iedereen uit
de gemeenschap die hulp zoekt, weet waar dit te vinden
is. Ook staat op deze webpagina een selectie van vermaak
tegen verveling tijdens thuisisolatie, met onder andere een
extra online-editie van de Benjamin, virtuele musea, online
theater, muziek, Joodse lessen/lezingen en vermaak voor
de kinderen. Elke dag wordt deze lijst geactualiseerd en
bijgewerkt.

JMW is er voor jou, zeker nu. Werk je in de zorg of in het
onderwijs? Heb je een vitaal beroep? Ben je mantelzorger?
Werk je voor/met iemand uit de Joodse gemeenschap?
Of voel je je alleen of heb je behoefte aan een luisterend
oor? Bel JMW. Heb je behoefte aan iets wat hier niet
tussen staat? Neem contact met ons en we zullen onze
uiterste best doen aan je (hulp)vraag te kunnen voldoen. •
Bel JMW van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur
op 088 – 165 22 00 of bezoek Joodswelzijn.nl.
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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.

Hoera, Lev-JMW gaat
weer langzaamaan open!
Vanaf 1 juli zijn de deuren van Lev
weer open. Daar zijn we heel blij
mee. We starten met één-op-één
koffiemomenten om zowel onze
deelnemers als onszelf te laten
wennen aan de nieuwe situatie.
Met verschillende maatregelen
doen we er natuurlijk alles aan om
de RIVM-maatregelen in acht te
nemen.
Vanaf 1 september gaan we ook
weer beginnen met activiteiten.
We hopen dan stapsgewijs alles
zoveel mogelijk volgens het oude
rooster aan te vangen. Alleen de
feestetentjes en de dagtochten
zullen op een later moment
georganiseerd worden.
Hopelijk tot gauw! We verheugen
ons erop u weer te ontvangen.
Manja Lange & Roos Bar-Ephraïm
Mocht u vragen of opmerkingen
hebben mail lev@joodswelzijn.nl

Joodse Activiteiten &
maatschappelijk werk
Inmiddels is JMW voorzichtig
weer het werk aan het opstarten
met cliënten en deelnemers. De
gezondheid van onze cliënten,
deelnemers en medewerkers staat
bij JMW voorop. Daarom volgen
we het advies van het RIVM over
COVID-19 en passen we onze
werkwijze hierop aan. Vanaf 19
mei hebben we mondjesmaat de
hulpverlening aan cliënten op
kantoor deels weer opgestart.
Huisbezoeken zijn vanaf 1 juni
ook beperkt weer mogelijk.
Alles is onder voorbehoud van
het beleid van de regering. Ons
kantoor is inmiddels voorzien
van preventiemaatregelen zoals
stickers, desinfecterende sprays,
plexiglas en een duidelijke
looproute.

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
Vanwege de coronamaatregelen komen de medienegroepen voorlopig
tot september niet bij elkaar.

Bereik JMW via de nieuwe
chat-functie!
Op werkdagen tussen 12.00 - 14.00 uur
via de website

www.joodswelzijn.nl
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,אם תרצו

אין זו אגדה
Na de zomer
zullen de
groepen weer
starten op
een manier
waardoor de RIVM-maatregelen en
hygiëneregels nageleefd kunnen
worden. Ter vervanging van een
deel van de normale programmering starten we met een aantal
virtuele programma’s:
(Als je het wilt, is het

or Herzl)
geen sprookje — Theod

Online activiteiten
mede mogelijk gemaakt
door Maror
JMW neemt je (virtueel) mee!
Aangezien we niet op vakantie
kunnen, neemt JMW je mee:
virtuele tours/rondleidingen met
een Joods onderwerp:
• Met Jur Limburg naar de
verdwenen Vlooienburgbuurt op
dinsdag 7 juli 19.30 uur
• Met Daniel Metz naar de
Amsterdamse diamantindustrie
op 14 juli 19.30 uur
• En meer..! Rondleidingen door
verschillende Nederlandse
Sjoels/Joods erfgoed

Webinar: De impact van de
coronacrisis op rouw en
verlies
Traumaspecialist en bijzonder
hoogleraar prof. Geert Smid, psychiater bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, spreekt over
de impact van corona op rouw en
verliesverwerking. Sterven en rouwen vindt in coronatijd meer dan
anders plaats in eenzaamheid. Dat
maakt het verlies nog moeilijker en
soms nog onwerkelijker. Hoe neem
je afscheid als rituelen niet kunnen
plaatsvinden? Hoe kun je elkaar tot
steun zijn zonder nabijheid?
Aansluitend is er gelegenheid
voor discussie en het stellen van
vragen.

Dinsdag 25 augustus 19:30
uur online. Meld je aan via:
activiteiten@joodswelzijn.nl
Na aanmelding volgt een link via
de mail. Betaling is op basis van
donatie.

we don’t give up.

én oude vriend is beter
dan twee nieuwe)

tough,
“when times get get up.”
we
we don’t give up.

ough,
we get up.”

Barack Obama

Barack Obama
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et geen sprookje —

Theodor Herzl)

lf
“soms moet je jeze zie
poë
dwingen om op
te wachten.”

“soms moet je jeze
lf
dwingen om op
poëzie
te wachten.”
Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert

Gebaartje met een kaartje
Omdat we in deze tijd niet bij elkaar
op bezoek kunnen, is contact
houden voor iedereen een grotere
uitdaging. Daarom is JMW gestart
met het kosteloos versturen van
handgeschreven kaartjes. Een mooi
persoonlijk gebaar! Via onze website
is het mogelijk een kaart te kiezen,
de tekst te schrijven die je erop wilt
en het adres van de ontvanger door
te geven. Een van onze medewerkers zal de met de hand geschreven
kaart op de post doen. Met deze
kaarten wil JMW in deze moeilijke
tijd wat positiviteit verspreiden
binnen de gemeenschap.
Wij helpen je graag om kosteloos
een mooie kaart te versturen! Voor
deze actie hebben wij twee kaarten
ontworpen waaruit u kunt kiezen.
Op de kaarten staan positieve
uitspraken in vier talen. Klik op een
van de kaarten die je wilt versturen. Je komt in een emailformulier
terecht, waarin je ons het adres van
de ontvanger geeft en de tekst die
je op de kaart wilt plaatsen. Een van
onze medewerkers zal de kaart dan
met de hand schrijven en op de post
doen. Ga naar www.joodswelzijn.nl/
gebaartje-met-een-kaartje

Denk bij het invullen van het
formulier aan de volgende
‘spelregels’:
1. Gebruik maximaal 80 woorden
verzending naar adressen in
Nederland
2. Wij versturen geen anonieme
kaarten
3. Maximum van twee kaarten per
aanvragende persoon

Aankondiging
Slachtofferhulp
antisemitisme
Een van de terugkerende thema’s
waar we ons vanuit JMW al jaren
hard voor maken is antisemitisme.
Door de jaren heen hebben wij,
rondom dit thema, verschillende
activiteiten ontwikkeld en hulp verleend. Momenteel zijn wij bezig met
het verbeteren van onze expertise
binnen de hulpverlening aan slachtoffers van antisemitisme, zodat
wij mensen, die te maken krijgen
met incidenten nog beter kunnen
bijstaan. Hierbij werken we onder
meer samen met het CIDI en het
Joods Politienetwerk. Wij zullen u
komende tijd op de hoogte houden
van de gang van zaken.

Mocht u hier al eerder vragen
of opmerkingen over hebben,
schroom dan niet ons een mail te
sturen: info@joodswelzijn.nl

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.

JMW wordt mede door Maror gefinancierd om deze activiteiten
mogelijk te maken. Daardoor kunnen wij u deze activiteiten
aanbieden. Wilt u een bijdrage leveren? Dan kan dat door uw
bijdrage over te maken op IBAN NL57 INGB 0003 7943 13 ten
name van JMW onder vermelding van de [naam desbetreffende
activiteit].
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Online
gespreksgroepen
JMW start twee nieuwe online
gespreksgroepen, onder leiding
van een maatschappelijk werker,
en voor mantelzorg ook met een
mantelzorgmakelaar. Hierin kan
je jouw verhaal vertellen, steun
vinden bij elkaar of gevoelens
herkennen bij anderen. Ook is er
ruimte om tips en ideeën uit te
wisselen over de zorg en nieuwe
contacten op te doen.
Nabestaanden & Rouw
Wie rouwt doet dat op een
eigen manier en in eigen tempo.
Bij verlies van een dierbare
bieden herkenning en erkenning
vaak troost.
Mantelzorgondersteuning
Zorgen voor een naaste kan
zwaar zijn, je zorgen maken om
een naaste misschien nog wel
zwaarder. Praat met anderen
die in een vergelijkbare situatie
zitten.
Prijs: Kosteloos
Informatie & aanmelden:
spreekuur@joodswelzijn.nl
o.v.v. ‘nabestaanden en
rouw’ of ‘mantelzorg’

SJOEKERTJES

Sjoekertjes
Naoorlogse gastsprekers

Wie herkent deze dame?

Wil jij je ook inzetten tegen het toenemende antisemitisme? NA DE OORLOG, landelijk centrum
voor naoorlogse gastsprekers zoekt wegens grote
toename van het aantal
gastlessen een bevlogen
vrijwilliger, die de gastlessen kan bemiddelen tussen
scholen en gastsprekers.
Administrative en digitale kennis vereist. Werken
vanuit huis is mogelijk en vrijwilligersvergoeding
beschikbaar.

Dit portret werd op
basis van stijlkenmerken toegeschreven
aan de Amsterdamse Joodse schilder
Benjamin Liepman
Prins (1860-1934).
Inmiddels is het door
onderzoek en via
contact met nazaten van Prins steeds
minder waarschijnlijk
geworden dat het
ongesigneerd schilderij van de hand van Benjamin
Prins is. De vraag is van welke schilder het portret
dan wél is, waarom het schilderij ongesigneerd
is gebleven (de handtekening kan in de Tweede
Wereldoorlog zijn verwijderd of overgeschilderd),
maar vooral wie de geportretteerde dame is. De
datering is vooralsnog ook ruim: in de decennia
rond 1900. Wie heeft een idee of de oplossing? De
huidige eigenaar zoekt een geschikte bestemming
(museum?).

Deborah Lens, 06 39762378
info@nadeoorlog.nl
www.nadeoorlog.nl

Struikelstenen in De Bilt
Ongeveer 130 joodse bewoners zijn in de 2
wereldoorlog uit de gemeente De Bilt afgevoerd
en niet meer teruggekeerd. De Stichting
Struikelstenen De Bilt wil zich inzetten om hen met
een zgn. struikelsteen blijvend in onze gedachten
te houden. Wij hopen begin november de eerste
stenen te leggen. Elke informatie of suggestie die
daarvoor belangrijk kan zijn is welkom!

Reacties graag naar Gerard Telkamp, gerardjtelkamp@
hetnet.nl Hij heeft ook een uitgebreid verslag
geschreven van zijn onderzoek naar dit schilderij,
te vinden op de online Benjamin: https://
benjaminmagazine.wordpress.com/2020/05/11/
longread-speurtocht-naar-geportretteerde/

Contact met ons opnemen via
info@struikelstenendebilt.nl.
Zie ook onze site struikelstenendebilt.nl

Johnny Henry de Rooij
Ik ben op zoek naar de verblijfplaats tijdens de
oorlog van Johnny Henry de Rooij geboren 28
feb. 1938. Zijn vader was Salomon de Rooij en hij
was getrouwd met Elisabeth Lewijt. Beide ouders
kwamen om gedurende de oorlog. Johnny was
dus een oorlogswees. Hij overleefde de oorlog, hij
overleed 21 Dec. 2013. Is er iemand die weet waar
en hoe Johnny de oorlog overleefde?

Memoriam
Voor mijn kleinkinderen maak ik een gedenkboek,
een in memoriam, over enkelen van mijn vermoorde
familieleden. Vorig jaar bracht ik een bezoek aan
Auschwitz Birkenau en sindsdien moest ik dit doen
en ben op zoek gegaan in archieven en heb veel
informatie gevonden. Van mijn overgrootmoeder en
haar gezin heb ik wel een foto, maar zou graag ook
de anderen een gezicht geven. Zij woonden allemaal
in Den Haag. Het betreft de volgende personen:
Greta Selina de Vries. Zij was de pleegdochter van
mijn overgrootmoeder Henrica Bobbe-de Vries en
de dochter van Henri de Vries (die begin vorige eeuw
naar de Verenigde Staten emigreerde) en Ziepe Manischkowski, die in 1942 in Apeldoorn overleed.En
het gezin van Abraham Bachrach. Hij was getrouwd
met Chancie Gottlieb en zij hadden 3 kinderen.
Hijman, Thea Henriette en de kleine Klara. Chancie
haar vader en zus Malka Perlmutter hadden, vanuit
Wenen, naar Palestina kunnen emigreren.

Hans M. Roeper, hmroep@gmail.com

Liesbeth Stolp
Trijntje Wesselius zoekt contact met Liesbeth
Stolp, Geboren ongeveer 1938 in Amsterdam.
Liesbeth heeft drie kinderen en is gaan wonen in
Heemskerk. We zijn elkaar uit het oog verloren. We
hebben samen in de oorlog in Friesland gewoond bij
fam. Wesselius in Idskenhuize.
Contact graag via Atelma van Strien, 0181-401567 of
atelmavanstrien@upcmail.nl

Catherina van Willigenburg, catherinayt@gmail.com
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Abraham Vleeschdraager

Informatie gevraagd over Tonny van ’t Wes”

In Hoorn (Noord-Holland) is 20-april 2020 een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan de Joden die
uit Hoorn naar Amsterdam zijn afgevoerd. Onder
hen waren de 18-jarige Leo (Leonardus Herman
Yzak (of IJzak)) Vleeschdraager en zijn moeder
Sara Vleeschdraager-Jacobs. Zijn vader, Abraham
Vleeschdraager, was er ook bij maar hij heeft uit
de Hollandsche Schouwburg kunnen vluchten.
Abraham heeft kunnen onderduiken en heeft de
oorlog overleefd. Sara was de tweede echtgenote
van Abraham. Ik had een oud-oom, Bram Vleeschdraager, die in Hoorn woonde. Zijn vrouw heette
Celine Jacobs. Celine was Bram zijn tweede echtgenote. Weet iemand of Abraham (van de plaquette) dezelfde is als Bram (de oud-oom)? En of Sara
dezelfde is als Celine? Als dat zo is zou dat een
stukje van mijn familiegeschiedenis ophelderen

Wie kent vondeling “Tonny van ’t Wes”? Hij werd
als 2-jarig jongetje op 17-11-1942 neergelegd bij
boerderij ’t Wes in Geesteren (gld). 18-11 was er
een razzia in Borculo. Gerrit Hiddink heeft Tonny
opgenomen in zijn gezin. Na de bevrijding werd
Tonny opgehaald door een man en vrouw.

Jelle van den Braak, jelmar26@hotmail.nl

Oom in kamp Vught

Tonny op schoot bij Gerritje Hiddink

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. Is Louis
door verhongering om het leven gekomen? Is er
nog iemand die iets meer weet over die tijd in dat
kamp?

Hierna is nooit meer iets vernomen. Gerrit is vermoord in Neuengamme. Alle informatie is waardevol t.b.v. een boek en Stichting Synagoge Borculo.

Schadchen
Ik ben Burt (Moshe) Waardenburg; een joodse
man, alleen staand. Ik ben 36 jaar en heb een licht
verstandelijke beperking. Ik zou graag contact willen
met een joodse vrouw (afkomstig van een joodse
moeder, net zoals ikzelf) die ook geïnteresseerd is
in kunst en van huisdieren houdt (ik heb zelf een
hond). In het dagelijks leven ben ik kunstenaar, ik
hou mij veel met kunst bezig. Ik wil verschillende
dingen uitproberen. Als ik een vrouw kan ontmoeten die daar ook interesse in heeft kan dit een leuk
contact worden. Ook om leuk met elkaar te praten.
Misschien zou ze met me mee kunnen gaan naar de
dokter of tandarts. Op den duur zou ik graag samenleven met een vrouw na zoveel jaar alleen te zijn
geweest. Na 14 jaar ben ik er weer toe om een leuke
vrouw te ontmoeten. In het begin is mijn doel alleen
te praten en elkaar te leren kennen en te kijken
of we een klik hebben met elkaar. Ik ben echt een
gezelschapsmens, heel sociaal en ik heb een zacht
karakter.

Sonja van der Veen-Cohen sonja@id-tje.nl

Informatie Kurz-Katz
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

Woonruimte
Nette dame vraagt woonruimte [woning] te huur
max sociale huurgrens in Amsterdam.
Reacties graag naar benjamin@joodswelzijn.nl

Mailadres: dijckpotingen@zuidwester.org
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JMW

COLOFON
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.

Landelijk telefonisch spreekuur
maatschappelijk werk maandag t/m vrijdag
09.30-13.00 uur via T: 088 165 22 00.
Chat via de website Een maatschappelijk
werker zit dagelijks tussen 12.00 - 14.00 uur
klaar om uw vraag online te beantwoorden.
U ziet het vanzelf als de chatfunctie aanstaat
op www.joodswelzijn.nl
Alleen in Amsterdam is er
een inloopspreekuur, met dezelfde tijden.
E: spreekuur@joodswelzijn.nl

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 121, Rosj Hasjana 2020, verschijnt
7 september 2020.
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Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
T: 088-1652200
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www.joodswelzijn.nl
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Van Boshuizenstraat 12
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Jansbuitensingel 32/2
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Vormgeving
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JMW Den Haag
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2514 AB Den Haag
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Welkom Online GRATIS
Welkom Online is een gratis, laagdrempelig en online
lesprogramma voor iedereen die een eerste stap online wil
zetten. Het programma bestaat uit vier lessen: het dagelijks
leven, actieve leven, sociale leven en gezonde leven.

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.
Neem voor informatie over het Benjamin
Service Pakket en aanmelden contact op met
lev@joodswelzijn.nl of bel 088- 1652200
(optie 3)

Hoe werkt Welkom Online?
Welkom Online kunt u in een groep volgen of samen met
een vrijwilliger of alleen. Het lesprogramma duurt maximaal
12 weken, met een les van 1 uur per week. In kortere tijd
doorlopen kan ook of u volgt alleen de modules die voor u
passend zijn. Om het lesprogramma te volgen heeft u een
tablet, laptop of computer met internetverbinding nodig.
Er valt veelt te leren!
• Kosteloos bellen met vrienden en familie in het buitenland
met WhatsApp
• Routes opzoeken via Google Maps
• Een uitje plannen met het openbaar vervoer
• Online boodschappen doen, de krant lezen of muziek
luisteren
Geef u op voor Welkom online via www.amstelring.nl/
welkomonline of bel 020 - 333 51 00.
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 51 00. Volgt u Amstelring Ledenservice al op
Facebook? De specifieke Joodse diensten kunt u lezen op
www.joodswelzijn.nl/bsp.

Antwoordbon 120
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

De eerste van drie debatavonden over Jodendom in de Nederlandse
samenleving anno 2020. JMW in samenwerking met Crescas en Pakhuis de Zwijger.

DEBATAVOND 17 SEPTEMBER

ANTISEMITISME,
DIALOOG EN
SOLIDARITEIT
Hoe staat het met
antisemitisme in Nederland
en hoe bouwen we
bruggen tussen Joden en
andere groepen die doelwit
zijn van haat?
Een online te volgen programma
met panels en intermezzo’s.
Van 20.30 tot 22.00 uur.

Aanmelden en informatie via
https://dezwijger.nl/
programma/antisemitismedialoog-en-solidariteit
De andere debatavonden in de drieluik
Joods in Nederland zijn op 15 oktober
en 26 november.

