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IN BEELD

Stolperstein voor
Etty Hillesum

DOOR
PATRICK STERNFELD

4

Lotte Bergen, directeur Etty Hillesum onderzoekscentrum Middelburg
Rabbijn Menno Ten Brink, LJG Amsterdam

Voor het huis waar Etty Hillesum
vanaf maart 1941 haar befaamde
oorlogsdagboeken schreef, Gabriël
Metsustraat 6 in Amsterdam, is vrijdag 3
juli een Stolperstein gelegd met haar naam.
Etty Hillesum werd in 1943
vermoord in Auschwitz.
In haar dagboeken,
schrijft ze openlijk
over haar leven,
inclusief haar
liefdes, en ook
in toenemende
mate over de
oorlog en de steeds
dreigender situatie
voor de Joden. Ze
besloot niet onder
te duiken en werkte als
vrijwilliger in Westerbork, waar
haar familie ook naartoe werd afgevoerd.
Het pand in Amsterdam waar ze vanaf
1937 had gewoond, werd eerder dit jaar
gered van de sloop. Stolpersteine, ook wel
Struikelstenen genoemd, is een project van
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en is
een over heel Europa verspreid monument.
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Ziekenhuis
Amstelland
wenst u
Sjana tova,
een goed en
zoet nieuwjaar
Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.
Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen.
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren,
zijn er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven
kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg nodig? Wijkbewoners
zijn van harte welkom in ons restaurant.

Ziekenhuisamstelland.nl

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

aangenaam dichtbij

Jonet.nl wenst u
een goed en zoet 5781

Dagelijks blijven wij nieuws
en achtergronden brengen.
Feitelijk, in balans en
betrouwbaar, zoals u van
Jonet.nl gewend bent.
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JMW & BENJAMIN NIEUWS

Nieuw jaar, nieuwe kansen

E

Dieuwertje Blok, presentatrice en ambassadeur voor vele
goede zaken. Ze licht haar posities toe op onder meer
Israël en Black Lives Matter – ze is uiteraard al jarenlang
het gezicht van het Sinterklaasjournaal en heeft daar ook
een uitgesproken mening over. Ook is er aandacht voor
hoe Joodse jeugdbewegingen omgaan met corona.

en nieuw jaar, een nieuw begin: dat gaat deze keer
meer op voor JMW dan in andere jaren. Met Rosj
Hasjana wordt een nieuw initiatief gelanceerd
waarover volgende keer veel meer in de Benjamin
te lezen valt. Laat het voorlopig genoeg zijn om te zeggen
dat JMW hard verder werkt aan een duurzame organisatie
voor de komende generaties!

En wat is er maatschappelijk relevanter dan de Tweede
Kamerverkiezingen die er volgend jaar maart weer
aankomen? Joodse politici en activisten hebben een
lange traditie van betrokkenheid. De Benjamin besteedt
in de aanloop naar de verkiezingen aandacht aan zowel
de actualiteit als aan de weg van emancipatie die door
de eeuwen heen is afgelegd. De bedoeling is om daar
volgend jaar opnieuw een JMW-Benjamin debat over te
organiseren.

De afgelopen maanden hebben opnieuw in het
teken gestaan van onstuimige maatschappelijke
ontwikkelingen. Corona is helaas nog niet de wereld uit
en blijft een tergende invloed uitoefenen op ons leven
– veel vakantieplannen zullen bijvoorbeeld drastisch
aangepast zijn. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen,
zoals de Black Lives Matter protesten die een grotere
bewustwording van achterstelling met zich mee hebben
gebracht. JMW grijpt beide thema’s aan voor groei.
In deze Benjamin is een verslag te lezen van een
bijeenkomst in het Joods Historisch Museum in
Amsterdam, over Joden en het slavernijverleden,
georganiseerd in samenwerking met het Joods Cultureel
Kwartier. Het is een poging om de discussie aan te
zwengelen binnen de gemeenschap over de rol die Joden
speelden, om mogelijk daarna met andere groepen in
gesprek te gaan.

Niet dat alles actualiteit is wat de klok slaat. De Benjamin
blijft ook de vertrouwde verdieping brengen over Joodse
culturele en maatschappelijke onderwerpen. Lees
bijvoorbeeld vooral het verhaal over de vooroorlogse
kibboets in Friesland! Of over Eran Ben Michaël, bekend
van het theater duo George en Eran.
Buiten het nieuwe initiatief dat JMW met Rosj Hasjana
lanceert, blijven we ook ons online-aanbod uitbreiden.
De afgelopen maanden zijn de video-rondleidingen, via
Facebook live en daarna op YouTube, door duizenden
mensen bekeken. Het is weer wat anders dan een
dagtochtje en stelt veel mensen in staat mee te doen. Ook
de debatten zijn online te volgen.

Medio september begint ook een drieluik debatavonden
georganiseerd samen het educatieve centrum Crescas
en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam over de positie van
Joden in de Nederlandse samenleving anno 2020. De
eerste gaat in op antisemitisme, in oktober en november
volgen debatten over religie en over de relatie met
Israël. Hiermee geeft JMW aan samen met de Joodse
gemeenschap midden in het maatschappelijke debat
te willen staan terwijl we tegelijkertijd de vertrouwde
organisatie blijven die voor iedereen openstaat.
Dat is ook de insteek van deze Benjamin, onder meer
met een het hoofdinterview met de zeer geëngageerde

Hoeveel verandering er ook is, JMW en de Benjamin
blijven de Joodse gemeenschap bijstaan en veranderen
mee waar dat gewenst is. We wensen u dan ook een heel
gezond, goed en zoet 5781, Sjana Tova! •
Judith Meijer,
directeur-bestuurder JMW
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Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

ISRAEL IN NEDERLAND

Eran, van George
en Eran

Arabier en Jood samen op de planken
TEKST MANJA PAUKA FOTO VIA GEORGE & ERAN

Net zoals bij de meeste
theatermakers heeft de coronacrisis ook op het leven van acteur,
regisseur en theatermaker
Eran Ben-Michaël (1982) een
grote impact gehad. Eran vormt
samen met George Tobal het
spraakmakende theatergezelschap
George & Eran Producties.

D

e voorstellingen ‘Jihad van Liefde’ en ‘Hoe ik
talent voor het leven kreeg’, gingen beide nog net
in première, vlak voor de coronapandemie uitbrak
en alle theaters gesloten werden. Een behoorlijke strop
na een voorbereidingsperiode van ruim anderhalf jaar.
“Bijvoorbeeld in het Nieuwe de la Mar theater in Amsterdam kunnen nu, door de anderhalve meter afstand die
de corona-maatregelen vereist, nog maar tweehonderdvijftig mensen in de zaal in plaats van de duizend die er
voorheen zaten,” zegt Eran.
Inmiddels hebben George en Eran zich aan de nieuwe situatie aangepast en spelen ze de voorstelling in augustus
twee weken tijdens het George & Eran Zomerfestival. In
september start een tour door het hele land met de voorstelling ‘George & Eran worden racisten̕, in de grotere
zalen voor een aangepast anderhalve meter publiek.

Jeugdige ambitie
Eran werd in Nederland geboren en heeft Israëlische
ouders die als immigranten terecht kwamen in Nijmegen,
waar zijn vader een baan aangeboden kreeg als onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Eran en zijn zus werden
tweetalig opgevoed. Hij is daar blij om want daardoor
kan hij met zijn familie in Israël communiceren. De
Joodse rituelen rondom de feestdagen werden thuis gevierd met een grote groep vrienden en hij heeft daar fijne
herinneringen aan.

“Ruimte om fouten
te maken.”

Eran

Hij wist al van jongs af aan dat hij acteur wilde worden
en studeerde in 2004 af aan de Theaterschool in Amsterdam. De eerste jaren speelde hij allerlei rollen in grote en
kleine producties, bijvoorbeeld Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal, iets waar hij nu genuanceerder tegenaan
kijkt na alle discussies over racisme. Hij zou die rol nu
dan ook niet meer accepteren. “Maar mensen moeten ook
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Met George

ISRAEL IN NEDERLAND

“Ik lach om niet te huilen” van Max Tailleur en een zin
van de Joods-Amerikaanse stand-up comedian Milton
Berle: “Next time dear God please choose someone else”.
Eran vertelt dat George in het tweede deel van zijn
theaterleven de belangrijkste persoon is geworden. Zij
vormen een hecht duo en worden meestal in één adem
genoemd. Hij is dankbaar dat George op zijn pad is gekomen en hij koestert de samenwerking en vriendschap. Ze
zijn complementair, leiden samen hun bedrijf en zijn ook
hele goede vrienden.

Jeugdvoorstelling
In februari 2021 gaat de nieuwste voorstelling van
George en Eran Producties, in samenwerking met de
Amsterdamse uitgever Rose Stories, in première. Het
is een jeugdvoorstelling: ‘Brieven van Mia’, geschreven
door George en geregisseerd door Eran. Het verhaal is
gebaseerd op het boek met dezelfde naam van Astrid
Sy in samenwerking met Oxfam/Novib. Astrid Sy, nu
presentatrice van het tv-programma Andere Tijden,
kwam in haar toenmalige werk als educatiemedewerker
voor het Anne Frankhuis op scholen in aanraking met de
problematiek van Syrische vluchtelingkinderen. In hun
verschrikkelijke oorlogservaringen zag ze overeenkomsten met het verhaal van Anne Frank.
de ruimte hebben om fouten te maken,” zegt Eran.
In 2010 ontmoette hij de toen 24-jarige, eveneens op de
Theaterschool Amsterdam opgeleide, acteur en theatermaker George Elias Tobal (1986) die als kind uit Syrië
vluchtte. De samenwerking tussen George en Eran bleek
al snel voor de buitenwereld een spannende combinatie
te zijn. Uit die spanning kwam de voorstelling George en
Eran Lossen wereldvrede op!, waarin het Midden-Oosten
conflict door de tegenstelling Jood-Arabier, een gezicht
kreeg. Het stuk was erg succesvol en er volgden nog twee
delen.

“Laten we elkaar
vragen stellen.”
In de voorstelling wordt een Syrisch meisje, Laila, voor
een schoolopdracht gekoppeld aan een oudere man, “meneer Cohen”, voor wie ze wat klusjes moet doen. Zowel
Laila als meneer Cohen zien dit eigenlijk niet zitten en de
kennismaking verloopt stroef. Dan vraagt meneer Cohen
haar om de zolder van zijn huis op te ruimen. Daar vindt
Laila brieven van de Joodse Mia.
De brieven blijken geschreven te zijn in de Tweede
Wereldoorlog en roepen bij haar allerlei vragen op, die
ze aan meneer Cohen stelt. De twee raken in gesprek,
worden vrienden, en meneer Cohen vertelt haar zijn
oorlogsverhaal. Ze reconstrueren vervolgens samen de
reis die Mia gemaakt moet hebben nadat de briefwisseling ineens stopte. Via onderduikadressen en plaatsen
waar Mia gezeten zou hebben gaan zij op zoek naar haar
verleden.
Het stuk is inmiddels al meer dan vijfenzestig keer
geboekt en gaat door het hele land toeren. Na afloop
van de voorstelling zijn er gastlessen waarbij een oudere
oorlogsoverlevende zijn of haar verhaal komt vertellen. Met deze voorstelling zijn George en Eran opnieuw
dicht bij bij hun eigen leven en geschiedenis, omdat de
grootouders van Eran vluchtelingen waren uit Roemenië en Servië voordat ze in Israël terecht kwamen, en ze
beiden opgroeiden met ouders die niet in Nederland zijn
geboren. •

Heftige thema’s en humor
De producties van George en Eran blijven gekenmerkt
door maatschappelijke betrokkenheid. Hun stijl is
persoonlijk. Met humor en zelfspot worden grote
maatschappelijke thema’s teruggebracht tot menselijke
proporties.
Eran vertelt dat het onderwerp hen nu niet meer zo
bezighoudt en dat ze inmiddels alweer met andere thema’s bezig zijn, maar dat ze nog steeds regelmatig voor
bijvoorbeeld debat-bijeenkomsten worden gevraagd om
een sketch te doen waarin ze op een grappige manier een
heftig thema benaderen.
Deze combinatie van heftige thema’s en humor is typisch
voor hun producties. “Laten we het erover hebben, laten
we elkaar vragen stellen, laten we de zaak van verschillende kanten belichten, dan kun je daarna zelf de keuze
maken wat je ervan vindt en wat je ermee wilt doen,”
zo omschrijft Eran de rode draad in hun werk. Zou dat
onbewust ook samenhangen met Eran’s Joodse roots? Hij
haalt twee citaten aan waarmee hij zich verwant voelt:
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Nooit te veel namen
Geschiedenis van de dubbele naam
TEKST & BEELD PATRICK STERNFELD

Joden hebben er geen monopolie
op maar ze komen wel vaak voor:
dubbele achternamen. Ze vertellen
vaak hele familiegeschiedenissen
die tot leven komen met hulp
van Harmen Snel van het
Amsterdamse Stadsarchief.

familie Curiël noemden zich bijvoorbeeld Lopo Ramires
of Nunes da Costa.

Veranderingen in de namenregistratie
Het merendeel van de families was langzamerhand al
overgegaan naar het systeem van één vaste achternaam
van vader op kind, dat officieel werd met het in 1811
onder Napoleon opgelegde burgerlijke stand systeem.
Maar in 1829 gebeurde er nog iets, benadrukt Harmen
Snel. En dat ‘iets’, heeft invloed tot op de dag van
vandaag.
Ondanks dat het nergens is vastgelegd, moet er in dat
jaar een oekaze zijn uitgevaardigd binnen het ambtelijk
apparaat van de burgerlijke stand om de naamgeving in
het voorgedrukte geboorteregister anders in te vullen.
Het gebruik was om op de regel ‘de geboorte van…’, de
voornaam(en) en achternaam van het kind in te vullen
en op de regel ‘zoon van…’, de voornaam(en) van de
vader met zijn achternaam. Dat werd aangepast door
de instructie op de regel ‘de geboorte van…’ alleen de
voornaam(en) van het kind te vermelden.
Het effect was dat ambtenaren vervolgens de vrijheid
meenden te hebben om, als ze dubbele achternamen
tegenkwamen, het eerste deel daarvan niet op te
nemen. Dus als de persoon even niet oplette of zich liet
overreden door argumenten van de andere kant van de
balie, dan ging een eerste deel van de samengestelde
naam verloren. Dat overkwam overigens belangrijke
figuren niet; die stonden dit gewoon niet toe. Men liet
dan als tweede deel van de voornaam van het kind
bijvoorbeeld Teixeira opnemen, zodat het later toch de
dubbele naam Teixeira de Mattos kon voeren.
Zo kon het gebeuren dat kinderen binnen hetzelfde
gezin verschillende achternamen droegen en splitsen
familienamen zich zoals bij Dias Santilhano en
Santilhano (beiden van een zelfde stamvader) en
Nabarro en Nunes Nabarro. Het betreft hier natuurlijk
burgerlijke achternamen in de burgerlijke stand. De
kerkelijke gemeente stond hier buiten en registreerde
nog steeds de dubbele namen als Nunes Nabarro. Maar in
het paspoort kwam Nunes niet meer terug.

A

llereerst moeten we als uitgangspunt het
onderscheid tussen Sefardische en Asjkenazische Joden nemen, aangezien ieder een eigen
ontwikkeling op het gebied van naamgeving
doormaakte. Om met de eerste categorie te beginnen: in
de 16e eeuw werden op het Iberisch schiereiland kinderen met voor- en achternaam naar familieleden vernoemd. Zo kon het gebeuren dat kinderen uit het zelfde
gezin verschillende achternamen droegen. Het betrof
dan katholieke namen die bij de doop waren gegeven. Het
gebruik van een Joodse naam was niet toegestaan, en
zelfs levensgevaarlijk, vertelt Harmen Snel.
Na hun vlucht en eenmaal in een veilige stad als
Amsterdam, keerden de Sefardiem terug tot het
Jodendom. Hierbij namen zij een nieuwe, Joodse, vooren achternaam aan. De achternaam werd vaak een
onderdeel van hun vroegere Joodse achternaam, met
een toevoeging. Soms werd ook gekozen voor een geheel
nieuwe achternaam, zoals Sarphati of Baruch.

“Aliassen tot in
de 18e eeuw”
Veel naam-aanpassingen moeten gezien worden in
het kader van de belangen die er mee gemoeid waren.
Velen waren handelaar en wilden de betrekkingen met
vroegere relaties niet op de proef stellen of familie die
men had achtergelaten in de problemen of zelfs in gevaar
brengen. Zo ontstond ook het gebruik van aliassen, die
tot in de 18e eeuw werden gehanteerd. Leden van de

Asjkenazische namen
De tweede groep, de Asjkenazische Joden, gebruikte
in christelijke kringen voor 1811 erg weinig vaste
achternamen. Bijna altijd werd het patroniem toegepast;
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en werd Cohen van Moppes weer ‘gewoon’ Van Moppes.

het systeem van verwijzen naar de naam van de vader.
Jacob Abraham betekende dan Jacob, de zoon van
Abraham. Vanaf 1811 moest iedereen massaal naar
het loket van de burgerlijke stand en werden er namen
bedacht die veelal een verbinding hadden met een
beroep, stad of streek waar men woonde of vandaan
kwam, bijvoorbeeld Witmond (uit Witmund), of met
symbolen als dieren en vruchten.
In deze periode zien we dat er ook dubbele achternamen
gevoerd gaan worden in Asjkenazische kring. Dat

Meer mogelijkheden
Met wat minder starheid had de dubbele achternaam
dus veel gangbaarder kunnen zijn dan nu het geval
is. Gevraagd naar hoe het tegenwoordig gaat, legt
Harmen uit dat een kind van getrouwde ouders vroeger
automatisch de naam van de vader kreeg, en die van de
moeder indien ze ongetrouwd was. Nu hebben ouders de
keuze.

In het algemeen is er meer vrijheid in de wetgeving,
Harmen Snel,
Stadsarchief
zolang je maar acceptabele argumenten hebt. Een
Amsterdam
procedure kost geld, tijd en moeite, maar als je
bijvoorbeeld kan aantonen dat de achternaam van een
ouder anders dreigt uit te sterven, kun je tegenwoordig
een keuze maken. Het in ere herstellen van een dubbele
achternaam is ook mogelijk. Nabarro’s kunnen dus weer
Nunes Nabarro worden. Zeker ook door internationale
verschillen en huwelijken over de grens, blijft de materie
in ontwikkeling. •

gebeurde door de eigen stam (Kohaniem - Levieten) in
de naamvoering op te nemen; de eerste naam van de
achternaam verwijst dan naar Cohen of naar Levi(e),
zoals Cohen de Boers, Cohen van Moppes, of Levie
Kanteman.
Ook hier volgde een aanpassing na de verandering van
de registratie in 1829. Vergelijkbaar met de Sefardiem,
vervielen door toedoen van ambtenaren op deze manier
weer veel van de (eerste) delen uit de dubbele achternaam
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De betrokkenheid van

Dieuwertje Blok

Wereld verbeteren “op je eigen vierkante kilometer”
TEKST FERRY BIEDERMANN
FOTO'S PATRICK STERNFELD

Dieuwertje Blok staat, gewild of
ongewild, midden in de actualiteit.
Of het nu is vanwege Black Lives
Matter, omdat ze als presentatrice
toch het gezicht is van het
Sinterklaasjournaal, of dat het gaat
over haar door corona uitgestelde
Vrijheidscollege, haar kritische
houding ten opzichte van Israël of het
toelaten van migrantenkinderen.
Ze is betrokken, iets dat ze
grotendeels verbindt aan de
geschiedenis van de Joodse kant van
haar familie, die van haar moeder.

F

amilie is heel belangrijk voor Blok, 63, dat blijkt
alleen al uit het feit dat ze samen met een van haar
zussen haar ouderlijk huis in Nederhorst Den Berg
gaat verbouwen zodat ze er beiden gebruik van kunnen
maken. Haar zus woont er en Blok en haar familie kunnen
dan komen wanneer ze willen om te genieten van de
landelijke omgeving, de Ankeveense plassen en de tuin
met perenbomen. Haar vader, historicus Dick Blok, is
vorig jaar overleden, haar moeder al eerder.
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“Ik zeg altijd, mijn moeder heeft ons voorgeleefd dat
vrijheid een werkwoord is. Ze realiseerde zich heel goed
dat met de oorlog hier, oorlog de wereld niet uit was, ook
de onverdraagzaamheid niet, ook hier in Nederland, en ze
heeft zich dus altijd volop maatschappelijk ingezet. Ik ken
geen collecte waar ze niet voor liep.”
Van vaders kant lagen de dingen net iets anders. “Ik hing
heel erg naar mijn moeders kant.

“Mijn moeder is na de oorlog niet gaan haten, niet bitter
geworden, niet angstig, ook al heeft ze tweeënhalf jaar
ondergedoken gezeten,” vertelt Blok. Ze voelt zich dus in
die zin niet belast met het oorlogsverleden van haar familie. Wel komt daar deels haar betrokkenheid vandaan. Ze
heeft een lange lijst activiteiten, waaronder ambassadeur
voor de Nederlandse Hartstichting, het Wereld Natuur
Fonds en Vluchtelingenwerk.
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heeft genomen: de toelating van vijfhonderd migrantenkinderen die nu in Griekenland zijn. “Ik had er grote moeite mee dat iedereen het had over 75 jaar vrijheid hier, de
mond er over vol had, lekker onze vrijheid vieren terwijl
we vijfhonderd kinderen geen plek geven in Nederland.
Dan denk ik, hoe geniet je van je vrijheid als je dat weet en
er ook nog iets aan kan doen?”

Ik was dol op mijn grootvader, Sam. En de grootvader
van mijn vaders kant was gewoon een hele nare man, dat
was een Mussolini-aanhanger.” Haar vader daarentegen,
volgde zijn eigen pad en was zelfs een tijdje kaderlid bij de
CPN, “gelukkig was hij er voor Hongarije alweer uit.”
De familie van haar moeder was ook op andere manieren
aantrekkelijker. Haar oma, Saartje Kanes, had onder de
artiestennaam Stella Fontaine voor de oorlog een carrière
opgebouwd als kleinkunstenaar en was mede door de
contacten die ze daarbij had opgedaan in staat onder te
duiken en de oorlog te overleven.
Het artistieke trok haar, zegt Blok. “De kant van mijn
moeder was veel leuker, dat was veel lichter, er werd
vreselijk gelachen, er werd muziek gemaakt, het was veel
artistieker. Dat trok veel meer. En mijn vader was ook veel
meer van die kant.” Het zal een inspiratie zijn geweest bij
haar carrière in de media, als presentatrice en programmamaker op radio en tv.

Kritisch op Israël
Het wereld verbeteren “op je eigen vierkante kilometer”, is
er door haar moeder diep bij haar ingegoten. Die was ook,
vanwege de manier waarop de staat tot stand kwam ten
koste van de Palestijnen, vanaf het begin al niet kritiekloos over Israël. Maar Blok ging met een van haar zussen
wél, als jonge tiener. Het werd een onaangenaam treffen.
“Ik heb gekeken naar die serie van Raoul Heertje, daar
zaten voor mij zoveel herkenbare dingen in. Bijvoorbeeld
de onderlinge discriminatie. Dat voelde je meteen na
aankomst. Wij werden gewaarschuwd niet om te gaan met
jongens waarvan naar de kleur van de huid werd gewezen.
Daar was hier toen echt geen sprake van.
Dat vond ik niet te verteren, ook het militaire daar. Als
heel naïef meisje had ik het idee dat als er één land was
waar niet gediscrimineerd werd, het daar wel was. Ik geloof dat ik dat het ergste vond. Dat onderscheid dat er was
tussen Joden onderling.”
Van de situatie van de Palestijnen had ze toen nog geen
idee want ze kwam daar niet mee in aanraking maar ze
bleef volgen wat er in Israël gebeurde. “Dat land staat toch
dichter bij me, want het voelt op de een of andere manier
als familie.”

“Vrijheid, dat is niet
onbeperkt.”
Blok gebruikt onder andere de geschiedenis van haar moeder en grootouders in haar Vrijheidscollege dat ze geeft
aan kinderen tussen de negen en twaalf jaar. Dat deed ze
voor het eerst in 2019 en voor dit jaar stonden er tientallen op het programma. Daarvan konden er maar een
paar worden gedaan,in Groningen, voordat ze vanwege
corona werden afgelast. Ze hoopt later dit jaar te kunnen
doorgaan.

Tijdens de Tweede intifada, de Palestijnse opstand tegen
de Israëlische bezetting, raakte ze nauwer betrokken bij de
openlijke kritiek op het Israëlische beleid. “Er verscheen
een open advertentie van Een Ander Joods Geluid en dat
was me zo uit het hart gegrepen dat ik toen gereageerd
heb en daar bij ben gegaan. Dat is ook best een ingewikkelde club met vele en soms heftige meningen maar het
is wel goed dat het er was, goed dat er ook nog een ander
geluid was. Ik voelde me helemaal niet vertegenwoordigd
door het CIDI, bijvoorbeeld, altijd met dat verdedigen.”

Corona en vrijheid
Sommige Joodse oorlogsoverlevenden hebben opgemerkt
dat het begin van de lockdown ze deed denken aan de
oorlog, hoewel het uiteraard heel anders was. Blok denkt
dat ze haar college door corona ook iets moet aanpassen.
De oorlogservaring van haar moeder is een belangrijk
aanknopingspunt in haar verhaal over vrijheid.
“Waar ik nu mee begin is: ‘Jullie denken bij vrijheid vast
het eerst aan vakantie, en niet naar school hoeven’. Maar
als ik het nu heb over mijn moeder die niet meer naar
school mocht en niet meer zelf haar vriendjes mocht
kiezen, dan kunnen ze zich nu een beetje voorstellen wat
dat is. Dus ik moet dat zeker gaan aanpassen, hoewel het
natuurlijk niet te vergelijken is.”
Ze heeft heel weinig geduld voor mensen die het woord
vrijheid te pas en te onpas overal voor inzetten, bijvoorbeeld als het gaat om de beperkingen die corona iedereen
heeft opgelegd. “Vrijheid bestaat bij de gratie van onvrijheid, van begrenzing. Ik leg het bij de kinderen zo uit: als je
altijd vakantie zou hebben, bestaat vakantie niet. Ik ben op
5 mei getrouwd, me in vrijheid verbonden aan iemand. Dat
hoort voor mij ook bij vrijheid, dat het niet onbeperkt is.”
Ze is ook ronduit boos over een punt waarop ze vindt dat
de Nederlandse overheid niet zijn verantwoordelijkheid

“Als een soort
nestbevuiler worden
gezien.”
Ze wist hoe gevoelig het lag binnen de Joodse gemeenschap openlijk kritiek te uiten op Israël. Ze was goed bevriend met Appie Rijksman, "oom Appie”, die opgegroeid
was in de oude Jodenbuurt van Amsterdam. Daarmee had
ze over allerlei Joodse onderwerpen, ook Israël, soms wel
meningsverschillen.
“Ik kende van Appie het ingewikkelde van het kritisch zijn
op Israël, dat je als een soort nestbevuiler wordt gezien.
Hij wantrouwde alle niet-Joden, zag me het liefst met
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twintig jaar het Sinterklaasjournaal, heeft ze dat gemerkt.
“Ik ben daar zelf ook doof en blind voor geweest. Ik hoorde niet zozeer de kritische geluiden over Zwarte Piet, of ik
wilde ze niet horen, dat weet ik eigenlijk niet. En in eerste
instantie toen het begon had ik zoiets van: ik heb daar
nooit zo naar gekeken. Ik heb nooit een zwart iemand
gezien als Zwarte Piet want ik vond het zo’n volkomen op
zichzelf staand figuur. Ik zag dat niet zo, en dat was ook
nooit de bedoeling. Tot ik op een gegeven moment door
met mensen te praten, verhalen te horen, te luisteren,
ontdekte dat het er in dit geval helemaal niet toe doet
hoe ik iets bedoel, het gaat erover hoe het op een ander
overkomt.”
Ze is blij dat het Sinterklaasjournaal vorig jaar heeft besloten alleen maar roetveegPieten te laten zien en steunt
ook de Black Lives Matter protesten. Blok juicht toe dat er
nu een nieuwe generatie is opgestaan onder minderheden,
“die nu zijn mond open doet en zegt: we zijn een volwaardig lid van deze samenleving. De oudere generatie heeft
het toch vaak moeten slikken, paste zich aan. Dan werd er
ergens iets gezegd maar dan was het zogenaamd toch maar
een grapje. En als je het niks vond werd gezegd: ‘ach het is
maar een grapje, heb je dan geen gevoel voor humor’.”

een Joodse man. Het “ons” in stand houden. Maar zo ben
ik niet opgevoed, dat is me te eenzijdig. Ik ben meer dan
dat.”
Blok noemt Appie “beschadigd” door de oorlog, heel anders dan haar moeder, zegt ze, hoewel ze na haar overlijden van twee vriendinnen hoorde dat ze verteld had hoe
haar onderduikvader haar had lastiggevallen tijdens de
oorlog. “Ze had een selectief geheugen. Ik herken dat ook
wel. Nare herinneringen vergeet ik gewoon,” zegt ze.

“Ik heb de neiging om
even ineen te krimpen
maar ook zelf niet mijn
bek open te trekken.”

Toch, als ze erover nadenkt, kan ze wel een aantal keren
bedenken dat ze op een minder aangename manier met
haar Joods zijn is geconfronteerd. “Als mensen weten dat
je Joods bent krijg je altijd de vraag wat je van Israël vindt.
Dan moet je dat verdedigen.” Ze beaamt dat dat niet prettig is. “Ja dat is strontvervelend en dan is het dus heel goed
als het duidelijk wordt dat er ook binnen de Joodse gemeenschap veel meer verschillende geluiden te horen zijn.”
Het door anderen worden ingedeeld bij een groep en
daarop beoordeeld worden, is iets waar ze regelmatig op
terugkomt. Ze haalt de 4 mei-toespraak aan van Arnon
Grunberg waarin hij zegt: “Als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken
aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat
gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook
weer over Joden gesproken kan worden.”
Dat was Blok “uit het hart gegrepen.” Het begint met taal,
zegt ze. “Dat probeer ik ook mijn kinderen te leren. Je
bent altijd meer dan alleen homo of alleen Marokkaan of
alleen Jood of alleen Groninger.”

Ze beaamt dat er ook nog zo over Joden wordt gepraat.
“Ja, over Joden ook. Ik ken het, zelfs van mensen heel
dichtbij. Vergeten doe ik het nooit. Dan werd er gezegd
over iemand die handig met geld was: dat is echt een Jood.
En dan krimp ik ineen. Je praat het goed, je weet, het is
geen antisemitisme dus je houdt je mond. Dat is typisch
iets waar Grunberg het over heeft. Het is zo gewoon, het
is erin geslopen en voor hetzelfde geld wordt het nog
negatiever, als je zo gewoon bent dat soort dingen te
zeggen over Marokkanen of Joden of whatever, als je het
maar vaak zegt dan wordt het een soort werkelijkheid en
vanzelfsprekend. Daarom vind ik dat je ontzettend op je
woorden moet passen.
“Ik heb de neiging om even ineen te krimpen maar ook
zelf mijn bek niet open te trekken. Maar ik heb natuurlijk
nooit meegemaakt dat ik een baan niet kreeg of ergens
niet naar binnen mocht omdat ik Joods ben.”
Dat jongeren zich veel sneller uitspreken over misstanden
geeft haar moed: “Ik ben heel hoopvol over de komende
generaties, die moeten het toch gaan doen. De generatie
van mijn kinderen. Als ik dat ook zie bij de demonstratie
van Black Lives Matter, ik was in Haarlem bij een demonstratie die was georganiseerd door twee kinderen van 14
en 15 jaar. Daar gaat mijn hart van open. Ik ben daar niet
zo somber over.” •

Black Lives Matter
Over haar eigen vooroordelen is ze duidelijk: “Vooroordelen hebben we allemaal. Ik heb daar natuurlijk ook last
van. Het is denk ik menselijk dat je dat hebt maar het is
belangrijk dat je jezelf daarvan bewust bent.” Ook in het
kader van de Zwarte Piet discussie, ze presenteert al bijna
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Kibboets in Friesland
Vooroorlogse voorbereiding op aliyah
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO FRIES FILM ARCHIEF

Een kibboets in Friesland? Die heeft
echt bestaan, in Franeker in de jaren
dertig, tot de Duitsers er in 1941 een
eind aan maakten. Er zijn zelfs foto’s
en films uit die tijd bewaard gebleven
die online, en tot begin 2021 in het
Fries Museum in Leeuwarden, te zien
zijn.

Opleiding bij Friese boeren
Het initiatief tot de kibboets werd genomen door dr.
Jacob Bramson, tweede geneesheer-directeur van het
psychiatrisch ziekenhuis in Franeker. Hij was lid van de
religieus-zionistische beweging Dath Waäretz (geloof
en land), die jongeren voor emigratie naar Palestina
probeerde te interesseren. Bramson ontving een brief uit
Oost-Europa van een vader van een Joods meisje die hem
vroeg een landbouwopleiding met koosjer eten voor haar
te vinden bij boeren in de omgeving van Franeker. Dath
Waäretz had ook een kibboets in Beverwijk.
Bramson had goede contacten met zowel boeren in de
omgeving als de religieus-zionistische Mizrachi beweging. Zo kreeg hij het voor elkaar een kibboets op te
richten in Franeker, in een pand in een voormalig treinstation aan de Harlingerweg. Jonge zionisten kregen
er hachsjara, een voorbereiding op emigratie naar het
toenmalige Palestina. Over de jaren hebben er tachtig
jonge pioniers gewoond.

D

e beelden zijn naar Friesland terug gekomen via
Bettine Polak (1948), familie van Jacob (Jacques)
Bramson, de oprichter van de kibboets en de
maker van de films. Bramson is na de oorlog met zijn
gezin naar Israël geëmigreerd. Van haar achterneef Josef
Bramson, zoon van Jacob, hoorde Bettine dat er veertien
familiefilms bewaard waren gebleven waarvan twee een
impressie geven van het kibboets leven. Josef heeft de
8mm films op dvd gezet en aan Yad Vashem in Jeruzalem
geschonken.
Bettine vond echter dat dit historisch familie materiaal
in Friesland thuis hoorde. “Ik heb mijn achterneef Josef
Bramson om een kopie van de films gevraagd en maakte
met zijn instemming een afspraak met Tresoar, het Fries
centrum voor geschiedenis en literatuur in Leeuwarden,
en met het museum in Franeker. Natuurlijk waren ze erg
blij met het materiaal, maar zoveel publiciteit had ik niet
verwacht.”
De beelden zouden al begin dit jaar voor het eerst
getoond worden in de tentoonstelling Oog in oog met
de oorlog in het Fries Museum in Leeuwarden, maar die
werd uitgesteld door de corona crisis en ging pas 6 juni
open. Onderzoekers in het Fries Film Archief in Leeuwarden en het Historisch Centrum Franeker besloten om
tijdens de beschikbaar gekomen tijd onderzoek te doen
naar de geschiedenis van de kibboets en alle bewoners,
vertelt Bettine. “Er zijn al veel nabestaanden in Israël, de
VS, Canada en Nederland opgespoord.”

“Niet gewend aan het
zware boerenbestaan.”
Overdag werd er hard gewerkt bij boeren in de
omgeving, ’s avonds in de kibboets kregen ze
Joodse les en leerden ze Ivriet. Boeren in de omgeving stelden stageplekken beschikbaar voor
hooguit een zakcent, want hun aanwezigheid
mocht niet ten koste gaan van de plaatselijke
boerenarbeiders.
De jongens fietsten ‘s ochtends om half vier naar
de boerderijen waar ze de hele dag op het land
werkten. De meisjes werkten soms op het land
maar voornamelijk in de tuin en deden huishoudelijk werk in de kibboets. De meeste waren niet
gewend aan het zware boerenbestaan. Ze maakten vaak dagen van meer dan twaalf uur. Van
vrijdagmiddag tot zaterdagavond waren ze vrij en
hielden ze sjabbat. Op zondagochtend moesten ze
weer vroeg melken.
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Achter l-r: Regina Drecker, Benno
Freimann, Onbekend, Onbekend,
Onbekend, Esther Blok, Moshe Heller,
Hannah Levy, Hans Shlomo Cohn.
Voor l-r: Arthur Rath, een van
de volgende twee is Mordechai
Bollegraaf, Helmuth Joshua Wolff.

MEDIENE

Staand l-r: Onbekend, Benno Freimann, onbekend,
onbekend, Horst Meijer, onbekend, onbekend,
Sara Dinner, Hijman Chaim Bekker. Zittend l-r:
Onbekend, Malvine Rachel Brandweiner, Eleazer
Asscher, onbekend.

Staand l-r: Helmuth Joshua Wolff, Benno
Freimann, Hannah Levy, Martin Shlomo
Cohn, onbekend, onbekend, onbekend,
onbekend. Zittend l-r: Sara Dinner,
onbekend, onbekend, onbekend, Moshe
Heller, Joseph Dinner.

Bekend zijn: Johanna
Rothschild (staand links),
Hartog Naftali Asscher
(staand, vierde van links),
Salomon (Shlomo) Aptroot
(zittend links), Rika (Rivka)
Nordheim (zittend, tweede van
links), Joseph Dinner (zittend,
derde van links) Staand rechts
is mogelijk Flip Cohen (Uri
Cannah).
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Staand l-r: Onbekend, mogelijk
Moshe Heller, onbekend, onbekend,
Morris Schnitzer, mogelijk Hannah
Levy, onbekend, onbekend,
onbekend, onbekend, Benno
Freimann, onbekend.
Zittend l-r: Esther Blok, onbekend,
onbekend, onbekend, Malvine
Brandweiner, onbekend Liggend:
Helmuth Joshua Wolff.

MEDIENE

Bekend zijn: Eleazer Asscher
(rechtsachter), Benno Freimann
(linksachter), Moshe Heller (vooraan
midden), Otto Zeichner (midden achter
Moshe Heller), Malvine Rachel Brandweiner
(verscholen rechts), Morris Schnitzer
(verscholen voor Eleazer Asscher).

De opleiding duurde een à twee jaar en leverde
een Palestina-certificaat op. Zo’n felbegeerd
certificaat gaf toestemming tot vestiging in
Palestina en werd uitgegeven door de Jewish
Agency volgens een door de Britten opgelegd
quota. Bijna de helft van de deelnemers is
daadwerkelijk geëmigreerd. De meesten voor
de oorlog, een aantal erna. In Israël zijn nog
steeds veel koeien van Nederlandse oorsprong
en bijzonder goede zuivelproducten te vinden, allemaal
dankzij de expertise van oud-kibboets-bewoners uit
Franeker.

Franeker politie de kibboets binnen vielen. Iedereen werd
gearresteerd, twee bewoners konden vluchten en tien
werden naar Westerbork getransporteerd. Uiteindelijk
zijn 21 bewoners van de kibboets vermoord.

“Ze noemden me
altijd Jood.”

Morris Schnitzer was de langst nog in leven zijnde oudbewoner van de Franeker kibboets. Hij is op 9 juni 2020
op 98-jarige leeftijd overleden. Hij kwam als Duitse
vluchteling in 1939 in de kibboets , waar hij twee jaar
op het land heeft gewerkt. Op de dag dat de Duitsers
de kibboets overvielen was hij in een sloot gevallen.
Hij kreeg toestemming om een deken uit de kibboets te
halen en besloot te vluchten. Hij bereikte het neutrale
Zwitserland, maar werd teruggestuurd. In Frankrijk werd
hij opgepakt, weer vrijgelaten, in België werd hij weer
opgepakt en uiteindelijk weer vrijgelaten. Hij sloot zich
aan bij het verzet en werkte onder een valse identiteit als
boerenknecht. Mede door wat hij bij de Friese boeren had
geleerd, overleefde hij de oorlog.

Op de bewaard gebleven films zien we kibboetsniks
aardappels rooien, fruit plukken, koeien melken,
paardrijden en huishoudelijke klusjes doen. Er wordt
veel gelachen. Er bloeiden romances op tussen bewoners.
Zoals tussen Rika Nordheim en Jo Dünner, de chazzan
van de kibboets. Hij is te zien op een van de films
waarin hij zonder zadel langs de kibboets galoppeert.
Ze trouwden in 1938 in Palestina. Een ander liefdespaar
dat trouwde was Hartog Asscher en Jeanette de Leeuw
die later deelnamen aan het verzet.. Na de oorlog gingen
ze op aliyah en gingen ze wonen in Kvutzat Yavne, een
religieuze kibboets. Van andere stellen is bekend dat de
afloop noodlottig was.

Laatste bewoner onlangs overleden
Schnitzer emigreerde na de oorlog naar Canada,
promoveerde tot scheikundige en werd een veelgevraagd
spreker over zijn oorlogsherinneringen. In 2002 schreef
hij er een boek over, My Three Selves.
De maker van de films, Jacob Bramson, heeft de oorlog
eveneens overleefd. Zijn vrouw werd in Bergen-Belsen
vermoord. Na de oorlog is hij met zijn kinderen naar
Israël geëmigreerd waar hij heeft gewerkt in een
psychiatrisch ziekenhuis. Hij overleed in 1991. •

Dreiging en oorlog
Een van de bewoners tekende zijn memoires op: “Plots
werd ik blootgesteld aan zware fysieke arbeid met
mensen die zelden met mij spraken. Als ze tegen mij
spraken noemden ze me altijd Jood, nooit bij mijn naam.
Het was moeilijk om het vertrouwen van de Friezen
te winnen. Toen we dat eenmaal deden werden ze wat
vriendelijker,” schrijft hij.
In het begin woonden er vooral Nederlandse Joden in de
kibboets. Later kwamen er steeds meer vluchtelingen bij
uit Duitsland, Oostenrijk en Polen, die naar Palestina toe
wilden. Via Dath Waäretz probeerden ze een Palestinacertificaat te krijgen om Europa te kunnen ontvluchten.
Na het uitbreken van de oorlog was emigratie niet meer
mogelijk. De jongeren bleven in de kibboets wonen
tot november 1941 toen de Duitsers samen met de

De twee films zijn te zien op friesfilmarchief.nl - ga naar
nieuws>Kibboets op de Klei.
Het Fries Film Archief heeft ook een artikel over de Franeker
kibboets gepubliceerd. http://friesfilmarchief.nl/files/
Kibboets-op-de-Klei.pdf
Met dank aan Syds Wiersma, coördinator van het Fries
Film Archief. Heeft u informatie over de bewoners van de
kibboets, mail dan naar benjamin@joodswelzijn.nl
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In huis
Sinds de lockdown spenderen we vaak meer tijd in huis dan voorheen.
Een mooie gelegenheid voor Jolan Toff om eens de balans op te maken over huizen,
zijn eigen en die van anderen.
De gebruiksaanwijzing van je peperdure nieuwe,
vrij ingewikkelde, combimagnetron, wordt
geleverd in alle mogelijke talen, maar niet in het
Nederlands.

Ik ga bij iemand op bezoek waar je bij het
aanbellen, op een ingenieus ontworpen belbord,
verschillende handelingen moet verrichten. Elke
keer als ik daar kom sta ik mijn hersens te pijnigen
over hoe dat ook weer werkt.

Je hebt een heleboel plastic bakjes. Als je er een
nodig hebt vind je nooit de deksel die er op past.

Na een gedegen afweging bewaar je een belangrijk
document op een geheime plaats in het huis. Als
je dit een tijdje later weer nodig blijkt te hebben,
weet je absoluut niet meer waar je het gelaten
hebt.

De monteur van de wasmachine gaf een
uitgebreide technische uitleg over wat er aan de
machine mankeerde. Ik knik alsof het voor mij
allemaal volkomen duidelijk is maar begrijp er
helemaal niets van.

Je verbrandt, voor de zoveelste keer, je vingers
aan het handvat van de dure theepot. Die heb je
van je schoonouders cadeau gekregen en dien je
voor je goeie fatsoen te gebruiken.

Terwijl je je op de trap, tussen één- en twee
hoog, bevindt slaat de trapverlichting af. Deze
heeft als systeem dat als je op het knopje drukt,
de verlichting kort aangaat. Je moet dan in het
pikkedonker proberen het lichtknopje te vinden.

Je bent, nadat je er vreselijk tegenop hebt gezien,
een gecompliceerd meubel-bouwpakket in elkaar
aan het zetten. Blijkt dat als je denkt dat het
eindelijk gelukt is, er een klein, maar wel cruciaal
onderdeel ontbreekt.

Kennissen van mij hebben een glazen deur waar
niet alleen ik, maar ook anderen tegenaan gelopen
zijn. Ik heb gezegd dat ze er een markering op aan
moeten brengen. Om, volgens mij, esthetische
redenen doen ze dit niet.

foto: patrick sternfeld

Je loopt naar een kamer om iets te pakken.
Daar aangekomen weet je niet meer waarvoor je
ernaartoe ging. Vaak als je terugloopt schiet het
je weer te binnen. Alsof je gedachten in de vorige
ruimte zijn blijven hangen.
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Joden en slavernij
Een gevoelige discussie
TEKST ASJER WATERMAN

De Black Lives Matter-protesten en
de daardoor opgelaaide discussies
over racisme en het slavernijverleden
laten ook de Joodse gemeenschap
niet onberoerd. Enkele NederlandsJoodse organisaties hebben zich
achter de protesten geschaard,
anderen zijn huiverig voor wellicht
anti-Joodse sentimenten onder de
demonstranten.

Auteur Robert Vuijsje leidde de discussie in het Joods
Historisch Museum, JHM, over wat het Joodse aandeel
was, hoe dat verleden onderzocht kan worden en wat
de uitkomsten daarvan in de praktijk betekenen voor
de Joodse gemeenschap in Nederland. Vuijsje maakte
furore met zijn debuutroman ‘Alleen maar nette mensen’,
waarin een Joodse jongen gefascineerd is door gekleurde
vrouwen. Vorig jaar verscheen daarvan de opvolger,
Salomons oordeel, waarin opnieuw identiteit en het
ongemak van gesprekken tussen zwart en wit centraal
staan.
Hij ging in gesprek met een panel van drie deskundigen:
Julie-Marthe Cohen, conservator bij het JHM waarvoor
ze onder meer de tentoonstelling Joden in de Cariben
maakte. Gijs Stork, die onderzoek doet naar het verleden
van zijn familie, inclusief hun rol als plantage-eigenaren.
En Maria Cuartas, de ambtelijk opdrachtgever bij de
gemeente Amsterdam voor de verkenning van een
nationaal slavernijmuseum.

Slavenhandel versus slaven houden

Aanleiding voor een debat in
juli, georganiseerd door JMW en
het Joods Cultureel Kwartier in
Amsterdam. Over de Joodse rol in de
slavernij.

D

at die rol er was, in mindere of meerdere mate,
werd tijdens het debat duidelijk, evenals de
gevoelens van ongemak, schaamte alsook
bezorgdheid onder delen van de Joodse gemeenschap
over het mogelijk opnieuw tot zondebok worden
bestempeld. Geen gemakkelijk gesprek, en daarom in
eerste instantie een debat, onder de noemer Slavernij,
van Egypte tot de plantage, dat vooral binnen de Joodse
gemeenschap werd gevoerd.
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De rol van Joden bij de slavernij kwam duidelijk naar
voren in de JHM-tentoonstelling over de Cariben, zei
Cohen. Nederlandse Joden, aanvankelijk veelal van
Spaanse en Portugese afkomst, emigreerden naar de
nieuwe wereld en namen daar deel aan het commerciële
leven, waren een onderdeel van de slavenmaatschappij
en waren deel van het systeem. Portugese Joden hadden
met hun wijdverbreide handelsnetwerken een sterk
voordeel ten opzichte van anderen die geen gedeelde taal
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en cultuur hadden met mensen in de grote handelssteden
aan de andere kant van de wereld.
Cohen benadrukte het verschil tussen Joden in de
slavenhandel en Joden als slavenhouder. De rol van
Joden in de trans-Atlantische slavenhandel was te
verwaarlozen, terwijl Joden lokaal juist wel erg actief
waren als slavenhandelaar en slavenhouder.

“Joden waren lokaal
juist wel erg actief.”
Een interessant gevolg van de tentoonstelling was dat die
een correctie in de vaste opstelling in het JHM tot gevolg
had. Waar eerst, mogelijk vanuit een gevoel van schaamte, geprobeerd werd dit deel van de Nederlands-Joodse
geschiedenis met een klein stukje tekst af te doen, heeft
het onderwerp nu een prominente plek gekregen.
Stork, afstammeling van de Storks van de machinefabriek en de regentenfamilie Six, vertelde dat hij tijdens
zijn onderzoek ontdekte dat een van zijn voorouders,
Jean Paul Taunay, in Suriname plantage ’t Vertrouwen
stichtte. Diens vrouw Susanna reisde na het overlijden
van haar man terug naar Nederland. Zij nam toen de tot
slaaf gemaakte vrouw Susanna Dumion mee, die de bijzondere leeftijd van honderd jaar bereikte en daarom getekend werd voor de krant. Deze tekening is vandaag de
dag onderdeel van de collectie van het Teylers museum.
Stork reisde naar Suriname om
deze geschiedenis uit te zoeken.
Niet vanuit een gevoel van schuld,
zei hij, maar wel vanuit het idee
dat het benoemen en tonen van
wat er gebeurd is, en de bereidheid om te luisteren naar wat
die geschiedenis voor een ander
betekent, bijdraagt aan de toenadering tussen bevolkingsgroepen
in een gepolariseerd debat.
Cuartas, die sinds 2017 in opdracht van de gemeente Amster-

dam het opzetten van een slavernijmuseum verkent,
vertelde dat drie meedingende partijen werken aan het
combineren van hun voorstellen. Het is interessant om te
zien hoe de huidige discussie de plannen zal beïnvloeden,
zei ze. Momenteel zijn die gericht op de trans-Atlantische slavenhandel, maar hoe zit het met slavernij in de
Oost?

Antiracisme en antisemitisme
De paneldiscussies stonden stil bij de dilemma’s waar
de Joodse gemeenschap mee worstelt als het over het
slavernijverleden gaat. Duidelijk is dat ook Joden daarin
een aandeel hadden. Maar geeft het erkennen van dat
verleden munitie aan antisemitische beweringen dat
deze geschiedenis volledig of buitensporig aan de Joden
te wijten is? Dergelijke theorieën bestaan en steken ook
nu weer de kop op. Bij een Black Lives Matter demonstratie in juni in Parijs werd bijvoorbeeld nog ‘vieze Joden’
geroepen, zo berichtten verschillende media.

“Zijn wij straks de
enige boeven?”
Het panel herkende dat er binnen bepaalde groepen
zulke ideeën over Joden en slavernij de ronde doen. Onderzoek doen naar dat verleden en er eventueel excuses
voor aanbieden, terwijl anderen wiens aandeel wellicht
een stuk groter was dat niet doen,
zou van Joden wel eens de klassieke
zondebok kunnen maken. “Zijn wij
straks de enige boeven,” was een
vraag die naar boven kwam. Tegelijkertijd werd gesteld dat kritisch
naar het eigen verleden kijken en
luisteren naar het verhaal van de
ander juist polarisatie tegengaat.
De titel van de discussie, Slavernij,
van Egypte tot de plantage verwijst
naar de bijbelse traditie dat Joden
in de oudheid slaven waren in Egypte. De herinnering aan de slavernij
in Egypte is een terugkerend motief
in de Tora wanneer gesteld wordt
dat de vreemdeling goed behandeld
moet worden. Maar welke invloed
de Joodse religieuze traditie precies
had op de rol in de slavernij, bleef
de vraag.

Portret van
Susanna
Dumion,
op honderdjarige
leeftijd, Teylers
Museum

Asjer Waterman is werkzaam bij JMW en was medeorganisator van het debat.
Als u deze bijeenkomst terug wilt kijken kan dat op Youtube:
https://youtu.be/jL-9NIEZT04 en op onze Facebookpagina
@JMWJoodswelzijn
Jodensavanne in Suriname, het voormalige Joodse dorp was
ooit het centrum van de grootste Joodse plantagegemeenschap
van het Amerikaanse continent.
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Joden en de

Nederlandse politiek
Op weg naar 2021, een overzicht
TEKST FERRY BIEDERMANN

In maart volgend jaar gaat Nederland
weer naar de stembus voor Tweede
Kamerverkiezingen. Joodse kiezers
hebben, zo blijkt uit onderzoek uit
het verleden, toch net weer een ander
profiel dan de rest van de bevolking.
De meeste mensen brengen weliswaar
hun stem uit met een oog op dezelfde
dagelijkse beslommeringen, maar
er zijn wel thema’s die de Joodse
kiezer meer lijken te raken –
Israël uiteraard, antisemitisme en
rechtsherstel om maar enkele te
noemen. In dit eerste deel van een
tweeluik komt het algemene plaatje
aan de orde. Volgende keer wordt
gekeken naar het belangrijkste
specifiek Joodse thema: Israël.

“K

ijk maar naar de voorkeuren van
hoogopgeleide kiezers en daaruit kun je
volgens mij het stemgedrag van Joodse
kiezers opmaken, omdat die vaker hoger opgeleid zijn,”
aldus een van de benaderde onderzoekers aanvankelijk.
Een paar dagen later komt er echter een correctie. “Nee,
ik heb nog eens goed naar de resultaten gekeken en ze
wijken toch iets af.”
Het is een indicatie van de complexiteit van het in kaart
brengen van iets ongrijpbaars als ‘de Joodse stem’, voor
zover daar al van gesproken kan worden. Het gaat om
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een kleine groep, zeker als alleen gekeken wordt naar
de mensen die nog enigszins een band hebben met het
Joodse leven, kerkgenootschappen, clubs etc. Van de
rest, wellicht de meerderheid van de zo’n veertigduizend
mensen tellende groep (Israëliërs niet meegeteld), is
het al helemaal de vraag in hoeverre hun Joods-zijn de
stemkeuze beïnvloedt.

Joods-Christelijke cultuur?
Van invloed op de verkiezingsuitslag zal de groep dus
niet zijn. Wel worden Joden of Joodse thema’s bij tijd en
wijle ingezet in de verkiezingsstrijd, zeker de afgelopen
decennia met het toegenomen debat over migratie. De
Joodse betrokkenheid bij Israël en de bezorgdheid over
antisemitisme spelen daarbij op de achtergrond een rol.
Ido de Haan, hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht, zegt dat begin deze eeuw sommige
partijen “zich gingen beroepen op wat dan ineens de
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Joods-Christelijke cultuur ging heten. Die term is
buitengewoon problematisch en ingewikkeld.” Hij zegt
dat de enige duidelijke betekenis is dat het niet de Islam
is en dat het weinig met sympathie voor Joden te maken
heeft. “Ik denk niet dat het expliciet op Joden gerichte
politieke propaganda is geweest. Ik denk dat het een
veel bredere manier was om te zeggen: Wij verdedigen
de Joods-Christelijke samenleving en dus niet de Islam.
We zijn voor Israël en dus tegen de Palestijnen en alle
Arabieren die daarbij horen.”

Dat is veranderd met het migratiedebat, ook iets waar
de Joodse gemeenschap zeer verdeeld over is. “Neem de
4 mei toespraak van Arnon Grunberg die zei: ‘Als je het
over Marokkanen hebt, dan heb je het over mij.’ Voor een
deel van de Joodse gemeenschap zal gelden dat die zich
als minderheid zorgen maakt over heftige anti-migratie
standpunten. Een ander deel zal denken: mooi, houd
die engerds maar buiten de deur, dan blijft het veilig in
Amstelveen.”

“Het is nog meer
het politieke landschap
dan dat alleen de
Joodse kiezer zo heel
erg is veranderd.”
Karin Hofmeester, directeur onderzoek van het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in
Amsterdam en parttime hoogleraar Joodse Cultuur
aan de Universiteit van Antwerpen, zegt dat migratie
ook invloed heeft op de Joodse politieke opstelling.
De Joodse stem is altijd sterk verdeeld geweest tussen
liberaal en socialistisch. Ze deed onderzoek naar
de periode 1880-1940 toen zowel de liberale als de
socialistische partijen gelijkheid en burgerrechten
hoog in het vaandel hadden staan. “Tot 1940 bleef de
liberale politiek op de bres staan voor geloofsvrijheid en
tolerantie,” zegt ze.

Een liberale stem is tegenwoordig vaker een stem die
ook streng is op migratiegebied. Zowel het politieke
landschap als de Joodse kiezers als groep zijn dus
veranderd, zegt ze. “Maar als ik moet kiezen is het is nog
meer het politieke landschap dan dat alleen de Joodse
kiezer zo heel erg veranderd is.”

De cijfers
De enige harde cijfers die terug te vinden zijn over de
Joodse kiezersgroep, komen uit twee onderzoeken die in
opdracht van JMW in 1999 en 2009 werden uitgevoerd
door onder meer het NIDI, naar de demografische
situatie en enkele belangrijke thema’s, waaronder
ook politieke voorkeur. In 2017 liet het NIW ook een
onderzoek uitvoeren naar kiesintenties door het
Kieskompas en de VU.
Met het hele electoraat lijkt ook de Joodse stem de afgelopen decennia naar rechts te zijn opverschoven, maar toch
blijft die nog altijd ietwat progressiever dan de rest van
de bevolking. De VVD regeert al sinds 2010 en kan ook
op sterke Joodse steun rekenen. De PVV is momenteel
landelijk de tweede partij maar trok, ondanks het sterke
pro-Israël geluid, relatief minder Joodse kiezers.
Het blijft moeilijk om uit historische onderzoeken conclusies te trekken. Wel lijken relatief meer Joodse kiezers de
PvdA trouw te blijven dan de rest van de bevolking. Dat
kan te maken hebben met de leeftijd van de gemiddelde
PvdA- kiezer: die ligt hoger dan bij veel andere partijen en
ook de Joodse gemeenschap is sterker aan het vergrijzen.
Stembiljet. Foto: J.M. Luijt
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Duidelijk is wel dat een groot deel van het Joodse
proletariaat de oorlog niet heeft overleefd en dat andere
ontwikkelingen zoals sociaaleconomische mobiliteit,
die groep nu heel klein maken. “Ik denk dat je echt wel
in de jaren vijftig met een lantaarntje naar het Joodse
proletariaat hebt moeten zoeken,” zegt Hofmeester.
De Haan geeft aan wat dat heeft betekend: “Dat is de
verschuiving van het Joodse proletariaat dat links
stemde naar een Joodse gemeenschap die vooral middle
class en upper middle class is geworden en bovendien
onder de invloed van een aantal dingen ook naar de
rechterkant is opgeschoven.”

Daarbij komt dat een voormalige centrumlinkse partij
als D66, die vooral van 2000 tot 2009 veel Joodse kiezers
aantrok, nauwelijks meer links te noemen is en het CDA,
waar weliswaar weinig Joden op stemmen, ook naar
rechts is verschoven. De andere confessionele partijen,
vooral de ChristenUnie, konden soms ook op een deel
van de Joodse stem rekenen, waarschijnlijk vooral
vanwege hun sterke pro-Israël opstelling. GroenLinks
deed het in de JMW-onderzoeken ook beter onder
Joodse kiezers, in de 2017 NIW-enquête juist niet.
Bij de aanstaande Kamerverkiezingen komt daar nog
een onzekere factor bij: de opkomst van Forum voor
Democratie. Ondanks onduidelijkheid over de opstelling
ten opzichte van Israël en Joden in het algemeen, lijkt de
partij een deel van het Joodse electoraat aan te spreken.
In de NIW-enquête scoorde Forum beduidend hoger
onder Joodse kiezers dan het uiteindelijke landelijk

Binnenhof.
Afbeelding
van Rudy
en Peter
Skitterians via
Pixabay

“Heel weinig Joden
die een Joodse
zaak bepleiten.”
Hij vertelt dat buiten Israël een van de belangrijkste
factoren in de naoorlogse Joodse politieke opstelling
de positie was van de politieke partijen ten opzichte
van rechtsherstel en compensatie voor slachtoffers
van de Sjoa en hun nabestaanden. De Haan heeft daar
ook onderzoek naar gedaan. Hij vertelt dat de Joodse
woordvoering over deze kwesties voor een groot deel via
JMW ging, waarbij contacten met politici binnen vooral
de PvdA, maar ook de VVD en D66, een belangrijke
rol speelden. Opvallend was dat Joodse politici zich
niet specifiek profileerden: “Als het gaat over politieke
belangenbehartiging dan zie je volgens mij heel weinig
Joden die een Joodse zaak bepleiten.”
Sommige Joodse politici hebben daar vanuit de
gemeenschap ook kritiek op gekregen, neem de meest
recente Joodse burgemeester van Amsterdam, PvdApoliticus Job Cohen, die handreikingen deed naar
moslims in Amsterdam. Hofmeester zegt dat zulke
gebaren sinds de opkomst van het debat over migratie
in de jaren tachtig en negentig voor Joodse kiezers
problematisch kunnen zijn als er ook sprake is van
antisemitisme vanuit een deel van die groep. “Als je daar
dan in de ogen van de Joodse gemeenschap te soft tegen
optreedt, dan is dat (de PvdA, red.) hun partij niet meer.”
De Haan ziet de verhouding tussen Joden en
Marokkanen en Turken meer in het licht van de
ontwikkelingen in het Midden-Oosten dan van andere
onderlinge spanningen: “Er is wel degelijk interactie en
er is ook een reeks van incidenten geweest die duiden op
een anti-Joodse opstelling van sommige mensen met een
Islamitische achtergrond maar ik denk dat dat een veel
minder belangrijk onderdeel is dan de doorwerking van
het Midden-Oosten conflict in Nederland.” •

resultaat. Of dat ook nu nog het geval is na de affaire
rond antisemitische uitlatingen bij de jongerenafdeling
van Forum eerder dit jaar, is de vraag. Eerdere
uitlatingen van FvD kopstukken mochten de Joodse
steun niet drukken.

Historische ontwikkeling
Of de Joodse kiezer van voor en vlak na de oorlog nu
overwegend links of rechts was, valt moeilijk vast te
stellen, zegt Hofmeester. Amsterdam, met een groot
Joods proletariaat, was zeker links, landelijk lag het
anders. Ze vertelt dat vlak nadat meer Nederlandser en
dus ook Joden stemrecht hadden gekregen in 1848 er
een duidelijke wens was in de gemeenschap, en ook bij
de Joodse pers, om Joodse parlementariërs te kiezen.
Die waren aanvankelijk overwegend liberaal. Toen begin
twintigste eeuw Joodse socialisten prominenter werden,
spraken het establishment en de pers zich daar opeens
niet meer over uit.

Volgende keer: Israël en de Joodse stem in Nederland
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Emancipatie
met horten en stoten
Joden in de Nederlandse
samenleving en politiek
TEKST KARIEN ANSTADT

Naar aanleiding van protesten
tegen racisme woedt ook in
Nederland opnieuw het debat
over de maatschappelijke positie
van minderheden. In hoeverre
ervaren leden van minderheden
belemmeringen en drempels en zijn
ze aanwezig in de regering en Eerste
en Tweede Kamer?

Felix Libertate
Felix Libertate (Gelukkig dankzij de vrijheid) was een
Joodse patriottische sociëteit die in 1795 in Amsterdam
was opgericht. Niet-Joden konden echter ook lid worden.
Deze Joodse patriotten deelden de idealen van de
Haskalah (Joodse verlichting) en de Franse Revolutie. De
sociëteit streefde naar gelijkberechtiging en emancipatie
van de Joden.

O

ok Joden hebben sinds hun burgerlijke
gelijkstelling in Nederland, in 1796, een
proces van integratie en emancipatie
doorlopen. Met horten en stoten werden
geleidelijk meer maatschappelijke posities
bereikbaar. Uiteraard met uitzondering van de jaren
1940 – 1945.
De Joodse minderheid profiteerde eeuwen eerder al met
mate van de grotere godsdienstvrijheid die voortkwam
uit de twisten tussen Calvinisten en Katholieken in
de Spaanse Nederlanden. De Unie van Utrecht (1579)
waarbij een aantal gewesten afsprak zich in te zetten
voor de strijd tegen de Spanjaarden en zich uitsprak voor
godsdienstvrijheid, bood de Joden een aantal rechten,
maar tot 1795 varieerde dit per plaats. De stad Deventer
weerde Joden bijvoorbeeld tot de Franse tijd, maar in
Amsterdam was sprake van vrije vestiging. Daarentegen
hadden de Joden in Amsterdam geen burgerrechten
en in andere plaatsen weer wel. Pas in 1795 werd de
eenheidsstaat gevestigd en konden er beslissingen op
nationaal niveau worden genomen

In 1795 ondervond Felix Libertate in Amsterdam nog
discriminatie van andere Amsterdamse clubs, terwijl
veel andere steden de Joden direct na 1795 al stemrecht
hadden verleend. Amsterdam echter hanteerde aparte
lijsten voor de Joodse stemmen voor verkiezingen van
de nieuwe Nationale Vergadering en de provinciale
bestuursorganen, voor het geval dat deze stemmen
ongeldig zouden worden verklaard. Er was dus nog werk
aan de winkel.
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De Unie van
Utrecht door
Joseph Denis
Odevaere
(1775-1830),
Rijksmuseum
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Lemon tot lid van de wetgevende vergadering gekozen.
Het was de eerste keer dat dit in West-Europa gebeurde.
In 1798 viel de eer te beurt aan Isaac da Costa Athias, die
lid van de Amsterdamse gemeenteraad werd.
En wie weet nog wie Jonas Daniël Meijer was, naar
wie het plein in de oude Jodenbuurt van Amsterdam

“Geen Jood zal worden
uitgeslooten van eenige
rechten of voordeelen…”
Op 26 maart 1796 richtten een aantal leden van de
sociëteit, drie weken na de Nederlandse afkondiging
van de Rechten van de Mens, zich tot de Nationale
Vergadering van de kortstondige en door het
revolutionaire Frankrijk gesteunde Bataafse Republiek
met een petitie waarin zij erkenning van de Joden als
gelijkgerechtigde burgers vroegen. Op 2 september 1796
nam de Nationale Vergadering een besluit over de positie
van de Joden. Hierin werd verwoord dat “geen Jood zal
worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen,
die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn, en die
hy begeeren mogt te genieten, mits hy bezitte alle die
vereischten, en voldoe aan alle die voorwaarden, welken
by algemeene Constitutie van iederen activen burger
in Nederland, gevorderd worden.” En daarmee was de
juridische emancipatie van de Joden een feit.

Nieuwe mogelijkheden
Met de verkregen burgerrechten konden Joden nu
gaan stemmen en konden ze ook overheidsfuncties
gaan bekleden. Er ontstond meer keuzevrijheid met
betrekking tot de uitoefening van beroepen.
En een aantal Joden maakte al snel gebruik van deze
mogelijkheden. In 1797 werden Herman Bromet en H. de

Lodewijk Napoleon, Koning van Holland. Detail van
een portret uit 1809 door Charles Howard Hodges
(1764-1837)
genoemd werd (met de dokwerker)? Hij promoveerde
op 16-jarige leeftijd in Leiden tot doctor in de
rechtsgeleerdheid en was in 1797 de eerste Jood die
als advocaat werd toegelaten tot het Hof van Holland.
Daarnaast werd hij raadsman van koningen Lodewijk
Napoleon en Willem I.
In de 19de eeuw was er een toename van het aantal
prominente Joden dat werkzaam was op juridisch gebied.
Abraham Pinto werd bijvoorbeeld in 1863 benoemd
tot landsadvocaat. En er ontwikkelden zich ook twee
dynastieën van Joodse juristen: de familie Asser,
beginnend met de stichter van Felix Libertate, Mozes
Salomon Asser en eindigend met Tobias Asser, 1838 –
1913. De laatste won in 1911 de nobelprijs voor de vrede.
En dan was er de juristenfamilie van Nierop, verwant aan
professor Oppenheim, die in 1893 hoogleraar in Leiden
werd.

Joden in de politiek
Twee Joden werden in de 19de eeuw minister van
Justitie: M.H. Godefroi en E.E. van Raalte. Het aantal
Joden in de Tweede Kamer nam ook geleidelijk aan toe.
In 1940 waren acht van de honderd leden van de Tweede
Kamer van Joodse komaf. Dit betekent echter niet dat
er tussen de 19de eeuw en 1940 geen sprake was van

Jonas Daniël Meijer (1780-1834), rechtsgeleerde,
door Louis Moritz (1773-1850), Rijksmuseum.
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Prominente bekeerlingen

een ambivalente houding ten opzichte van Joden in de
politiek. Neem bijvoorbeeld Mr. Godefroi. In 1852 droeg
de liberaal Thorbecke hem, een bewuste Jood, voor als
minister van Justitie, maar koning Willem III was daarop
tegen, waarbij het Joods zijn van Godefroi wel degelijk
een rol speelde.

Kon je als Jood in de 19de eeuw maatschappelijk en in
culturele zin verder komen als je tot het christendom
overging? De bekende Duits-Joodse dichter, schrijver
Heinrich Heine dacht aanvankelijk van wel. In 1825
liet hij zich, met tegenzin en zonder overtuiging,
luthers dopen. Voor hem betekende de doop enkel het
“entreekaartje tot de Europese cultuur”. Later, toen hij
in zijn denken weer religieus geïnspireerd werd stelde hij
dat hij het Jodendom in feite nooit verlaten had. Hoe was
dat in Nederland?

“Scherpe kritiek in
Amsterdam toen er vier
Joodse wethouders
werden gekozen.”

“Bekeerlingen:
in etnische zin bleef men
zichzelf als Jood zien.”

Joden vielen, wat parlement en regering betreft, tot dan
toe nog buiten de aristocratische politieke elite. Godefroi
trok zich toen om gezondheidsredenen terug. In 1860
echter accepteerde hij de benoeming wel en nam hij aan
twee achtereenvolgende kabinetten deel. Binnen Joodse
kring was men trots op de benoeming van Godefroi, die
tot dan toe ook voorzitter van de Hoofdcommissie tot de
zaken der Israëliten actief was geweest.
Toch waren er vóór 1940 binnen de Joodse gemeenschap
ook andere geluiden. Men vond soms dat Joden
terughoudend moesten zijn wat betreft het ambiëren
van politieke functies. Angst voor antisemitisme, als
men op de voorgrond zou treden? Het lijkt aannemelijk.
In 1933 klonk er in Amsterdam scherpe kritiek toen er
tegelijkertijd vier Joodse wethouders werden gekozen, al
behoorden ze tot verschillende politieke partijen.

Hoewel Joden in Nederland ook in de 19de eeuw met
minder beperkingen geconfronteerd werden dan in de
toenmalige nogal feodale Duitse staatjes, waren er ook
hier bekeerlingen. Ten gevolge van de emancipatie zaten
Joden niet meer zo opgesloten in hun eigen zuil. Ze
kwamen meer met andersdenkenden in aanraking en een
aantal ging onder die invloed over tot het christendom.
Soms ging aan die keuze een geestelijk dilemma vooraf,
zoals bijvoorbeeld het geval was bij dichter en jurist Isaac
da Costa, die onder invloed van Bilderdijk in 1822 tot
het protestantisme overging. Uit het boek van historicus
Jaap Meijer, Isaac da Costa’s weg naar het Christendom,
blijkt die worsteling en ook hoezeer da Costa zichzelf
ook na zijn bekering toch als een Sefardische Jood bleef
beschouwen. En zo was het met meer bekeerlingen: in
etnische zin bleef men zichzelf als Jood zien.
Hoe dan ook, er zijn voorbeelden te over van
bekeerlingen die het in maatschappelijk opzicht ver
brachten of wier kinderen vooraanstaande functies
gingen vervullen. Neem Lion Philips, tabakshandelaar
en grootvader van de oprichters van het Philips concern,
H.I van Abbe, sigarenfabrikant en kunstverzamelaar
(van Abbemuseum) en P.A. Kohnstamm, grondlegger
van de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek,
om er slechts een paar te noemen. Met het proces van
emancipatie kwam er meer pluriformiteit binnen de
Joodse gemeenschap. •
Voornaamste bron: Politicoloog Hans Daalder, lezing in het
kader van politiek en historie, 1975.
In de volgende Benjamin: deelname aan het politieke en
maatschappelijke leven na 1945.

Heinrich Heine,
door Moritz Daniel Oppenheim,
The Bridgeman Art Library
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TikTok Krantz
TEKST FERRY BIEDERMANN

D

Mendelbaum liet zich niet uit het veld slaan. “Bedrijfsongevallen. Daarvoor hoef ik me niet te verexcuseren. Ze
zijn gewoon onhandig, kan ik niets aan doen.” Krantz
herhaalde het jaarlijkse ritueel: “Toch is het jouw verantwoordelijkheid en het gebeurt trouwens wel erg vaak in je
sportschool.”

e sjabbatdienst was voorbij en rabbijn Shlomo
Krantz maakte zich op om snel naar huis te
gaan voor lunch met zijn vrouw Jessica. Sinds er
vanwege corona was afgesproken om niet meer te blijven
rondhangen waren de ellenlange discussies na de dienst
behoorlijk ingeperkt. Ook de anderhalve meter hielp om
de gesprekken een stuk minder confronterend te houden.
Hij kon niet zeggen dat corona prettig was, de tol in de
gemeenschap was vreselijk, maar voor sommige dingen
was het wel handig. Zeker nu de Hoge Feestdagen er weer
aankwamen. Een mooie tijd met diepe spirituele betekenis, maar waarvan hij zijn plichten wel steeds uitputtender vond.
Hij was dus onaangenaam verrast om buiten tegen een
kluitje leden van de congregatie aan te lopen, uiteraard
met Mendelbaum in het midden. “Chewre, niet zo dicht
op elkaar,” maande Krantz. “Moshik, goed dat je er weer
bent, da’s een tijd geleden. Je was toch niet ziek, anders
had ik het wel gehoord?” De zoals immer in trainingspak
gehesen sportschoolhouder keek berekenend naar Krantz.
“Nee, Krantz, ik was op vakantie in Barcelona. En daarna
een paar weken thuis gebleven om jullie watjes niet bloot
te stellen aan eventuele virussen,” antwoordde hij.

“Niet woke, Krantz!”
Mendelbaum haalde zijn schouders op. “Daar gaat
het deze keer niet om, je had het ook over collectieve
verantwoordelijkheid naar elkaar met corona,
naar de planeet en naar anderen die we gekwetst
kunnen hebben in onze samenleving. Wat is dat voor
nieuwlichterij?” Krantz keek naar de stuk of zes leden
van de gemeenschap die waren blijven hangen en dacht
wel een paar medestanders te herkennen. “Noe, Yaron,
dat begrijp jij toch wel, je zet je altijd zo in voor gelijke
rechten, LHBTI, Black Lives Matter, vind je dan niet dat
Jom Kipoer een mooie gelegenheid is om handreikingen
te doen?”

“Ik zeg toch ieder jaar
min of meer hetzelfde?”
Krantz liet zich niet van de wijs brengen door de
provocaties van de oude intrigant en maakte zich op om
verder te gaan. “Nou, sjabbat sjalom maar weer en houd
toch maar een beetje afstand.” Maar Mendelbaum en
zelfs enkele leden van de gemeenschap die zich meestal
niet met hem ophielden, gaven aan dat ze nog wel wat
te bespreken hadden. “Niet zo snel, Krantz,” bromde
Mendelbaum. “Je weet heel goed dat we niet allemaal zo
blij zijn met wat je ons daarnet op de mouw probeerde te
spellen, over vergeven met Jom Kipoer.”
Krantz zuchtte diep. Daar ging zijn vooruitzicht op een
stressvrije lunch. “Wat is er, Moshik? Ik zeg toch ieder
jaar min of meer hetzelfde? Jullie weten toch hoe het
werkt? We vragen vergiffenis van Hashem en proberen de
dingen in orde te maken met de mensen die we hebben
gekwetst. Ik moet je ook ieder jaar vertellen dat dat ook
geldt voor de blessures die je hebt veroorzaakt. Je mag dit
jaar je excuses wel aanbieden aan Loetje, die nog steeds
strompelt na wat je met zijn knie hebt gedaan, en Mike
hier kan ook nog niet goed zien uit zijn linkeroog na dat
akelige elleboogje van je.”
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triomfantelijk. “Kwetsen verjaart niet, Krantz. Maar
wat dacht je van dit, van eerder dit jaar?” Hij tikte op
zijn telefoon en een filmpje begon te spelen van Krantz
in de winkel van zijn vriend Mo. Hij was gekleed in een
strooien rok en een shirt dat met een knoop boven zijn
navel werd strakgetrokken en waarin op borsthoogte
twee grapefruits waren gestouwd, terwijl hij op zijn
hoofd een ananas balanceerde en een Hawaiiaanse
huladans uitvoerde.
Krantz ontplofte. “Dat was ook Poeriem, we waren
allemaal dronken en ik ben na het feest nog even bij Mo
langsgegaan. Ik herinner me daar eigenlijk ook weinig
van. Waar komt dat filmpje vandaan?” Mendelbaum
zei, wederom neerbuigend, “van TikTok, wel eens van
gehoord? Zo te zien is het al honderdvijftigduizend keer
bekeken. Erop gezet door je vriend Mo.”
Zonder een woord te zeggen draaide Krantz zich om
en liep naar huis, de vragen van de groep negerend.
Eenmaal aan tafel met zijn echtgenote zuchtte hij diep en
legde de crisis aan haar voor. “Hoe lang duurt zo’n social
mediastorm, Jess? Jij weet dat soort dingen.” Zijn vrouw
keek hem glimlachend aan. Ze wist hoe vermoeiend hij
de feestdagen tegenwoordig vond. “Ik denk dat je het
beste meteen maar op die spirituele retraite in Drenthe
kan gaan, schat. Die hadden ze je toch aangeboden?
Laat Jossie het hier allemaal maar doen, dan kan je
er na de feestdagen weer fris tegenaan.” Krantz keek
bewonderend naar zijn vrouw en voelde zich meteen
stukken beter. •

Yaron, een van de jongere en hippere sjoelgangers,
reageerde als door een bij gestoken. “Krantz, ik had
nooit zoveel hypocrisie van jou verwacht. Aan de ene
kant doe je alsof je zo vooruitstrevend bent terwijl je aan
de andere kant constant je minachting laat zien voor
kwetsbare anderen. Niet woke, Krantz!”
Krantz was stomverbaasd, hij kon het juist altijd heel
goed vinden met Yaron en zijn vrienden. “Wat bedoel je,”
stamelde hij. Mendelbaum was de oververhitte Yaron
voor en toonde Krantz met een dramatisch gebaar het
scherm van zijn telefoon. “Ontken je dat jij dat bent, met
dat zwarte gezicht,” sommeerde Mendelbaum hem op
de toon van een aanklager. Krantz keek Mendelbaum
verbouwereerd aan. “Moshik, een telefoon op sjabbat?
Je moet toch beter weten.” Maar ongewild dreef zijn
blik toch af naar het scherm waarop een foto stond, zo
te zien begin jaren tachtig, van een stel kleuters op een
Poeriemfeest. “Ja dat lijkt wel op mij, op de kleuterschool
nog, denk ik. Waar heb je die foto vandaan?”
Mendelbaum snoof minachtend, “Facebook, Krantz.
Moderne technologie, je leven is nu een open boek en je
kan dit soort dingen niet meer verdoezelen.”

“Een ananas en een
Hawaiiaanse huladans.”
Krantz zuchtte diep. “Ik probeer niets te verdoezelen, ik
herinner me dat zelfs niet, ik was denk ik vier of vijf. Dat
kan je me toch niet aanrekenen?” Mendelbaum lachte

Sjana Tova
Een heel gezond en ook zoet en gelukkig 5781 namens
alle medewerkers van de Benjamin - Ook het komend
jaar blijven we de mooiste verhalen brengen.
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Joodse jeugdverenigingen
passen zich aan
Corona als obstakel en stimulans
TEKST & FOTO'S WOUTER VAN DER SCHAAF

“We wilden hoe dan ook het contact met de kinderen onderhouden.
Vooral in de eerste maanden van de coronapandemie en lockdown
moesten we daarom een fiks beroep doen op onze creativiteit om
dat waar te maken en daar in te slagen”. Dit is het gezamenlijk
antwoord van Emma, Dennis, Daniëlle en Ben. Tafelgenoten aan een
tafel voor vier met Haboniem-Dror, Bne Akiwa en Tikwatenoe.

W

e zijn te gast in het moadon (clubhuis) van
Haboniem in Amsterdam Buitenveldert.
Terwijl normaliter het ene vliegtuig na
het andere overkomt om op Schiphol te
landen is het de afgelopen maanden doodstil geweest.
Dat gold niet voor de drie Joodse jeugdorganisaties, die
ieder tussen de honderd en tweehonderd actieve leden
hebben.

Tikwatenoe kent een andere opzet
dan Bne Akiwa en Haboniem, maar
ook hier kwamen in een klap alle
bijeenkomsten tot stilstand. De
beweging richt zich zowel op jongeren
in Amsterdam als daarbuiten, de mediene.
“We weten dat we juist dáár voor Joodse kinderen een
belangrijke rol kunnen vervullen,” zegt Daniëlle van
Kalken. “Voor kinderen die verder geen enkel Joods
leven in hun omgeving kennen. Dus ook wij moesten
van de ene dag op de andere vol aan de bak. We wilden
in elk geval de continuïteit van de Tikwatenoe-familie
waarborgen.” Dennis Heijmans kan dit alleen maar
onderstrepen. “Ook voor kinderen
actief binnen Haboniem is onze
vereniging een heel belangrijk
bindmiddel met het Jodendom.
Kinderen zeggen: ‘Op Habo ben ik
mezelf, ben ik wie ik ben, hoef ik
me niet te verdedigen of super op
mijn woorden letten’.”

“De laatste fysieke activiteit die we hadden
was ons Middel-Mediene weekend in
maart”, zegt Emma Schipper van Bne
Akiwa. “Daarna kwam de lockdown en
moest ook ons moadon dicht voor alle
activiteiten”. Dat betekende een fikse klap
voor de wekelijkse bijeenkomsten van Bne
Akiwa. Elke zaterdagmiddag kwamen zo’n 70
Emma
kinderen bijeen voor de pe’oelot, de lessen en andere
activiteiten. “Dat viel in één keer weg en dus moesten
we snel op zoek naar alternatieven. Oplossingen en
activiteiten bedenken waar we voorheen nooit aan
hoefden te denken.”

Toevlucht tot Zoom

Daniëlle

Dennis

Alle drie de organisaties moesten hun toevlucht zoeken
tot Zoom om in contact te blijven in corona-tijd. Dat op
zich al betekende voor alle drie een fikse ommezwaai. In
normale omstandigheden zijn de jaarkalenders vrij strak
gepland rondom weekenden, afdelingsbijeenkomsten,
pe’oelot, het wintermachanee (machanee is kamp in
het Ivriet) of het zomermachanee, de Israëlreis en een

“Een heel belangrijk
bindmiddel met
het Jodendom.”
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hele reeks aan andere activiteiten. Al die
fysieke ontmoetingen vormen sinds jaar
en dag het bindmiddel bij uitstek van de
bruisende Joodse jongerenbeweging. En
juist die kwamen te vervallen. “Heel veel
kinderen vonden het echt een gemis dat
onze wekelijkse bijeenkomsten niet meer
doorgingen”, zegt Ben Barzily. Hij is - net als
Emma - een van de madrichiem (leidinggevenden)
binnen Bne Akiwa.

Alle drie organiseerden ze een ‘challe bake along’
of een ‘bake challenge’ waarbij online thuis maar
toch gezamenlijk werd gebakken. “Een groot
succes”, zegt Emma. “En het mooie was dat ook
de ouders zagen wat hun kinderen zoal doen bij
onze programma’s. Dat is winst.”
Ben

Nieuwe activiteiten
De totaal nieuwe omstandigheden dwongen alle
drie de organisaties aan de slag te gaan met nieuwe
activiteiten. Dennis: “Zo begonnen we met ‘Habo Helpt’.
Daarbij boden we diensten aan aan mensen in de buurt.
Bijvoorbeeld bij boodschappen doen of de hond uitlaten.
We begonnen ook met online tutor-lessen voor al die
leerlingen die vanwege de lockdown alleen maar online
onderwijs kregen. Heel wat Haboniemers waren hierbij
betrokken. De Jom haSjoa-bijeenkomst organiseerden
we online en er waren meer dan 90 deelnemers.”

In de loop van het gesprek - en zo heel vaak
vindt een gesprek als dit niet plaats - beamen alle
vier, van uiteenlopende Joodse jeugdstromingen,
dat - zoals Dennis het verwoordt - “we alle drie meer
gemeenschappelijk hebben dan dat we van elkaar
verschillen”. Daniëlle: ‘We hebben alle drie ons tot doel
gesteld om iedereen binnen de Joodse jongeren een plek
te geven. En dan kan het best zijn dat iemand zich meer
comfortabel voelt bij de een dan bij de ander. In die zin
vullen we elkaar goed aan.’

Hoe verder?
Hoe nu verder? “Het is natuurlijk heel jammer dat onze
Israëlreis dit jaar niet door kan gaan”, zeggen Dennis
en Ben. Maar Haboniem en Bne Akiwa hebben wel een
alternatieve vorm gevonden voor hun drukbezochte
zomermachanee (zomerkamp), zodat de kinderen elkaar
toch deze zomer kunnen ontmoeten. Tikwatenoe heeft
de eerste bijeenkomst gepland voor september en is
natuurlijk hoopvol dat het winterkamp wel door zal
gaan.
“Zeker gaan we lessen trekken uit deze periode”,
zegt Dennis. “De nieuwe omstandigheden nodigen
uit om verder te gaan met het bedenken van nieuwe
programmavormen”. Ben: “Dit daagt je uit tot
creativiteit”. Daniëlle: “Je kan rustig zeggen dat het heeft
geleid tot een inspiratieboost.“
De tafel voor vier was afgelopen, maar het gesprek
tussen de drie organisaties ging moeiteloos verder. “Je
kan veel van elkaar leren en door gezamenlijkheid kom je
verder,” was de conclusie. En in de verte zette het eerste
vliegtuig in voor de landing. •

Voor Bne Akiwa kreeg het Jewrovision Songfestival
dit jaar een geheel nieuwe opzet. Emma: “Dit jaar
zouden we afreizen naar Wenen voor dit songfestival.
Georganiseerd door, en voor niet minder dan vijftien Bne
Akiwa-afdelingen in heel Europa. Dat ging dus niet door.
Dus besloten we over te schakelen naar de online versie.
Het werd een enorm succes met dit keer ook deelnemers
van buiten Europa. Zelfs vanuit Australië en Canada.
Met Nederland als winnaar.”

“Zeker gaan we
lessen trekken uit
deze periode”
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MIJN LEVEN

Jonas Kooyman, dertig jaar, single,
geboren en getogen in Amsterdam.

TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven

Ideeën krijg ik van vrienden, maar het is ook een
Fingerspitzengefühl. Nu komt generatie Z eraan: de
begin twintigers van nu. Zij zijn maatschappelijk
geëngageerd en kennen geen wereld zonder technologie.

Ik groeide op in Amsterdam-Zuid waar mijn vader
in de jaren tachtig een vervallen huis kocht voor een
prikkie. Hoewel dit het chicste postcodegebied is van
de stad, kwamen mijn ouders van weinig rond. Meubels
vonden ze op straat, boodschappen werden gedaan
op de markt in Bos en Lommer. Toch ontbrak het
mij aan niks en groeide ik op in een warm, liefdevol
gezin. We hadden geen tv en mijn zus en ik werden
gestimuleerd om creatief bezig te zijn. Ik zat op twee
middelbare scholen: eerst het Barlaeus Gymnasium
in Centrum en toen het Cartesius Lyceum in West.
Ik ben blij dat ik beide werelden heb ervaren.
Na de middelbare school nam ik een jaar vrij om te
werken en te reizen. Ik woonde onder meer een half
jaar in een kibboets in Israël. Daarna ging ik studeren:
Media en Cultuur aan de UvA. Het meest bijzondere
aan die tijd was de periode dat ik in New York woonde,
als uitwisselingsstudent aan The New School. Overdag
hard studeren en in de vrije momenten de stad
ontdekken. Het is een cliché om te zeggen, maar die
plek heeft zo’n bijzondere energie. Na terugkeer miste
ik de stad zo erg, dat ik nog een keer ben teruggegaan,
voor een stage bij het Nederlandse Consulaat.
In New York ontwikkelde ik mijn liefde voor schrijven en
besloot ik me aan te melden voor de master Journalistiek
aan de UvA. Via die opleiding kwam ik als stagiair
terecht bij de NRC. Zeven jaar later werk ik daar nog
steeds en schrijf ik over de tijdgeest. Ook verschijnen
mijn verhalen in magazines als Elle en Vice. Verder werk
ik voor de Boekenbijlage van NRC als online redacteur.
In mijn werk ben ik gefascineerd door de
belevingswereld van jonge stedelingen. Ik probeer
nieuwe trends te herkennen en te beschrijven.

In maart ben ik mijn eigen nieuwsbrief begonnen:
De havermelkelite. Elke twee weken stuur ik
je de beste artikelen over de tijdgeest en een
lijstje van tips met mijn favoriete series, boeken
en podcasts. Ik heb nu 850 abonnees.

Mooiste herinnering
Mijn tijd als twintiger in New York. Cultuur,
uitgaan, werken, reizen, vrienden maken:
ik heb er alles uitgehaald en het is een
periode waarin ik erg ben opgebloeid.

Sport
Ik heb een app waarop je maximaal vier
verschillende lessen kan aangeven die je wekelijks
in verschillende studio’s kan volgen, zoals yoga
en fitness. Ik doe het drie keer per week.

Joods
Mijn moeder is Israëlisch met een Jemenitische
achtergrond. Mijn vader is uitgekomen en zeer
betrokken bij Joods Nederland, hij heeft jaren
bij JMW gewerkt. Ik heb veel meegekregen
van de Israëlische cultuur. Ook vier ik de
feestdagen, niet zozeer vanwege het geloof
maar vooral vanuit de traditie. Met Pesach
bijvoorbeeld zitten we aan een lange tafel,
met een heleboel mensen, waar allerlei door
mijn moeder gekookte gerechten staan.
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BOVENKOP

Eten

Mop

In de Israëlisch Jemenitische
cultuur is dit heel belangrijk.
Door lekker eten te maken, laat
je zien dat je van iemand houdt.
Zelf vind ik het leuk om in het
weekend uitgebreid buiten de deur
te brunchen, met goede koffie
en een lekker ontbijtgerecht.

Ik wou dat ik die Jiddische
moppen on the spot kon vertellen
maar ik vergeet ze altijd. Met
vrienden deel ik de hele dag
door memes, dat zijn plaatjes
met een grapje op Instagram.

Hekel aan
De polarisatie in deze tijd en
de onverdraagzaamheid die
daarmee gepaard gaat zoals
racisme en homofobie.

Markt
Als kind ging ik vaak met mijn
vader naar het Waterlooplein.
Tegenwoordig kom ik graag
op de Ten Katemarkt. In Tel
Aviv de Carmel-markt.

Boek
Ik lees veel omdat ik op de
boekenredactie werk. Mijn favoriete
boek van dit moment is: “Op aarde
schitteren we even” van Ocean Vuong.
Het gaat over een brief van een
Vietnamese immigrantenzoon in
Amerika aan zijn analfabete moeder.

Winkel
American Book Center op het
Spui, voor mooie boeken en
tijdschriften. Verder mis ik in het
buitenland altijd Albert Heijn.

Televisie

Krant

Ik kijk veel klassieke series zoals
Mad Men en The Sopranos. Mijn
favoriete comedy is Broad City.
Dit gaat over twee maffe Joodse
vriendinnen in New York.
Zij zijn een typisch product
van mijn generatie: van het
ene naar het andere tijdelijke
baantje hoppen, moeite met
volwassen worden, veel zelfspot.

Uiteraard de NRC. Op zaterdag is
mijn vaste ritueel het lezen van de
Volkskrant en het Parool, bij voorkeur
in een leuke koffiebar. Ik heb ook
een online abonnement op de New
York Times, een geweldige krant.

Grootste wens
Ik ben van de generatie die “rupsje
nooitgenoeg” wordt genoemd. Je
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moet een fantastisch cv hebben
en meedoen aan de ratrace.
Inmiddels heb ik geleerd dat het
belangrijker is om een goede
balans te vinden in het leven.

Uitzicht
Over de Amstel, vanaf de
Nieuwe Amstelbrug, aan het
einde van de Ceintuurbaan.

Bewondering voor
Mijn ouders zijn, vanuit een hele
andere achtergrond, allebei self
made. Mijn vader is als eerste van
zijn familie gaan studeren. Mijn
moeder komt uit een groot migrantengezin. Ze hebben mijn zuster
en mij een goed leven gegeven.

JMW
Mijn kleuterklas was om de hoek
van JMW waar mijn vader werkte.
Na school kwam ik daar vaak. Hij
zette mij op een stoel en ik ging
tekenen en knutselen of legde
mijn hand op het kopieerapparaat
en maakte daar een afdruk van.
Ik herinner mij dat zijn collega’s
allemaal erg aardig voor mij waren.
Inschrijven voor De havermelkelite?
Dan kan hier: https://dehavermelkelite.substack.com/subscribe

HISTORISCH

Van Vlooienburg
naar Stopera
Waterlooplein – de buurt binnenstebuiten
TEKST TIRTSAH LEVIE BERNFELD
FOTO'S (TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN) MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE, GEMEENTE AMSTERDAM

Diverse
Scherven,
vondsten
Vlooienburg
Foto: Ron
Tousain

Op weg naar het voormalige Amsterdamse stadsarchief aan de
Amsteldijk fietste ik dagelijks in de tachtiger jaren langs die
kale vlakte van het Waterlooplein, de oude Jodenbuurt – ooit
Vlooienburg genoemd, waar het Stadhuis annex Muziektheater
uit de grond werden gestampt en vroeg ik me vertwijfeld af hoe
je hier op deze lieu de memoire muziek kon gaan maken.

T

och is die muziek ook op zijn plaats
besefte ik later, want ondanks de toenemende armoede en ellende in deze
buurt, werd er vroeger ook veel gemusiceerd, gelachen, gedobbeld, gegokt, gedronken in de herbergen en bordelen. Je
kon ook chic chocolade drinken in de koffiehuizen en naar het theater gaan. De
‘Joodse’ kaatsbaan bood ook ontspanning.
Synagoges met hun staf verzorgden
de religieuze invulling van het
Joodse leven en Poerimpret
op straat verhoogde de sfeer.
Toch was het geen getto en
woonden er behalve Portugese
en Hoogduitse Joden ook
christenen in de buurt. Er
is bewijs van bewoning door
Scandinavische arbeidsmigranten
en er was ook een zwarte
gemeenschap.
Weinig rest nog van de Joodse geschiedenis van
wat ooit een eiland was, behalve de monumenten: van
het leeghalen van het Joodse jongensweeshuis Megadlé
Jetomim in 1943, dat van het Joods verzet en tenslotte
het beeld van Spinoza, in 1656 in de ban gedaan in de
synagoge aan datzelfde Waterlooplein (de Houtgracht).

Emmy Andriesse, Uitgestalde koopwaar met spiegel,
Amsterdam, 1949. Coll Joods Historisch Museum
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Synagoge Talmud Torah, Waterlooplein 33-37/39
(op de plaats van de latere nummers 17-41,
na 1983 131-167), Hooghe, Romeyn de, Persoy,
Pieter, 1675

Diaspora en Identiteit op het Waterlooplein
Een nieuw boek leert ons over de geschiedenis van
Vlooienburg en vanaf 2 oktober kunnen we er ook
veel van zien op de gelijknamige tentoonstelling in het
Joods Historisch Museum. Dit alles naar aanleiding
van een project onder de modieuze titel ‘Diaspora en
Identiteit’, een samenwerkingsverband van Monumenten
en Archeologie van de Gemeente Amsterdam, het
Archeologisch Instituut van de Universiteit van
Amsterdam en het Joods Historisch Museum. Via
opgravingen, museumcollecties, archiefonderzoek,
getuigenissen, foto’s en films kwam een multidisciplinair
project van de grond, waarbij gezocht werd naar
levensomstandigheden en bewoning van arm en rijk in
deze buurt en naar hun multi-diverse identiteit door de
eeuwen heen.

van specifiek roodbakkend
Portugees aardewerk dat
behalve in de grond in
Amsterdam aanwezig,
alleen in Portugal werd
vervaardigd en gebruikt.
Van Hoogduitse Joden
is minder bewaard.
Vooral de koosjere
vleesloodjes, wel 400
in totaal, bij resten
van vooral rundvlees
en kip, met stempels
van de Hoogduits-Joodse
gemeente, (naast die van
de Portugese) duiden op een
overwegend Joodse bewoning
van Vlooienburg. Specifieke
kruiden die we nergens anders
in Amsterdam tegenkwamen, zoals
saffraan, ook. Dat bevestigt ook de vondst
van ceremoniële voorwerpen zoals een sjabbatlamp,
chanoekiot, vlees- en melkservies en resten van een
Pesachservies. Maar er was ook treife in de beerputten, die
weer toonden wat we uit andere bronnen te weten komen:
het was een gemengde buurt.

Vondsten
Archeologie staat in dit project centraal. Archeologen
van de stad Amsterdam mochten voor de aanleg van
de Stopera opgravingen doen. Het werk begon met het
noordelijke deel voor de aanleg van de metrolijn Oost. De
tweede fase van het onderzoek vond plaats in 1981-82
met de opgraving van twee van de vier zeventiende- en
achttiende-eeuwse huizenblokken inclusief bijbehorende
structuren, waterkelders, waterputten en beerputten bijna vier eeuwen intensieve bewoning. Resten van zo’n
twintig beerputten uit 1600-1800 werden onderzocht
op etniciteit en culturele en sociaaleconomische
achtergronden. Het betrof niet alleen resten van
bewoning, maar ook van werk. Dat liep toen door elkaar
heen.
Er kwam van alles tevoorschijn: duizenden stukken
aardewerk - Zuid-Europees, Chinees en Delfts - glas,
metaal, bot, leer en textiel, maar ook dierlijke resten, zo’n
30-duizend stuks, werden geanalyseerd en vergeleken
met de collectie zoöarcheologie van de UvA. Nieuwe
technieken, bijvoorbeeld archeobotanisch onderzoek,
werden toegepast op plantaardige vondsten zoals zaden,
fruit, groenten, pitten en specerijen en leren ons over de
voeding van die tijd.

Ontstaan van het eiland Vlooienburg
Amsterdam zocht aan het eind van de zestiende
eeuw naar een nieuwe plek om aan de enorme
bevolkingstoename (van 30.000 naar 100.000 tussen
1578 en 1622) tegemoet te komen en de groeiende
populatie, veelal door immigratie, een onderkomen te
geven. De stad barstte uit haar voegen en daarom werd
aan het oostelijk deel een eiland aangeplempt en met
huizen bebouwd. Het gebied was in vier stukken gesneden
door de Lange- en Korte Houtstraat en omgeven door vier
grachten: Houtgracht, Zwanenburgwal (en vanaf 1660 de
Zwanenburgerstraat), Amstel en Leprozengracht. Je kon
het via vier bruggen bereiken.

“Er was ook treife in
de beerputten.”
De grote vondst Portugees aardewerk, vaak met naam
en familiewapen, bevestigde bijvoorbeeld de bewoning
door immigranten uit het Iberisch schiereiland, die
vaak met inboedel en al hun nieuwe bestemming
bereikten. Bewijs daarvoor is ook gevonden in resten
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Bord Portugese faience met
de naam Dona
M(aria) Ilhão
gevonden in
een beerput
aan de voormalige Zwanenburgwal op
Vlooienburg
ca. 1625-1650
Foto: Wiard
Krook

HISTORISCH

Panorama van Vlooienburg uit 1895 door G.H. Heinen

Diverse dobbelstenen
Foto: Ron
Tousain

Typisch Portugese pispot
uit een van
de beerputten aan de
voorm. Lange
Houtstraat
op Vlooienburg ca.
1595-1650
Foto: Wiard
Krook

de Leprozengracht gedempt en kreeg het gebied de naam
Waterlooplein. Veel woningen werden aan het begin van
de 20e eeuw al afgebroken. Als je de kans kreeg verhuisde
je naar de Transvaalbuurt, de Nieuwe Uilenburgerstraat
of naar elders in Oost en Zuid. Het Waterlooplein werd
steeds meer het centrum van de straathandel en de markt,
maar bleef ook de kern van de Amsterdamse Jodenbuurt.

“In 1795 werden
er twintig man per
huis geteld.”
De uitbreiding van de stad in 1662 zorgde er voor dat het
gebied centraler kwam te liggen. Rijk en arm woonden en
werkten hier zij aan zij, zeker tot de tweede helft van de
zeventiende eeuw, soms in statige en grote huizen, vaak
ook in kamers en kelders in de vele stegen die dit eiland in
de loop van de tijd kenmerkte.
Armoede ging het eiland steeds meer
beheersen, de rijkeren verhuisden
naar de grachten zoals de Nieuwe
Herengracht en de Nieuwe
Keizersgracht. De armeren
bleven achter, dicht op
elkaar gepakt: in 1795
werden er twintig man per
huis geteld. Kamers werden
soms per week verhuurd.
Wonen en werken gingen
samen, soms in hetzelfde huis. We
komen veel bedrijven tegen zoals
zijdeververijen, diamantslijperijen,
suikerraffinaderijen,
bierbrouwerijen, tabaksspinnerijen
en boekdrukkerijen. Pakhuizen
stonden naast, of achter de
woonhuizen. En dan waren er de
winkels en was er de straathandel,
vooral in tweedehands goederen.

“Weinig herinnert nog aan
hoe het er ooit uitzag.”
De Tweede Wereldoorlog maakte een eind aan de Joodse
bewoning van het plein. Joden werden uit het openbare
leven (en de markten) geweerd en gedeporteerd. De
eerste razzia van West-Europa vond daar in 1941 plaats.
Huizen lagen er verwaarloosd bij of waren geplunderd en
afgebroken, zeker na de hongerwinter van 1944-45. Het
hart was eruit geslagen. Daarom besloot de gemeente na
de oorlog tot een totale herinrichting die uitmondde in
wat nu in Amsterdam de Stopera wordt genoemd.
Weinig herinnert nog aan hoe het er ooit uitzag. Daarom
zijn de diverse fases van de eeuwenlange geschiedenis van
het Waterlooplein vastgelegd en via een 3D-presentatie op
de tentoonstelling te zien: met behulp van oude kaarten,
afbeeldingen en foto’s. De onderzoekers zijn er zelfs de
toren van de Zuiderkerk voor opgeklommen. Een reden te
meer om te gaan kijken en lezen. •

Voor meer:
Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten. Onder redactie van
Kirsten van Kempen en Hetty Berg (Amsterdam:
de Walburgpers, 2020).
Tentoonstelling Waterlooplein: De buurt binnenstebuiten.
Joods Historisch Museum: 2 oktober 2020-28 februari 2021
JMW neemt je mee: Vlooienburg
- https://youtu.be/vaOj0JzABHQ

Ontstaan Waterlooplein
In latere eeuwen veranderde er veel: door sanering van
de buurt werden in 1883 bijvoorbeeld de Houtgracht en
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FEESTDAGEN

Vast (en) zeker?
TEKST DEBORAH JULIARD

G

aat het me dit jaar lukken om te vasten? Dat is
de vraag die steevast bij me naar boven komt
als de zomermaanden van juli en augustus zijn
overgewaaid. Vroeger, voor mijn bat mitswa, vond ik
het al een hele prestatie om een halve dag te vasten,
die goede oude tijd. Nu is het helaas allemaal anders.

Ik ben geboren in Nederland, woon mijn hele leven al in
Amsterdam en zie mezelf niet zo snel ergens anders gaan
wonen. Tegelijkertijd komt ieder greintje Joods dat in mij
zit wel vaak tot uiting. Zo zat ik op Rosj Pina, Maimonides, Haboniem, werk ik nu bij JMW en heb ik laatst nog
op internet het Bargoens woordenboek geopend. Oy, wat
een lijst.

Ik kijk altijd uit naar de feestdagen, met name die waarbij
eten centraal staat en dat is gelukkig bijna altijd het geval. Het is helemaal mooi als een borreltje een mitswa is.
Elke feestdag wordt dan wel gekenmerkt door zijn eigen
passende gerechten, maar het komt altijd op hetzelfde
neer, namelijk eten. Eten is daardoor voor mij ook echt
een vorm van gezelligheid geworden. Ik bedoel, hoe kan
je nou weer met vrienden samenkomen zonder dat er
hapjes zijn? Niet te doen. Maar… dan heb je Jom Kipoer.

“Hierdoor sta je
gedwongen stil bij grote
gebeurtenissen, zowel
simches als tsores.”
Het Joodse aspect is dus een rode draad in mijn leven
en de traditie van het vasten daardoor ook. Het mooie
aan Jom Kipoer is dat het niet alleen het Joodse aspect
raakt, maar ook mij persoonlijk. Zo test ik ieder jaar mijn
eigen vastberadenheid en uithoudingsvermogen. Ik zou
dat alleen nog wel een stapje verder willen trekken. Een
vriendin vertelde mij laatst over een ’tien vragen project’.
Dit is een website die je tijdens de tien dagen tussen Rosj
Hasjana en Jom Kipoer, iedere dag een vraag toestuurt
over het afgelopen jaar. Dit maakt het ‘stapje verder’
eigenlijk heel makkelijk voor me. Ik hoef de vragen

“Omdat ik wil dat die dag,
die ene dag in het jaar,
bijzonderder moet zijn
dan de ander dagen.”
Begrijp me niet verkeerd. Ik vind Jom Kipoer zeker wel
een bijzondere dag. Sterker nog, ik haal misschien wel
meer plezier uit Jom Kipoer dan andere Joodse feestdagen, ondanks dat dit natuurlijk niet helemaal de insteek
is van die dag. Ik probeer mezelf ieder jaar uit te dagen
om te vasten. Niet zozeer om tot inkeer te komen of
vergiffenis te vragen, maar omdat ik wil dat die dag, die
ene dag in het jaar, bijzonderder moet zijn dan de ander
dagen.
Ik ben zelf niet bepaald religieus. Als ik me in de schijf
van vijf van Ido Abram mag plaatsen ben ik zeker “de
Joodse religie en cultuur” persoon, maar dan dus zonder
religie. En Jom Kipoer is voor mij een belangrijk gedeelte
van de cultuur. Dat dit een belangrijke dag is blijkt overigens maar weer uit mijn alledaagse routine. Afgelopen
jaar ben ik namelijk begonnen met een dieet, New Fysics,
en voordat ik begon met dit dieet moest ik een zogenoemde ‘appel dag’ doen. Ik mocht alleen maar groene
appels eten de hele dag (oke tot 16:00 uur). Dit deed mij
echt gelijk denken aan een soort van Rosj Hasjanameets
Jom Kipoer in dieetversie.
Maar goed, ik probeer ik me wel vast te houden aan
tradities zoals vasten, ondanks dat ik daar niet van houd,
maar sommige tradities geven je gewoon houvast. Snap
je? Ik ben zo’n typische goed/slecht geassimileerde Jood.

alleen maar te beantwoorden en terug te sturen en het
jaar daarna krijg ik dan weer tien vragen en kan ik de
antwoorden inzien van het voorgaande jaar. Hierdoor sta
je gedwongen stil bij grote gebeurtenissen, zowel simches
als tsores, die er dat jaar zijn geweest. Dit jaar heb ik dus
twee uitdagingen die me te wachten staan. Wat zijn uw
goede voornemens? •
Voor de tien vragen, zie: https://www.doyou10q.com/
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ETEN EN OPETEN

Koosjere Nosh recepten
Mengeling van tradities

P

recies vier jaar geleden, in het Rosj Hasjananummer van 2016, signaleerde de Benjamin de
start van de koosjere kookstudio Esther’s Cookery, van Esther Erwteman, in de Amsterdamse Pijp. De zeer bereisde Esther heeft daar nu een koosjer, vegetarisch kookboek aan toegevoegd, genaamd
Nosh, Jiddisch voor snack, met veel Midden-Oosterse
en andere internationale gerechten maar ook traditioneel Joods-Nederlandse.

drukt dat het allemaal goed te doen moet blijven, anders
dan de vaak uit ontelbare handelingen bestaande recepten van een van haar andere inspiratiebronnen, Yotam
Ottolenghi.
“Ik ben geen chef dus mijn doel is altijd aan mensen te laten zien, ah joh dat kan jij ook. Net als bij de workshops in
mijn kookstudio. Ik wil dan dat mensen weggaan en zeggen: we hebben tien gerechten gemaakt, die waren allemaal superlekker en het was helemaal niet zo moeilijk.”

De selectie van recepten is uiterst persoonlijk en
eigenzinnig: Erwtemans verhaal is de rode draad. Zo
presenteert ze onder de noemer De
Shabbat-Tafel zowel aardappelkugel
als Perzische feestrijst. Claudia
Roden, die ze als een van haar
inspiratiebronnen noemt, deed dat
op een antropologische manier die de
plaatselijke Joodse tradities beschreef.
Erwteman geeft als verklaring voor
het opnemen van Indiase gerechten
de tijd die ze in India doorbracht. Dat
levert de intrigerende ‘Latkes met
een Indiase twist’ op, iets wat er bij
Roden waarschijnlijk niet inkomt.
“Ik denk dat dat juist het mooie is
van de keuken van nu, dat dat mag,”
verklaart Erwteman de eclectische
mix. “Vroeger had je een Marokkaanse keuken, met alleen maar
Marokkaanse ingrediënten, je had
Indiaas, een Joodse keuken, een Nederlandse keuken en
niemand combineerde dat. Nu is het juist heel normaal
dat je babaganoush met miso maakt en eraan toevoegt
wat je zelf wil.”
Het is juist de mengeling van invloeden in het boek die
haar verhaal weergeeft, zegt ze: “Als mijn moeder het
rondje doet; wie maakt wat voor de feestdagen? dan is de
kans groot dat ik met een schaal samosa’s kom aanzetten, of baghrir ga bakken, van de Marokkaanse keuken.”

“Mensen uit Zwolle
die nooit een Jood
hebben ontmoet en
nu mijn moeders
sjabbatkoekjes maken.”
Het mooi uitgevoerde boek, het ontwerp voor de kaft
is gebaseerd op de stijl van de Jacob Obrechtsynagoge
vertelt ze, is volop Joods en koosjer maar moet ook een
breder segment aanspreken. “Heel veel mensen denken
zeker dat we met z’n miljarden zijn en dat als je een kookboek schrijft voor de Joodse achterban, je gewoon kan
gaan zitten met je pinautomaat en wachten tot het geld
binnen komt stromen. Maar dat is natuurlijk allesbehalve waar. Ik vind het juist helemaal te gek dat er foto’s binnenkomen van mensen uit Zwolle die nooit een Jood hebben ontmoet en nu mijn moeders sjabbatkoekjes maken.”

“Het gaat voor mij over
Joods leven anno 2020.”

“Ah joh dat kan jij ook.”

Eten beschouwt ze als een van de lichte kanten van het
Jodendom, iets wat ze graag wilde doorgeven. “Ik wilde
heel graag iets voor mijn dochter maken dat alleen maar
de leuke fijne, heerlijke tradities weergeeft. Het gaat voor
mij over Joods leven anno 2020.”

De recepten variëren qua lengte en complexiteit. Zo nemen de latkes met Indiase chutney een hele pagina in beslag, maar die met appelmoes slechts een kwart. Ze bena-

Voor Rosj Hasjana staan onder meer een traditionele,
Amerikaanse, appeltaart in Nosh maar Esther raadt ook
een honing-granaatappelcake aan:
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Recept

Honing-granaatappelcake
voor Rosj Hasjana

Ingrediënten cake
• 5 eieren
• 30 ml zonnebloemolie
• 45 ml honing
• 75 ml granaatappelmelasse
• 60 ml sinaasappelsap (rasp van 1 sinaasappel)
• 250 gr kristalsuiker
• 240 gr bloem
Ingrediënten glaze
• Sap van 1 sinaasappel
• 15 ml honing
Topping
• Pitjes van 1 granaatappel
• Suikerbakkerspoeder
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180 graden.
• Vet een cakevorm van 20 x 30 cm in met boter en
bestuif licht met bloem.
• Splits de eieren (je hebt het eiwit en het eigeel
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nodig, dus doe dit zorgvuldig).
• Meng met een garde het eigeel met de zonnebloemolie, de honing, de granaatappelmelasse, het
sinaasappelsap en de -rasp.
• Klop in de keukenmachine de eiwitten samen met
de suiker. Doe dit tot er stijve pieken ontstaan.
• Meng nu rustig met de hand het eiwit met het
eigeelmengsel.
• Voeg dan langzaam de bloem toe. Gebruik voor
een optimaal luchtig beslag een zeef.
• Giet het beslag in de cakevorm.
• Bak de cake 35 minuten.
• Doe het sap van de sinaasappel en de honing in
een steelpan en breng langzaam aan de kook.
• Haal de cake uit de oven en prik er met
een satéprikker gaatjes in. Giet het warme
sinaasappelsap over de cake. Laat de cake dan
volledig afkoelen.
• Bedek de cake met de pitjes van een granaatappel
en bestuif met suikerbakkerspoeder. Dit is wat
anders dan poedersuiker, want deze blijft mooi
liggen op de cake voor een extra feestelijk effect.

EITZES VAN ESTHER

Geïsoleerde mantelzorger
Met, en zonder coronamaatregelen
TEKST ESTHER SCHOLTENS

Vraag
Het is misschien een beetje ongebruikelijk, maar ik schrijf
dit bericht niet voor mijzelf maar voor mijn zus. Ik maak
me namelijk vreselijk veel zorgen. Ze is al jaren gelukkig
getrouwd met een lieve man. Sinds een aantal jaar heeft
hij echter Parkinson, hetgeen betekent dat hij veel zorg
nodig heeft.
Daarnaast is zijn gedrag door de ziekte de laatste jaren
erg veranderd. Hij is vaak in de war, slaapt slecht, is soms
zomaar agressief en valt mijn zus dan aan. Ook kan ze
hem geen seconde alleen laten. Ze is volledig afhankelijk
van hulp van familie en vrienden. Ik doe regelmatig
boodschappen voor haar en de buren houden een oogje in
het zeil.

“Ik neem hem nergens
meer mee naartoe.”
Toch is ze pas zelf naar de bakker gegaan. Ze wist dat
ze haar man niet alleen thuis kon laten en heeft hem
dus meegenomen. Eenmaal in de winkel raakte hij
gedesoriënteerd en als hij onrustig wordt, kan hij erg
extreem reageren. Hij zette het op een schreeuwen, wilde
de winkel uitlopen en heeft mijn zus zelfs hard opzij
geduwd. Iedereen schrok zich een ongeluk, mijn zus niet
in de laatste plaats. Ze zei: “Dat doe ik dus nooit meer! Ik
neem hem nergens meer mee naartoe. We blijven vanaf
nu thuis!”

Isolatie door corona
Dat thuisblijven betekent dat ze sindsdien van de
buitenwereld is afgesloten. En de coronacrisis heeft het er
niet makkelijker op gemaakt. Daardoor komt er niemand
op bezoek. Als haar dochter komt is dat consequent tot
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de deurdrempel. Laatst had ik een telefoongesprek met
mijn zus waarin ze vertelde dat ze de laatste tijd duizelig
is en last heeft van hoofdpijn. Doordat haar man ’s nachts
ronddwaalt slaapt zij ook slecht. Ze is al op leeftijd en ik
vraag me serieus af hoe lang ze dit gaat volhouden. Ze
wil niet dat haar man wordt opgenomen want ze vindt

EITZES VAN ESTHER

verpleeghuizen eng en gevaarlijk, vooral nu. Kan JMW
iets voor haar doen? Ze weet overigens dat ik contact
met jullie opneem. Ze begrijpt inmiddels dat er iets moet
gebeuren.

hebben een mantelzorgmakelaar in dienst, die alles weet
over mantelzorgondersteuning. Ze kent de organisaties
die hulp kunnen bieden, zij weet welk aanbod er is.
Waarschijnlijk is uw zus ook gebaat bij contact met
mensen die in dezelfde soort ingewikkelde situaties
verkeren als zij. Wellicht hebben zij ideeën en tips waar
uw zus iets aan heeft. Het delen van ervaringen en de
herkenning zijn vaak ook zeer ondersteunend. Uw zus
moet bovenal weten dat ze dit niet alleen hoeft te doen.

Eitze
Wat fijn voor uw zus dat u zo betrokken bent! U denkt
mee, zoekt naar een oplossing en bent een steun voor
haar. Dat is al heel veel waard. Gelukkig lees ik dat er een
dochter is en dat de buren haar ook in de gaten houden.
Uw zus kan immers alle steun en hulp gebruiken die er is.
Helaas lijden zij en haar man ook onder de gevolgen van
de coronacrisis. Er zijn dus extra beperkingen om rekening
mee te houden. De meest restrictieve maatregelen zijn
echter voorlopig teruggedraaid en dat biedt iets meer
ruimte om naar afleiding te zoeken of de zorgtaken met
anderen te delen.

JMW gespreksgroep voor mantelzorgers
Vanaf 8 oktober 2020 organiseert JMW groepsgesprekken
voor mantelzorgers. Dit zullen onlinebijeenkomsten
zijn met een educatief en sociaal karakter. Ik zou zeggen:
wijs uw zus op dit aanbod en druk haar op het hart
zich aan te melden. Ik vermoed dat ze er veel aan kan
hebben. Ze kan er mensen ontmoeten die met dezelfde
soort situatie worstelen als zij. Naast deelname aan de
gespreksgroep, kan uw zus natuurlijk sowieso contact met
JMW opnemen. Dan luistert een van de sociaal werkers
naar haar verhaal en kan er in samenwerking met de
mantelzorgmakelaar ondersteuning geboden worden in
deze, voor haar zo moeilijke periode. •

Professionele zorg
Daarover gesproken vraag ik me af hoeveel professionele
zorg er voor uw zus en haar man is. Ik lees daar in uw
bericht niets over terug. Als hulpverlener zou ik dat eerst
uitzoeken. Een verzorgende van de Thuiszorg kan helpen
bij het opstaan, aankleden, bij het klaarmaken van het
ontbijt. Een vrijwilliger zou een ommetje kunnen maken
met uw zwager, zodat uw zus thuis even op adem kan
komen. En zo is er meer te bedenken.

Aanmelden gespreksgroep mantelzorgers:
Bel JMW op 088 165 22 00
of email d.lazorgan@joodswelzijn.nl
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JMW UITGELICHT

Digitale bloei
& online groei
TEKST CHAYA OOST FOTO VIA GABY SCHRIJVER

E

en deel van het coronacrisisteam is geëvolueerd naar het ‘JMW Online’-team. JMW is in
één klap digitaler geworden en we hebben met
frisse energie mooie nieuwe vormen gevonden om
verschillende evenementen door te laten gaan. De dagtochtjes van voor corona zijn omgetoverd tot virtuele
rondleidingen waarbij JMW je via Facebook Live of
YouTube meeneemt naar Joods erfgoed. Ook lezingen
(Nederlands- en Hebreeuwstalige) en groepsgesprekken zijn nu online.
De eerste keer nog wat onwennig met geleende apparatuur van een goede vriend en tevens de eerste rondleider,
Jur Limburg. We hebben de route door de oude Vlooien-

aanwezigheid van publiek en de daardoor missende
interactie. “Het was heel leuk om te doen, maar wel heel
anders voor mij dan normaal!” vertelt Gaby Schrijver,
wiens rondleiding door de ‘Sjoelstraat’ binnen één dag al
1,7 duizend mensen had bereikt. Interactie is namelijk
slechts mogelijk door vragen te stellen in de chat of te
reageren op het filmpje, wat extra wordt gestimuleerd
door de te winnen prijsvraag.
Bereiken we publiek? Nou en of! Het bleek een groot
succes, JMW bereikte in totaal maar liefst 15 duizend
mensen. De rondleidingen werden live goed bekeken,
maar vooral achteraf via YouTube en onze sociale media
veel teruggezien. Naast ‘JMW neemt je mee!’ zijn ook
verschillende lezingen zowel virtueel als deels met een
klein publiek weer van start gegaan.
Zo organiseerden we ‘Slavernij: van Egypte tot de Plantage’, een gesprek over het doen van onderzoek naar het
slavernijverleden en de relevantie daarvan voor de Joodse gemeenschap. Lees hier meer over op blz 20 en kijk het
terug op onze Facebookpagina of YouTube-kanaal JMW
Joodswelzijn. Door het livestreamen van onze bijeenkomsten via Facebook, hebben we in de afgelopen maand
meer dan 12 duizend mensen bereikt.

Bijna 75 jaar JMW

Floor en
Chaya bij de
rondleiding van
Gaby Schrijver

“De onlineprogramma’s
van JMW duizenden
keren bekeken.”

Rosj Hasjana is een tijd van zelfreflectie. We kijken terug
en hebben vele goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Volgend jaar bestaat JMW 75 jaar; in die jaren is JMW
blijven groeien en ontwikkelen. De Nederlands-Joodse
gemeenschap zelf verandert en JMW verandert mee. In
de eerste jaren na de Sjoa stond de materiële nood van de
overlevenden centraal: hulp werd geboden door kleding
en dekens uit te delen. Nadat in de hoogste materiële
nood voorzien was, ontwikkelde JMW zich steeds meer
tot een brede welzijnsorganisatie. JMW begon met
thuiszorg, hielp vluchtelingen en migranten en maakte
zich sterk voor de naoorlogse generatie, de kinderen uit
de oorlog en voor kinderen met een Joodse vader. Bij het
veertigjarige jubileum werd het opbouwwerk aan het
hulpverleningspakket van JMW toegevoegd. Iets wat bij
het JMW van nu onmisbaar is en inmiddels is uitgebreid
met digitale mogelijkheden. Met veel plezier zal JMW
doorgaan met de virtuele bijeenkomsten en natuurlijk
zelfontwikkeling. •

De tweede keer met Daniel Metz door de diamantbuurt
ging al een stuk vlotter. Bij de derde keer met Gaby
Schrijver verliep alles op rolletjes! Voor de rondleiders
was het ook wel even wennen zo zonder de fysieke

Dwaal met JMW en een rondleider mee door de straten van
(Joods-)Nederland, Via de chat kun je vragen stellen. Live op
Facebook.com/JMWJoodswelzijn of kijk de rondleidingen
terug via ons YouTube-kanaal JMWJoodswelzijn.

buurt en het Waterlooplein eerst meerdere keren besproken en bewandeld voordat we live gingen. Want eenmaal
live op Facebook kan je als tweevrouws-camerateam niet
meer overleggen. Zo kwam het voor dat we achter de
schermen meerdere keren verstrikt zijn geraakt in het
vier meter-lange microfoonsnoer dat was bevestigd aan
Jur en aan de camera. Gelukkig was hier voor de schermen bijna niets van te merken.
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CLIËNTEN- EN DEELNEMERSRAAD

“Een flexibele en moderne organisatie”
TEKST MARGUERITE BERREKLOUW

D

e CDR kan zich helemaal vinden in de woorden van Edi Cohen, lid van de Raad van Toezicht, tijdens een jaarlijks bezoek Van de RvT
aan de cliëntenraad. “We zijn enthousiast en verheugd
over hoe alles gaat bij JMW. Er komt een flexibele en
moderne organisatie tevoorschijn, met oog voor wat er
in de maatschappij gebeurt. Wat we zien is een transparant en levensvatbaar JMW.”

mentstructuur, een onderzoek naar de tevredenheid van
cliënten en een onderzoek naar het beeld dat jongeren,
dat wil zeggen 50-minners, hebben van de organisatie.
Daarnaast is er nog een belangrijke training gestart voor
medewerkers om mensen, die het is overkomen, te leren
om te gaan met antisemitisme en andere uitingen van
grensoverschrijdend gedrag.

Bevragen van identiteit

Uiteraard is er de zorg voor de eerste generatie voor wie
JMW is opgericht, maar er is veel meer aandacht voor
jongeren. Het onderling contact met Joodse organisaties is toegenomen. Neem bijvoorbeeld de jongeren van
Maccabi, die aanboden om boodschappen te doen voor
ouderen. Dit initiatief, ontstaan uit de coronacrisis, toen
er niet gesport kon worden, is een blijvertje. Lijnen, zoals
bijvoorbeeld naar de LJG, zijn korter geworden.

JMW wil vooral meer naar buiten treden. Dat is belangrijk, aangezien vandaag de dag veel mensen niet per sé
zijn aangesloten bij verenigingen en organisaties. De connectie met JMW is daardoor minder vanzelfsprekend en
voor de hand liggend. Reden om bijvoorbeeld een cursus
als Joods opvoeden weer opnieuw in de etalage te zetten,
omdat dit bijdraagt aan het bevragen van je identiteit.
Waar hoor je bij en waar wil je dat je kind(eren) bij horen?

Kennis- en expertisecentrum

Concluderend kunnen we stellen dat het goed gaat, dat
vinden de cliënten van JMW ook, maar wel tegen de
achtergrond van een crisis waarvan we hopen dat dat
het werk van JMW financieel niet in de wielen zal gaan
rijden, vanwege een nieuwe ronde aan bezuinigingen. •

Directeur Judith Meijer bevestigt dat JMW zichzelf meer
moet gaan zien als een kennis- en expertisecentrum
dat zich als zodanig wil positioneren. Hiertoe zijn er
verschillende initiatieven genomen: een nieuwe manage-

Staand (vlnr): Joost Weijel, Marguerite Berreklouw, Erica Polak. Zittend, (vlnr): Femke Roos (voorzitter) en Nico Peper.
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In deze agenda staan
activiteiten van JMW in
Amsterdam en de Mediene
De gezondheid van onze
cliënten, deelnemers,
vrijwilligers en medewerkers
staat bij JMW voorop.
Daarom volgen we het advies
van het RIVM over COVID-19.
Alle geplande activiteiten
voor de komende periode zijn
hierop aangepast. Wanneer
het advies van het RIVM
verandert zullen wij daarop
ook onze activiteiten/
programmering aanpassen.
Houdt u de JMW nieuwsbrief
en onze website in de gaten
voor de eventuele update!
Amsterdam Lev-JMW

Lev-JMW is het ontmoetingscentrum in Amsterdam voor iedereen
van 60+ met een Joodse achtergrond en (eventuele) partner.
Wegens de regels omtrent corona
dient u zich voor alle activiteiten
vooraf op te geven. Heeft u zich
niet opgegeven dan is het helaas
niet mogelijk om deel te nemen aan
een activiteit. Het café van LevJMW is buiten de geplande
activiteiten helaas niet geopend voor inloop. Lev-JMW
organiseert voorlopig niet
de volgende activiteiten:
dagtochten, feestetentjes
en zangworkshop. Wilt u zich
opgeven voor een activiteit of
heeft u een vraag stuur dan een
mail naar lev@joodswelzijn.nl of
bel Manja Lange 06-12202560/
Roos Bar-Ephraim 06-12202914.
Bij Lev-JMW kunt u de komende
periode terecht voor de volgende
activiteiten:

Koffieclub Amstelveen
Iedere dinsdagochtend komt er bij
Lev-JMW een besloten koffieclub
bij elkaar. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Heeft u interesse om hieraan deel
te nemen? U kunt zich opgegeven
voor de wachtlijst.
Stoel Yoga
Iedere dinsdagmiddag van 12.3013.15 uur. Kosten €20,- per maand.
U kunt zich opgegeven er is nog
plek!
Heymish-Lev 80+
Iedere woensdagochtend. Discussie en koffieclub met lunch. Van
10.30-12.30 uur. Kosten € 5,- per
keer. Deze activiteit is vol. U kunt
zich opgegeven voor de wachtlijst.
Wandelen in het park
Iedere woensdagmiddag een uurtje
wandelen, speciaal voor mensen
die slecht ter been zijn. Vertrekken
vanuit Lev om 14.30 uur. Kosten
€2,50 per keer incl. koffie/thee en
lekkers achteraf.
Smoes-Lev 70+
Iedere donderdagochtend. Discussie en koffieclub met lunch. Van
10.30 tot 12.30 uur. Kosten € 5,-.
Deze activiteit is vol. U kunt zich
opgegeven voor de wachtlijst.
Actua-Lev
Een keer per maand op de donderdagmiddag. Debatteren aan de
hand van krantenartikelen
Van 14.30 tot 16.00 uur. Kosten
€2,50 per keer incl. koffie/thee
en lekkers. Deze activiteit is vol.
U kunt zich opgegeven voor de
wachtlijst.

Namens hee
gezond en
Chassidische verhalen
Iedere maandagochtend. Rabbijn
Vorst vertelt Chassidische verhalen. Van 11.00 tot 11.45 uur. Kosten
€ 2,50,- per les.
Workshop Tekenen en Schilderen
Twee keer per maand op de maandagmiddag. Iedere les staat in het
teken van een andere techniek en/
of onderwerp. Van 13.00 tot 15.00
uur. Prijs: €8,- per les. Deze cursus
zit vol. U kunt zich opgegeven voor
de wachtlijst.
Joodse Geschiedenis
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot
15.30 uur. Kosten €20,- per maand.
U kunt zich opgegeven er is nog
plek!
Leesclub I
Elke 6 weken op de donderdagmiddag. We praten met elkaar over
een gelezen boek. De leesclub start
om 14.00 uur. Deze activiteit is

Blijf op de hoogte!
Graag de nieuwsbrief ontvangen van Joodse Activiteiten en/
of Lev-JMW? Zijn er gegevens gewijzigd zoals emailadres of
adresgegevens?
Geef het aan ons door via activiteiten@joodswelzijn.nl.
Wij versturen alle informatie rondom activiteiten, dagtochten,
cursussen, films, themabijeenkomsten uitsluitend per mail.
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el JMW een
zoet 5781
vol. U kunt zich opgegeven voor de
wachtlijst.
Conversatiegroep Ivriet
Eens in de 2 weken op de maandagmiddag. Van 16.00-17.00 uur.
Kosten worden z.s.m. bekend.
Deze activiteit is vol. U kunt zich
opgegeven voor de wachtlijst.
Leesclub II
Elke 6 weken op de donderdagmiddag. We praten met elkaar over
een gelezen boek. De leesclub start
om 14.00 uur. Deze activiteit is
vol. U kunt zich opgegeven voor de
wachtlijst.
Maaltijden &
Benjamin Service Pakket
Voorlopig is het helaas nog niet
mogelijk om aan de maaltijden* in
Beth Shalom deel te nemen. Alle
maaltijden zijn nu in principe alleen
nog beschikbaar voor de bewoners
van Beth Shalom. Sinds kort (alleen
op vrijdagavond) zijn daaraan ook
de aanleunbewoners aan toegevoegd. Veiligheid staat voorop
daarom worden er steeds kleine
stappen gezet.

Voor de korting van het BSP
houdt dit in dat u alleen de korting
ontvang als u weer fysiek aan de
maaltijden in Beth Shalom in de
Bob Goudsmitzaal kunt deelnemen.
Tot die tijd is uw strippenkaart niet
geldig.
Wij rekenen hiervoor op uw begrip
en hopen u snel weer te mogen
ontvangen.
Houdt u de nieuwsbrief en website
van Beth Shalom en Lev-JMW in de
gaten voor de updates.
Wanneer de omstandigheden het
weer toelaten kunt u bij Beth
Shalom terecht op de:
Dinsdagmiddag aanschuiven voor
de lunch in de Bob Goudsmitzaal.
De lunch bestaat uit een hoofdgerecht (vis) en een toetje. Kosten
€12,50. Leden van het BSP krijgen
€2,50 korting.
Vrijdagavond organiseert Beth
Shalom een Sjabbatdiner in de
Bob Goudsmitzaal. Kosten €15,00.
Leden van het BSP krijgen €2,50
korting.
*De maaltijden op de dinsdagmiddag en de
vrijdag zijn een initiatief van Lev-JMW in
samenwerking met Beth Shalom Cordaan.

Hebreeuwse Bibliotheek
In onze gezellige bibliotheek
hebben we meer dan 1000
Hebreeuwse boeken voor
volwassenen en kinderen. Lid
worden kost €12,50 euro en
wij vragen een borg van €10,.
Informatie & aanmelden via
tsavta@joodswelzijn.nl.
De bibliotheek is mede mogelijk
gemaakt door Maror.

Verder ook nog
in ons aanbod
JMW neemt je mee!
Vanuit je luie stoel op stap naar Joods
erfgoed en verschillende bijzondere
locaties met Joodse geschiedenis. Wandel
virtueel mee, leer van de rondleiders en
stel live vragen!
Kijk live mee op www.facebook.com/
JMWJoodswelzijn of zoek JMW
Joodswelzijn op YouTube.

Drie debatavonden over Jodendom
in de Nederlandse samenleving
anno 2020.
JMW in samenwerking met Crescas
en Pakhuis de Zwijger. Een drieluik ‘Joods
in Nederland’:
1. Antisemitisme, dialoog & solidariteit op
17 september van 20.30 tot 22.00 uur.
2. Religie op 15 oktober
van 20.30 tot 22.00 uur.
3. Israël op 26 november
van 20.30 tot 22.00 uur.
Informatie & aanmelden via
activiteiten@joodswelzijn.nl

Overal jezelf kunnen zijn
JMW Joodswelzijn, het CIDI, Tijgertje/
LHBTi Krav Maga en Transgender
Netwerk Nederland (TNN) organiseren
een trainingsprogramma weerbaarheid
en empowerment. De training bestaat uit
6 avonden waarin de fysieke en mentale
weerbaarheid wordt getraind. Het project
wordt bekostigd door het ministerie van
Justitie en Veiligheid. Dit jaar starten wij in
Arhem (1 september), Almere (7 oktober),
Enschede (ntb) en Zwolle (ntb).
Zie www.overaljezelf.nl.
Informatie & aanmelden via
info@joodswelzijn.nl

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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Mediene

Heiloo

JMW-activiteiten door het
hele land: ontmoetingen,
lezingen 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 opgeven voor de
maandelijkse nieuwsbrief via
activiteiten@joodswelzijn.nl.

We hebben iets leuks te melden,
we zijn verhuisd! 'Alles gebeurt in
Alkmaar' horen we vaak. Voor ons
een reden om eens verder te kijken
en uit te vliegen. Het resultaat? Een
schitterend Joods pand; zodra de
coronamaatregelen het toestaan,
zullen we bijeenkomen in Sjoel Alkmaar! U bent van harte welkom, zodra wij starten, een kijkje te komen
nemen op deze prachtige locatie en
een leerzame gezellige (woensdag-)
middag met ons te beleven.
Geef je op voor onze nieuwsbrief
via mcontent@xs4all.nl
of 072-533 1467.

Wegens de regels omtrent
corona dient u zich voor
alle activiteiten vooraf op
te geven. Heeft u zich niet
opgegeven dan is het helaas
niet mogelijk om deel te
nemen aan een activiteit.
Alle bijeenkomsten in de
Mediene zijn mede mogelijk
gemaakt door Maror.

Breda

Finjan Breda
Bij het ter perse gaan van deze
editie was nog niet bekend of de
activiteiten van Finjan Breda alweer
van start kunnen gaan. Hou daarom
uw mailbox en de website in de
gaten.
Informatie en vragen bij Baruch
via 06 20117881 of
debibliotheek46@gmail.com /
Tanya Simons 06-22337053

Ba’Tsafon

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

Rotterdam

Joffie Koffie
Woensdag 21 oktober starten we
weer bij Joffie Koffie! We hopen u
dan weer te zien en bij te praten.
Tijd van 10.30 uur tot 12.30 uur,
bijdrage €3,-.
Informatie & aanmelden bij Beppie
via 06–53349383,
streep.de.leeuwe@planet.nl /
Yvonne via 010-4588797
y.denneboom@hetnet.nl.

Hilversum

Zaandam

Vanaf september hopen we weer
iedere 3e donderdag van de maand
samen te komen, tenzij anders
vermeld.
17 september 2020 Koffie-ochtend
waarbij Golda Meir, de 4e ministerpresident van Israël, en haar verhaal
centraal staan
15 oktober 2020 Koffie-ochtend,
thema volgt nog
19 november 2020 Koffie-ochtend,
thema volgt nog
17 december 2020 We vieren
Chanoeka! Neem uw chanoekia
mee met 6 kaarsjes of lichtjes
Tijd vanaf 9.30 uur, bijdrage voor
koffie en lekkers € 4,-.

Graag starten we onze maandelijkse bijeenkomsten weer zodra het
kan! Iedere laatste woensdag van
de maand, in verband met een grotere zaal vanwege de coronamaatregelen nu van 11.00 tot 13.00.
Bijdrage voor koffie en lekkers €5,-.
Hou onze nieuwsbrief in de gaten
of geef je op bij Erna HoutkooperBarend via 06-22473171 of
erna.houtkooper@hetnet.nl.

Gooise Nesjomme

Misjpoge aan de Zaan

Bereik JMW via de
nieuwe chat-functie!

Den Haag

Op werkdagen
tussen 12.00 - 14.00 uur
via de website

Mitzwe Bar
Dinsdag 13 oktober eindelijk kunnen
we elkaar weer ontmoeten! Meld
je snel aan, er zijn beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Tijd van
14.00 tot 15.30 uur. Bijdrage voor
koffie en lekkers €5,-.
Informatie & aanmelden via
nada.glad@hotmail.com.

www.joodswelzijn.nl
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Save the date
Zondagmiddag 20 december
in theater Bellevue een
spetterend optreden van de
Klezmerband Klez Plus!
De vijfkoppige formatie KlezPlus
brengt een repertoire bestaande
uit klassieke klezmermuziek,
bekende joodse melodieën,
originele composities en
razendsnelle freylachs tot
ingetogen terkishers. Een
gevarieerd muzikaal aanbod dat
de luisteraar trakteert op klanken
uit Oost-Europa, de Balkanlanden,
Spanje en andere plekken waar
Joden hebben geleefd en nog
leven.

Oproep
Wegens het vertrek van een van
de leden van de Vrijwilligersraad
van JMW zijn wij op zoek naar
een nieuw lid voor de regio
Amsterdam.
De Vrijwilligersraad heeft ten doel
de vrijwilligers de mogelijkheid te
bieden om invloed uit te oefenen
op de positie van de vrijwilligers
en het beleid ten aanzien van het
vrijwilligerswerk. De vrijwilligers
worden ook door middel van de
Vrijwilligersraad betrokken bij
belangrijke zaken die JMW als
organisatie aangaan.
De vergaderingen vinden 1x per 2
maanden plaats.
Interesse? Neem contact op met
Wilma Driessen, vrijwilligerscoordinator w.driessen@joodswelzijn.nl
of 06 - 12 20 23 86.

Gespreksgroepen
Gespreksgroep: De oorlog van mijn (groot-)ouders
Jarenlang was er geen aandacht voor de zogenaamde naoorlogse
generatie. Wat hadden zij nou meegemaakt? Inmiddels is dat
veranderd en mag je er ook zijn. Wil je praten over thema’s die een
rode draad vormen bij de naoorlogse generatie? Praat mee in een
gespreksgroep en luister naar de verhalen van anderen.
Informatie & aanmelden via spreekuur@joodswelzijn.nl
Schrijfgroep Amsterdam*
Onder begeleiding van een groepswerker schrijf je per bijeenkomst
twee stukjes over een bepaald thema. Op deze manier creëer
je een ‘mozaïek van je leven’. Je krijgt feedback van de andere
deelnemers en groepswerker, waardoor (h)erkenning ontstaat.
Informatie & aanmelden via spreekuur@joodswelzijn.nl
*Bij voldoende aanmelding ook in andere steden

Online gespreksgroepen
Nabestaanden & Rouw
In de huidige tijd worden mensen op verschillende manieren
geconfronteerd met verlies. Wie rouwt doet dat op een eigen
manier en in eigen tempo. Bij verlies van een dierbare bieden
herkenning en erkenning vaak troost. Het kan fijn zijn om te praten
met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Door je ervaring
te delen met lotgenoten merk je dat je niet alleen staat. JMW
start, onder leiding van een maatschappelijk werker, een online
gespreksgroep waar ruimte is voor jouw verhaal. Ook kun je daar
aangeven of er behoefte is aan meer ondersteuning, individueel of
in groepsverband.
Informatie & aanmelden via e.v.stratum@joodswelzijn.nl
Mantelzorg
Zorgen voor een naaste kan zwaar zijn, je zorgen maken om een
naaste misschien nog wel zwaarder. Hoe blijf je zelf gezond in
zo een situatie? Niet altijd weten familie en vrienden wat jij als
mantelzorger meemaakt of je wil hen niet belasten. Dan is het fijn
om te praten met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.
Daarvoor is lotgenotencontact. JMW start, onder leiding van een
maatschappelijk werker en een mantelzorgmakelaar, met een
online gespreksgroep. Hierin kun 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.
Informatie & aanmelden via d.lazorgan@joodswelzijn.nl
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JOODS IN NEDERLAND
ANNO 2020 ― DRIE DEBATAVONDEN
In samenwerking met Crescas
en Pakhuis de Zwijger.
17 SEPTEMBER

ANTISEMITISME,
DIALOOG EN
SOLIDARITEIT
15 OKTOBER

JONG, JOODS
EN DE ROL
VAN RELIGIE
26 NOVEMBER

ISRAEL: THUIS
OF VER WEG?
Online te volgen programma’s
met panels en intermezzo’s.
Informatie en aanmelden:
www.dezwijger.nl/agenda

SJOEKERTJES

Sjoekertjes
heden om te komen voor kinderen ruimer dan voor
volwassenen. Voor kinderen is er een nieuw kleurboekje waarin ze de Dijksynagoge zelf nogmaals
vanbinnen en buiten kunnen bekijken en daarbij
zelf kleur geven. Het boekje is geschreven door
Annelies Tanis, de illustraties zijn van Daan van
Oostenbrugge. Het is te koop voor slechts € 2,50
(excl. verzendkosten), de nettoopbrengst is voor
instandhouding van de Dijksynagoge.

Documentaire Will Lindwer

In verband met een nieuwe documentairefilm
worden personen gezocht die in de oorlog vanuit
Amsterdam zijn gedeporteerd en bereid zijn hun
verhaal te vertellen.
U kunt een mail sturen naar: willy@willylindwer.com

Nol in Westerbork

Schrijver van biografie over Salomon en Hanna
Gotlib-van der Sluijs zoekt informatie over een
zekere Nol die gelijk met hen in Westerbork verbleef in oktober 1942. Nol was vriend van Ies (Isaac
Hartog) Polak uit Rotterdam die ook in oktober '42
in Westerbork was. Nol was waarschijnlijk makelaar
in Rotterdam of Overschie en had waarschijnlijk
ongeveer dezelfde leeftijd als Ies, dus mogelijk
ergens tussen 1890-1895 geboren. Iemand zei dat
het Nol van der Sluijs was, die ook wel Snol Luis
werd genoemd, omdat hij zakelijk niet helemaal
zuiver handelde. Weet iemand zijn juiste naam en
heeft iemand nog andere informatie?

Kijk voor alle informatie op www.dijksynagoge.nl

Alfred Bernard Davids

Gezocht, nabestaanden van Barend Snoek (2903-1876) en Rachel Snoek-Hagenaars (02-111880), met name een kleinzoon: Alfred Bernard
Davids, geboren op 1 augustus 1942, dus kan
zeker nog in leven zijn. Hij is de enige zoon van
Femma Davids-Snoek, de dochter van Barend en
Rachel. Ter plaatsing van een Struikelsteen. Dit
echtpaar woonde in Amsterdam op de Zandhoek 12
(Realeneiland). Zij zijn begin juni 1943 gedeporteerd
en op 11 juni 1943 in Sobibor vermoord. Ik woon
zelf op Zandhoek 11 en wil een Struikelsteen
tegenover Zandhoek 12 laten leggen. Om plaatsing
mogelijk te maken heb ik toestemming nodig van
nabestaanden.

Reacties graag naar catharinavanvalen@gmail.com.

Dijksynagoge weer open

Inmiddels is de Dijksynagoge te Sliedrecht weer
geopend voor het publiek. Daarbij zijn de mogelijk-

Contact: fokkohuisman@gmail.com

Steun de Benjamin.
Ook in 5781
De Benjamin wordt grotendeels gemaakt door
vrijwilligers en is ook in het nieuwe jaar afhankelijk van donaties
om als gratis kwartaalblad te kunnen bestaan.
Zie de donatie-gegevens in het colofon van dit blad of ga naar
www.joodswelzijn.nl/steun-de-benjamin
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BOVENKOP

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 122, Chanoeka 2020,
verschijnt 30 november 2020.
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Benjamin redactie
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Online cursus Eerste hulp aan kinderen
Als ouder of grootouder is het prettig als u weet hoe u eerste
hulp moet verlenen. Met deze korte online cursus bent u
voorbereid op veelvoorkomende ongelukjes rondom huis en
tuin.

Benjamin Service Pakket (BSP)
voor iedereen met een Joodse
achtergrond en partner.
Wanneer u lid wordt van het Benjamin Service
Pakket, kunt u gebruik maken van alle
aanbiedingen op zorg- en gemaksdiensten,
artikelen en cursussen van Amstelring
Ledenservice, met daarbovenop specifieke
Joodse diensten.
Neem voor informatie over het Benjamin
Service Pakket en aanmelden contact op met
lev@joodswelzijn.nl of bel Roos Bar-Ephraim
06-12202914

Leuk en eenvoudig
Duidelijke foto's en video’s ondersteunen de online theorie.
Met tussentijdse quizzen krijgt u direct input over uw EHBOkennis. Niet alles in een keer goed? Geen probleem, u heeft
een jaar lang toegang tot uw persoonlijke account om de
lesstof onder de knie te krijgen. E-learning only: u ontvangt
geen certificaat.
Kosten
Prijs zonder ledenvoordeel: € 29,95. Ledenprijs:€ 12,95.
Je bespaart hiermee € 17,-.
Let op: u ontvangt alléén ledenkorting als u zich aanmeldt via
de aanvraagknop via www.amstelringledenservice.nl.
U ontvangt geen korting als u zich rechtstreeks via de site
van de dienstverlener aanmeldt. De korting kan niet achteraf
worden teruggevraagd.
Heeft u interesse?
Geef u op via www.amstelring.nl/welkomonline
of bel 020 - 333 5100.
Deze service wordt aangeboden via Amstelring Ledenservice.
Kijk voor meer informatie op www.amstelringledenservice.nl
of bel tijdens werkdagen van 08.30 uur - 17.00 uur
met 020 - 333 5100. Volgt u Amstelring Ledenservice al op
Facebook? De specifieke Joodse diensten kunt u lezen op
www.joodswelzijn.nl/bsp.
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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
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Maken andere
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Welke vragen heb jij?
overjoodsleven.nl

