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IN BEELD

De rode draad
Ha l l oooooooh !
Wij zijn je ouders!
Waar kunnen we onze koffers zetten?
(Of je wil of niet een deel van hun bagage nemen ze mee bij je geboorte.)

Ouders spelen de centrale rol in De rode draad, een graphic memoir
van illustrator Guida Joseph, dat eerder dit jaar verscheen. Guida
beschouwt het prachtig geïllustreerde boek, met subtitel Mantelzorg en
kampsyndroom, memoir van een dochter, als een vorm van Art Therapy en
ook als haar levenswerk. Zie de rubriek Mijn leven, pagina 30.
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JMW & BENJAMIN NIEUWS

Vooruitkijken met JMW en Freyda

D

Jong en oud!

it is alweer de derde Benjamin die gemaakt is sinds
het uitbreken van de coronapandemie. Helaas zijn
we voorlopig nog niet af van het virus en de beperkingen. Ook niet met Chanoeka, een feest dat we natuurlijk het liefst samen zouden vieren. Maar zowel de
Benjamin als JMW Freyda (een glanzend nieuw initiatief waarover u hieronder en in de rubriek Uitgelicht meer
kunt lezen) kijken vooral vooruit. Om met Ernst Numann
te spreken, die dit keer schittert in het hoofdinterview,
“Op een gegeven moment moet je vooruitkijken.” Nieuw is
ook een initiatief tot het opzetten van een meldpunt voor
grensoverschrijdend gedrag binnen Joodse organisaties,
de subsidie van de gemeente Amstelveen om een scholing
aan medewerkers hulp bij huishouding te verzorgen en
nog veel meer.
De Benjamin besteedt zoals altijd ook dit keer aandacht
aan ons gedeelde verleden. Wij staan uitgebreid stil bij het
afgelopen Bevrijdingsjaar waarin zoveel emotionele momenten zijn gemarkeerd.

Ondertussen gaat JMW gewoon door met haar werk voor
alle mensen die wij nu al bedienen en blijft diezelfde vertrouwde en benaderbare organisatie. De maatschappelijk
werkers blijven voor u werken, de koffieochtenden en andere ontmoetingen blijven bestaan, nu wel meer online,
en de casemanagers Claims Conference komen nog steeds
bij u langs. JMW biedt immers al bijna 75 jaar sociale en
maatschappelijke zorg aan Joods Nederland. Opgericht in
1946 om hulp in alle vormen aan te kunnen bieden. Deze
zorg is uitgebreid naar de tweede en derde generatie. We
zien het als onze missie om er tot in lengte van dagen te
zijn voor iedereen met vragen op het gebied van Joods
welzijn. We hopen dat volgend jaar ook te kunnen vieren.

Corona
U kunt in deze Benjamin in de Eitzes van Esther lezen
over een van de dilemma’s waarmee jong en oud in deze
tijden, en met Chanoeka, worden geconfronteerd. JMW
Freyda is er uiteraard om u bij te staan. We hebben
medio oktober weer contact gezocht met onze partners
waarmee we bij het uitbreken van het virus in het voorjaar
hebben samengewerkt en zijn we opnieuw aan de slag
gegaan. Dankzij onze ervaringen van de eerste maanden
konden we snel weer alles gaan regelen. Wilt u dat wij
boodschappen voor u doen? Vindt u het fijn als we u
wekelijks even bellen en een luisterend oor bieden? We
doen het graag! En vanzelfsprekend ook voor andere
vormen van hulp kunt u ons altijd bellen of een bericht
sturen.

Freyda
Wellicht heeft u de feestelijke lancering van dit nieuwe
label, geheel online, gemist, en is het u daardoor ontgaan.
Of heeft u al wel kennisgemaakt met de nieuwe JMW-telg,
bijvoorbeeld via de nieuwe website of onze tweewekelijkse
nieuwsbrief? Freyda is een Joodse meisjesnaam: Het
is Jiddisch voor vreugde. Daarnaast zit er het woord
vrij in. De vrijheid om te zijn wie je bent, om op zoek te
gaan naar je eigen Joodse identiteit. Vrijheid om je eigen
keuzes te maken, discussies te voeren en jezelf te blijven
ontwikkelen. Waarom Freyda? Ik hoor het u denken. JMW
heeft de afgelopen jaren intensief de Joodse gemeenschap
bevraagd, van cliënten en deelnemers tot Joodse
organisaties en vertegenwoordigers. Er is een onderzoek
uitgevoerd om de vraag bij jongere generaties te
onderzoeken. Daaruit blijkt dat er een sterke behoefte is
aan diensten die JMW kan bieden en al biedt maar JMW
is bij de jongere generatie onbekend en de stijl spreekt
niet aan. Het moet zichtbaarder, actiever en eigentijdser.
Met Freyda is daarmee een begin gemaakt. Freyda wil dé
plek zijn voor alles over Joods leven. Freyda organiseert
themabijeenkomsten, trainingen en workshops waarin
we willen inspireren, prikkelen en motiveren. Het aanbod
is te vinden op freyda.nl, de nieuwe website. We zijn
uiteraard heel benieuwd wat u van Freyda vindt, dus uw
mening hierover horen we graag.

Vertrek
Dit voorwoord is het laatste gezamenlijk voorwoord van
deze directeur-bestuurder. Ik vertrek eind dit jaar naar
een nieuwe baan en maak plaats voor een opvolger. Ik
groet u daarom en wens u alle goeds. Lehitra’ot!
Veel sterkte in deze moeilijke tijden en we blijven uitzien
naar een nieuwe tijd waarin we elkaar weer in goede gezondheid mogen vasthouden en knuffelen. Chag Chanoeka sameach! •
Judith Meijer,
directeur-bestuurder JMW
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Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

HOEGENOEMD

Witmond, dus
Of was het Halevi?
TEKST & BEELD PATRICK STERNFELD

“Ik denk dat ik een mooi verhaal
voor je heb”. We zitten aan een
keukentafel met daarop allemaal
paperassen te midden van hapjes
en drankjes. Voor ik er goed en wel
erg in heb heeft Annette Witmond
me meegenomen naar Ost Friesland
in het midden van de 16de eeuw.
Daar moeten we zijn als het gaat
om de ontstaansgeschiedenis van
haar familienaam, Witmond.

“Verbonden aan de
stichting van de
Portugees-Joodse
gemeenschap in
Amsterdam.”
“Eigenlijk is deze rabbi hiermee direct verbonden aan
de stichting van de Portugees-Joodse gemeenschap
in Amsterdam. Halevi, die ook nog als moheel (ritueel
besnijder, red.) en ritueel slachter fungeerde, keerde
uiteindelijk in 1622 weer terug naar Emden. Overigens,
voor zijn vertrek schonk hij zijn naar Amsterdam
meegebrachte torarol, die nog steeds in het bezit is van
de Portugese Gemeente.”

A

nnette vertelt over haar speurwerk: “In
archiefstukken meen ik familie te hebben
gevonden die eeuwen geleden in het OstFriesland (in Duitsland, red.) woonde, om
precies te zijn in de plaatsen Emden en Wittmund. Ik ben
zelf ook naar die streek toe gegaan en heb in Wittmund
nog twee Joodse begraafplaatsen bezocht.
Het zit zo; in die tijd woonde er een Asjkenazische
rabbijn, Mozes Uri ben Joseph Halevi (1544-1628)
in Emden. Over hem is nog best het een en ander te
vertellen. Een groep Spaanse en Portugese Joden
was namelijk naar de Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën gevlucht. Deze vluchtelingen, Marranen
genoemd, waren, onder druk van de Inquisitie, officieel
bekeerd tot het Christendom en wilden dat ongedaan
maken om weer terug te kunnen keren tot het Joodse
geloof.

Terug naar Witmond
“Maar, alles goed en wel, hoe zit het nu met jouw
achternaam. Die is toch Witmond?” vroeg ik, omdat
ik meende de draad te moeten oppakken. Annette, nu
echt enthousiast: “Moet je horen, die Uri Halevi, die
overigens hier in Nederland een alias had en ook bekend
was als Philip Joosten, had vier zonen. Aan twee ervan,
Jacob Philips Josephs en Isaac, werd Wittmund aan de
oorspronkelijke naam verbonden. Bij Isaac echter was

Uiteindelijk kwamen ze in Emden bij rabbijn Uri Halevi
terecht. Deze stelde voor dat het beter was om dit
bekeringsproces niet in Emden te laten gebeuren, maar
er voor naar Amsterdam te gaan, waar men zich kon
voegen bij Marranen die zich daar al hadden gevestigd.
De groep is in 1602 daadwerkelijk in Amsterdam door
hem ingewijd en begeleid in de Joodse tradities en
voorschriften.”

De familie uit Monnickendam
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Annette
Witmond

Akte met de
naamWitmondus

kijkt me vragend aan. ”Gek hè…Alleen in de kerkelijke
documenten kom je de naam Halevi nog tegen. Zo heet
mijn eigen vader met zijn Joodse naam Uri ben David
Halevi.”
Annette vervolgt haar verhaal over de Witmonden in
Monnickendam. “In Monnickendam hebben ze zich
vooral toegelegd op visvangst en handel, o.a. in ansjovis.
Zeven generaties lang en oh ja, met ijszeilen. In de winter
over de Gouwzee. Mijn overgrootvader en oudoom
Andries waren daarin werkelijk kampioenen. We hebben
zelfs de ijstjotter nog in familiebezit. Het is de oudst
bekende ijszeiler die er bestaat, de Sperwer. Aan alles
zit weer een verhaal, ook hier. De Sperwer was in bezit
gekomen van het Zuiderzeemuseum. In het kader van de
restitutie-procedure ‘roofkunst in bezit van musea’ is hij,
officieel op papier teruggegeven, maar de afhandeling
daarvan duurt nu al vijf jaar.”

dit al met een
“t” minder. Dit
moet de eerste of
een van de eerste
keren zijn geweest
dat Wittmund,
respectievelijk
Witmund als
naam in gebruik is
genomen. En van Wittmund via
Witmund werd het Witmond.

Maar ook al lijkt dat niet zo’n grote stap, er blijven wel
vragen over. Witmonden strijken bijvoorbeeld in de loop
van de 17de eeuw neer in Monnickendam, waar toen
al een Joodse gemeenschap was gevestigd. Er bevindt
zich zelfs een van de oudste Joodse begraafplaatsen van
ons land. Maar als in 1811 iedereen onder Napoleon
verplicht is zijn naam bij de burgerlijke stand te laten
registreren, wordt er in de akte van naamsaanneming
van een van mijn voorvaders (Mozes Philip) ineens de
naam Witmondus vermeld. Waar komt dat nu vandaan,
terwijl in het dagelijks verkeer Witmond als naam al
generaties gangbaar was. Het bleek eenmalig, want de
naam komt ook later nooit meer ergens terug. Maar kijk
hier staat het: Witmondus.

“Oh, Witmond dus.”
Als we het gesprek aan het afronden zijn, komt er bij
Annette ineens een gedachte op. Iets heeft haar niet
helemaal losgelaten. “Zou die ambtenaar bij de aangifte
in 1811 aanvankelijk de naam niet goed hebben verstaan,
er opnieuw naar hebben gevraagd en hardop hebben
gezegd: “Oh, Witmond dus”, waarop aan de andere kant
van het loket bevestigend werd geantwoord.” Door het
beeld dat dit opriep overviel ons een lachbui, temeer daar
het helemaal niet ondenkbaar is dat dit ook letterlijk zo
is gebeurd. •

Visvangst, handel en ijszeilen
De vroegere toevoeging Halevi blijft alleen in gebruik
in de Joodse documenten, zoals bij alle levi’iem, maar
wordt niet opgenomen in de burgerlijke stand. Annette
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“Op een gegeven moment
moet je vooruitkijken”
De raad van Ernst Numann
Ernst Numann, oud-vicepresident van
de Hoge Raad, hangt zijn toga aan
de wilgen. Zijn voorzittershamer van
talloze Joodse besturen bergt hij even
op. Hij is zeventig en toe aan minder
druk, minder moeten. Plichtsbesef en
verantwoordelijkheidsgevoel vormden
jarenlang de rode draad in zijn leven.
Voorlopig gaat hij alleen dingen
doen die hij echt leuk vindt, zoals
het bestuurslidmaatschap van de
Vrienden van het Spoorwegmuseum.

W

ant zijn liefde voor voertuigen, bestemd voor
het verkeer over spoorstaven of geleiderails,
zoals de Spoorwegwet het omschrijft - “Je bent
jurist of niet,” zegt Numann - is zijn jeugdliefde. Een liefde
die hij erfde van zijn vader, elektrotechnisch ingenieur
bij Heemaf, de Hengelosche Electrische en Mechanische
Apparaten Fabriek (later Holec). De gezinsvakanties waren
niet compleet zonder frequente en langdurige bezoeken
aan treinstations met vaak lege perrons. En die belangstelling bestaat tot op de dag van vandaag. Treinen, familie,
vrouw, een zoon en een dochter, vier kleinkinderen, hun
tweede huisje in Twente, maar ook muziek, bieden hem de
broodnodige verpozing in zijn drukke leven.
Zijn plichtsgevoel is misschien het enige dat hij overhield
aan de geschiedenis van zijn ouders. Zijn moeder, die
samen met haar ouders de oorlog overleefde ondanks hun
verblijf in Bergen-Belsen, en zijn vader die als enige van
zijn gezin het er levend afbracht.
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TEKST KAREN DE JAGER
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HOOFDINTERVIEW

“Mijn ouders hadden voor het grootste deel niet-Joodse
vrienden, naast de Joodse vrienden en kennissen uit
Hengelo en omgeving en uit Amsterdam. Ik vond dat
volkomen normaal. Pas in Amsterdam ontdekte ik dat er
Joden waren die niets aan Jodendom deden, geen sjabbat
vierden, zelden een synagoge van binnen hadden gezien
maar die uitsluitend Joodse vrienden hadden. Ik stond
versteld. Mijn Joodse vriendenkring is in mijn latere jaren
flink uitgebreid, maar nog steeds is een groot deel nietJoods.”

“Mijn ouders hebben ons nooit belast, niet zoals bijvoorbeeld Ischa Meijer is belast. Maar het gevoel dat wij
onze ouders niet teleur mochten stellen was sterk, zij het
onbewust, aanwezig. Dat we aan de verwachtingen van
onze ouders wilden voldoen. Dat de Joodse gemeenschap
belangrijk was en dat je je daarvoor moet inzetten. Ik heb
me nooit tot iets gedwongen gevoeld, ook met de keuze
voor mijn studie niet, maar onbewust neem je toch dingen
mee. Daar zijn bibliotheken over volgeschreven. Zo waren
wij misschien toch ook de jongetjes die alles goed moesten
maken.”

“Wij zijn integraal deel
van de hele Nederlandse
samenleving.”

Joodse en niet-Joodse kring
Die studie werd rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daar maakte Numann kennis met een heel andere
Joodse gemeenschap dan die hij kende uit zijn jeugd in
Hengelo. Hij had één Joods vriendje op school en een paar
van Joodse les, verder was zijn vriendenkring niet-Joods.
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kunnen worden en daardoor een veiligheidsrisico vormden. Moet Nederland mensenrechten verdedigen in een
land waar het geen rechtsmacht heeft? En zo nee, is er
een ongeschreven norm die maakt dat de staat niettemin
verplicht is om deze vrouwen, die de Nederlandse nationaliteit hebben, naar Nederland te halen? De Hoge Raad liet
uiteindelijk de uitspraak van het Gerechtshof in stand, dat
alle claims had afgewezen.
Een beroep over het recht om een schutting te plaatsen op
de erfgrens, is, op een ander niveau, net zo belangrijk en
interessant. In elke zaak doemen nieuwe vragen op. Het
burgerlijk recht is een fijnmazig systeem waarbij allerlei
hoofd- en subregels en eerdere uitspraken over vergelijkbare situaties een rol spelen. Het zijn interessante puzzels,
met vaak grote maatschappelijke betekenis.”

Hij vindt dat een voordeel. “In Amsterdam en zeker in
bepaalde buurten heerst als het ware een getto-mentaliteit waar Joden vooral op zichzelf zijn gericht en vaak
achterdocht hebben tegen alles en iedereen die niet Joods
is. In mijn werkzame leven heb ik nooit zulke ideeën kunnen ontwikkelen. Ik vind ook dat de Joodse gemeenschap
zichzelf op die manier tekort doet. Natuurlijk vormen wij
een groep die veel gemeenschappelijks heeft en waarin we
elkaar goed begrijpen en aanvoelen. Maar wij zijn integraal deel van de hele Nederlandse samenleving.”
Na zijn studie volgde een functie als advocaat bij Buruma,
Lely, Maris & Meijer (later Houthoff Buruma) in Den
Haag, dan rechter bij de Haagse Rechtbank en vier jaar lid
van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en
Aruba met standplaats Curaçao. “Dat was een mooie tijd.
Je moest alles zelf beslissen, want de rechtspraak in eerste
aanleg is daar altijd enkelvoudig. Je vloog soms naar Sint
Maarten - toch 1.200 km verder – daar bleef je dan een
week en dan moest je alle problemen in je eentje oplossen.
Er was alleen een griffier. En het was niet zoals nu dat je
via internet van alles kunt opzoeken. Het was pionieren.
Terug in Nederland in 1992 werd hij President van de
Rechtbank in Den Haag en in 2000 raadsheer in de Hoge
Raad.

Heropbouw van de gemeenschap
Numann groeide op in Hengelo in een bewust Joods gezin. “Mijn ouders komen uit de liberaal-Joodse traditie in
Duitsland. Mijn grootouders, mijn moeder en haar broer
arriveerden in 1933 vanuit Berlijn in Arnhem en werden
direct lid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
Die bestond toen nog maar net. Daar gingen wij als gezin
vanuit Hengelo ook naar toe voor de Hoge Feestdagen
(Joods nieuwjaar en Grote Verzoendag) en soms andere
feestdagen. Ons gezin was ook lid van de (orthodoxe)
Joodse gemeente in Hengelo. Uit solidariteit. Die Joodse
gemeenschap had na de oorlog alle steun nodig die je kon
bieden. Mijn broer en ik kregen vanuit Enschede Joodse
les.
Pas tegen de tijd dat ik voor mijn barmitswa ging leren,
kreeg ik les in Amsterdam van rabbijn Jacob Soetendorp.
Regelmatig reisde ik naar Amsterdam en kreeg les in zijn
woning boven de sjoel aan de De Lairessestraat en dan
kreeg ik een bandje mee om thuis op de recorder af te
spelen met de tekst van de parasja (Toratekst), de haftara
(Profetenlezing) en de berachot (gebeden). Zo studeerde
ik in Hengelo zelfstandig verder. Ook dat was pionieren
voor iedereen in de Joodse gemeenschap. Alles moest
opnieuw worden opgebouwd.”

Hoge Raad
Twintig jaar zat Ernst Numann in de Hoge Raad, op de
kop af. De eerste elf jaar als raadsheer en de laatste negen
als vicepresident. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege van het land en toetst de beslissingen van lagere
rechters op de juiste uitleg en toepassing van de wet en
op de kwaliteit van de motivering van de uitspraken. Is de
wet juist toegepast? Zijn de procedures correct gevolgd?
Zijn alle stellingen en verweren aan bod gekomen? Klopt
de redenering? Is de uitspraak logisch en begrijpelijk
geformuleerd? Op al die terreinen kan de Hoge Raad zo
nodig correcties aanbrengen, wat kan leiden tot een andere uitspraak dan eerder is gedaan.
“Vrijwel alle zaken die we voorgelegd krijgen zijn interessant,” vindt Numann. De zaak over IS-vrouwen die de
Nederlandse Staat willen dwingen tot de repatriëring uit
IS-gebied van henzelf en hun kinderen, maar ook het hoger beroep in een zaak tussen twee buren die een geschil
hebben over het plaatsen van een schutting.

En dat is best goed gelukt vindt hij. Hij is Joods getrouwd,
zijn kinderen zijn Joods opgevoed en zijn oudste kleinzoon deed onlangs zijn barmitswa. En als je kijkt naar
de Joodse gemeenschap en die vergelijkt met de Joodse
gemeenschap in de jaren vijftig, dan zijn we er weer aardig
bovenop gekomen. Onze gemeenschap heeft weer een
normale opbouw waarin alle generaties zijn vertegenwoordigd.”
Maar voelt de Joodse gemeenschap zich weer veilig en
thuis in Nederland? “Duizend jaar Joodse geschiedenis
met de nodige vervolgingen, culminerend in de Sjoa, blijft
niet zonder gevolgen. Maar het onderscheid tussen Joden
en niet-Joden wordt meer binnen de Joodse gemeenschap
gemaakt dan daarbuiten. De samenleving als geheel is
zich van dat onderscheid vaak niet bewust, de ook hier
bestaande lieden met anti-Joodse sentimenten daargelaten.” Numann gelooft niet dat die gevoelens breed gedeeld
worden. “We moeten zeker alert blijven. Soms gaat er wat

“Het zijn interessante
puzzels, met vaak
grote maatschappelijke
betekenis.”
“De staat had weinig oren naar het verzoek van de
IS-vrouwen. Omdat de vrouwen vrijwillig naar Syrië
afreisden, daar waarschijnlijk misdrijven pleegden en
in Nederland daarvoor veelal niet veroordeeld zouden
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Verbond van Progressieve Joden in 1997 medeoprichter
van het Centraal Joods Overleg (CJO), een Joodse koepelorganisatie die toen bestond uit Joods Maatschappelijk
Werk, Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI)
en de Joodse kerkgenootschappen. Dat was een grote stap
voorwaarts, vooral omdat de orthodoxie voordien niet
met de liberalen wilde samenwerken.

mis, en dan moet je daar tegen in het geweer komen. Maar
niet vanuit het idee: ‘zie je wel, ze willen er niet aan’.”
Dat aan de vernielingen en de nepbom bij restaurant
HaCarmel door de instanties aanvankelijk geen terroristisch kenmerk werd toegeschreven, vindt hij raar en een
voorbeeld van iets dat je niet moet accepteren. “Het feit
dat de Joodse gemeenschap problemen ervaart is voor
sommige instanties lastig, maar dat geldt ook voor andere
groepen. In de jaren vijftig vond Amsterdam het lastig dat
er zoveel Chinezen woonden. En ja, er zijn soms risjes en
die zullen er altijd blijven. Maar de meeste mensen met
wie je als Joodse gemeenschap te maken hebt, weten heel
goed waar de gevoeligheden liggen. Die hebben daar veel
empathie mee en zien de urgentie. Eén en ander pakt wel
eens anders uit dan sommigen in de Joodse gemeenschap
wensen. Maar ook in de Joodse gemeenschap heb je een
luidruchtige en wat minder luidruchtige groep.”

“We mochten ons alleen bezig houden met externe zaken.
Daar hadden we al snel onze handen aan vol. We kregen
te maken met de claims van de Joodse tegoeden bij de
beurs, de staat en de banken. Een traject met de verzekeraars met Ronny Naftaniel liep al. Bij het Ministerie
van Financiën kwam het archief van de LIRO-bank boven
water, Lippmann, Rosenthal & Co, de Duitse roofbank die
een centrale rol had gespeeld bij de beroving van Joden.”
Terwijl bij het oprichten van het CJO gedacht werd dat
het bestuur twee tot drie keer per jaar zou vergaderen,
werd dat heel snel elke maandag vergaderen van zes uur ‘s
avonds tot middernacht.

“Willem Engel en zijn club
zijn misdadig bezig.”

“Erkenning dat de
Joodse gemeenschap
na de oorlog bar
slecht behandeld is.”

Angst is en blijft een slechte raadgever. En we leven in
spannende tijden. Corona zet de wereld op zijn kop, alles
lijkt op losse schroeven te staan. Te pas en vooral te onpas
beroepen tegenstanders van het coronabeleid zich op hun
grondrechten. “Juridische prietpraat,” vindt Numann. “Er
is geen enkel grondrecht waar geen uitzonderingen op
gemaakt kunnen worden. En het belang van volksgezondheid is daar één van. Willem Engel en zijn club zijn misdadig bezig. De maatregelen waartegen zij zich keren, zijn
broodnodig. Niet om te voorkomen dat mijnheer Engel
ziek wordt, maar wel om te voorkomen dat hij samen met
honderdduizend anderen de zorg ontwricht. Discussie is
prima. Maar het gaat hen niet om het wel of niet verplicht
stellen van mondkapjes. Ze zeggen: ‘Er is niets aan de
hand, ik wil mijn vrijheid niet inleveren.’ Ik ben benieuwd
wat Willem Engel had gedaan onder de Duitse bezetting.
Niets, vermoed ik. Ik vind dit gedrag op geen enkele manier verdedigbaar.”

“We moesten het wiel uitvinden in die onderhandelingen
met de staat, de banken en de beurs. Maar het is het beste
dat we ooit met zijn allen voor elkaar hebben gekregen. Er
werd 700 miljoen gulden gerestitueerd. De helft ging naar
individuele uitkeringen, de rest naar de pot collectieve
Marorgelden, die nog steeds veel activiteiten binnen de
Joodse gemeenschap financiert. Behalve geld was dit ook
de erkenning dat de Joodse gemeenschap na de oorlog bar
slecht behandeld is.” Misschien was dat wel nog belangrijker. Met de financiële compensatie is alsnog zo veel
mogelijk recht gedaan.
Is het nu afgelopen? “We hadden indertijd niet alles op
het netvlies, zoals de ten onrechte na de oorlog geïncasseerde erfpachtcanons en het door de bezetter onteigende
onroerend goed. Dat wordt nu ook aangepakt. Ik ben
voorzitter van de Commissie Joodse Erfpachttegoeden
van de Gemeente Amsterdam. Dat de NS is aangesproken
vind ik terecht. Die hebben aan het transport van Joden
veel verdiend. De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa, die nooit afgewikkelde levensverzekeringen
moet zien uit te keren, bestaat nog steeds en ik ben er al
twintig jaar bestuurslid (en jaren voorzitter) van. Af en
toe komt daar nog iets uit. Er wordt aan teruggave van
roofkunst gewerkt en ook naar het onroerend goed wordt
onderzoek gedaan. Moeten we nu nog verder gaan? Ik
aarzel. Niet omdat ik bang ben voor antisemitisme. Wat
we ook doen, antisemitisme zal er altijd zijn. Maar op een
gegeven moment moet je vooruitkijken.” •

Rechtsherstel als hoogtepunt
Pessimistisch is Numann niet. Ook nu niet. Uit veel
ellende komt uiteindelijk ook weer iets goeds, never waste
a good crisis. Hoe lang heeft de Joodse gemeenschap niet
moeten wachten op rechtsherstel voor geleden schade
in de oorlog? “Veel te lang, maar het is er wel van gekomen.” Numann ziet dat als het hoogtepunt uit zijn Joodse
bestuurlijke carrière. Een carrière die begon op zijn 25e
toen hij lid werd van het bestuur van de Liberaal Joodse
Gemeente Amsterdam. Niet omdat hij zo graag wilde,
maar omdat hij vond dat hij dat moest doen.
“De generatie van mijn ouders was letterlijk gedecimeerd.
Wij jongeren hadden geen tijd om de kat uit de boom
te kijken, maar moesten aan de slag met de heropbouw
van Joods Nederland.” Sindsdien had Numann zitting in
talloze Joodse besturen en was hij, als voorzitter van het

11

MEDIENE

Oorlog en herdenking
in de mediene
Overzicht bevrijdingsjaar
TEKST KARIEN ANSTADT EN PATRICK STERNFELD FOTO'S PATRICK STERNFELD

Dit bijzondere herdenkingsjaar, 75
jaar na de bevrijding van Auschwitz,
het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting, is bijna voorbij.
Het is niet ongemerkt voorbijgegaan,
ook niet in de mediene.
Tijdelijk lichtmonument
Levenslicht op Markt,
Roermond

Nationale Holocaust Herdenking op 27 januari, de
datum van de bevrijding van Auschwitz, te markeren. De
opening was 16 januari in Rotterdam.

Livestream Open Joodse Huizen/
Huizen van verzet
Dit project vond op 3 en 4 mei virtueel plaats in Assen/
Hoogeveen, Den Haag, Leiden, Maastricht, Rotterdam,
Sittard en Utrecht. Het thema was dit jaar bevrijding
en terugkeer en de livestream werd uitgezonden via
de Facebookpagina van Open Joodse Huizen, met
indrukwekkende verhalen, filmmateriaal en foto’s.
Bijzonder ontroerend en aangrijpend is onder meer de
opname van een bar mitswa feest in Sittard uit 1942.

O

ndanks de coronacrisis
wist men met veel
creativiteit en
aanpassingen toch het hele
jaar door in een groot aantal
steden uitvoering te geven aan
activiteiten en herdenkingen.
Een scala aan monumenten,
kunstwerken en boeken kwam
tot stand, waarvan we een deel
hier bijeenbrengen.

Dit zijn de namen in de mediene
In juli van dit jaar is men begonnen met het laseren van
de namen in de stenen van het namenmonument in
Amsterdam, maar ook in de mediene zijn er initiatieven
ontplooid om de namen levend te houden.
Leeuwarden krijgt een monument met de namen van
540 weggevoerde en vermoorde Joden. Het komt te staan
bij het herdenkingsmonument van de Joodse school.
In Delfzijl is het monument Licht der Zee onthuld dat uit
vijf zwerfkeien bestaat. Op een van de keien staat een
menora. Aan de voorkant komt een muur met de namen
van de 126 Joodse slachtoffers.

Levenslicht
Levenslicht was een landelijk
project van Daan Roosegaarde
voor het Comité 4 en 5 mei
waarbij 104.000 van lichtgevende
blauwe verf voorziene steentjes
werden verspreid over 171
gemeenten waar Joden en Sinti
werden vervolgd tijdens de
oorlog. Om de paar seconden
gingen vanuit een kleine
pilaar lichten aan en uit
waarna de eromheen liggende
steentjes blauw oplichtten. Dit
symboliseerde de ademhaling
en het gemis van hen die er
niet meer zijn. De timing, eind
januari, was om de jaarlijkse

In Arnhem heeft Wijkvereniging Burgemeesterskwartier
in het blad Wijkcontact van maart een soort
namenmonument gemaakt voor de 275 uit hun wijk
weggerukte Joden, met verhalen over hen.
In Hoorn is in april door de burgemeester een plaquette
onthuld met de namen van zestien weggevoerde Joden;
deze ceremonie was online te volgen.
In Beverwijk komt een herdenkingsplaat met de namen
op begraafplaats Duinrust, op de plek voor de Joodse
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thuiskomst voor hen en wat was er nog over van het
Joodse leven? Op die vragen probeerde de expositie
een antwoord te geven met bijzondere foto’s, verhalen,
documentaires en objecten. Er was onder meer het
Eeuwige Licht uit de voormalige jeugdsjoel te zien, een
bijzondere lamp, en een van de weinige overgebleven
voorwerpen uit deze sjoel.

graven, ter nagedachtenis van de 96 gedeporteerde en
vermoorde Joden.
In Amstelveen is aan de Prins Bernhardlaan het
monument getiteld ‘Nooit meer teruggekomen’ geplaatst,
ter herinnering aan 165 Joden.

Tentoonstellingen
De musea Sjoel Elburg en Noord-Veluwsmuseum
Nunspeet, gingen een samenwerkingsproject aan. Onder
de titel Vermoorde Kunst exposeerden beide het werk
van vijfentwintig Joodse beeldende kunstenaars die in
de oorlog werden vermoord. In Nunspeet onder andere
Fré Cohen, Salomon Garf, Samuel Jessurun de Mesquita

Ermelo herdacht de oorlogsslachtoffers in Museum
Het Pakhuis digitaal, met de tentoonstelling Verborgen
Brieven en vertelde het verhaal over de ondergedoken
Joodse kinderen Eva en Bram en de briefwisseling met
hun ouders. Wie waren Eva en Bram, hoe kwamen ze in
Ermelo terecht en hoe liep het met ze af?

en Martin Monnickendam. In de Sjoel Elburg stond het
kunstenaarsechtpaar Else Berg en Mommie Schwarz
centraal.
De bezetter had voor ogen ook hun werk te ‘vermoorden’
door het te verbieden. Beide musea hebben laten zien
dat hun kunst juist levend is. De werken waren vooral
afkomstig van particuliere Joodse verzamelaars. De
verzamelde kunstcollectie is te bekijken via de website
van het Joods Virtueel Museum.

In het Nationaal Archief in Den Haag is tot juni 2021
de tentoonstelling De oorlog die bleef, te zien. Aan de
hand van documenten, foto’s en persoonlijke verhalen
komen de terugkeer van de mensen uit de kampen, het
proces van identificatie van omgebrachte personen en
de berechting van collaborateurs aan de orde. Ook is
er aandacht voor de oorlog in Nederlands-Indië en de
situatie daar na de capitulatie van de Japanners.
Museum Nijkerk besteedde aandacht aan drie thema’s:
de gevolgen in Nijkerk van de mislukte Operatie Market
Garden, die heel Nederland had moeten bevrijden, de
bevrijding van Nijkerk en Nijkerks Joodse geschiedenis.

Groningen wijdde in de Synagoge in de Folkingestraat
een tentoonstelling, Vrijheid met een zwarte rand, aan
de terugkeer van Joden naar Groningen. Hoe was de
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In Gendt, de Betuwe, bevindt zich oorlogsmuseum
Niemandsland. Nergens in West-Europa is zo lang
gevochten als in de Betuwe (o.a. operatie Market
Garden). Tijdens het bevrijdingsfestival bood het
museum hierover een educatief programma en ontving
heel veel leerlingen van basisscholen en het voortgezet
onderwijs.

Voor reacties, vragen, opmerkingen:
Heleen.bijtvuur@xs4all.nl
De oudheidkundige vereniging Elburg, Arent thoe
Boecop heeft een boek samengesteld: Elburg en omgeving
in oorlogstijd, waaraan nog vele ooggetuigen konden
meewerken. Het telt 480 pagina’s en 560 foto’s. Alle
leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen en
alle leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de regio
hebben een exemplaar ontvangen.

Boeken en bijzondere uitgaven

Monument
Amstelveen

In Zeist hebben Gerrit van der Vorst en zijn vrouw
Heleen bij ’t Vuur een imponerend boekwerk van
meer dan zeshonderd pagina’s met veel fotomateriaal
samengesteld: Dan komen angst en wanhoop aangeslopen.
Daarin wordt de Jodenvervolging in hun woonplaats
Zeist een centrale plaats gegeven. In hun onderzoek
hebben ze de onderduik van zeker vierhonderd Joden
kunnen achterhalen en beschrijven. Hun speurwerk

Ommen in oorlog, voor leerlingen van 9 – 13 jaar, door
Ria Kroon. In dit boek staan persoonlijke verhalen over
alle omgekomen Ommenaren en de bevrijders van de
gemeente. Ook dit boek is kosteloos aangeboden aan de
leerlingen van basisscholen en de eerste klassen van het
voortgezet onderwijs.

Oog op de Bilt, herdenkingsboek bevrijdingsoorlog 1944
-1945, voor de jeugd, door Anne Doedens en Liek Mulder.
Beschreven wordt hoe de geallieerden na dolle dinsdag
(5 september 1944) ten zuiden van de grote rivieren
maandenlang vochten, waarbij vele militairen en burgers
omkwamen. •

maakte ook duidelijk dat het beeld hiermee nog steeds
niet compleet is. De bedoeling is, mede op grond van de
respons, dat er op dit monument een vervolg komt. De
titel van het boek is ontleend aan een gedicht van Hanny
Michaelis die zelf destijds in het huis waar de schrijvers
wonen, ondergedoken heeft gezeten.
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Over mensen die iets anders zeggen dan ze bedoelen
Denk van Jolan Toff wat je wil maar hij zegt waar het op staat.
Daarom ergert hij zich nogal aan mensen en organisaties die dat niet doen.
Een bekende die op straat enthousiast roept,
“Hé hoe is het?” en meteen doorloopt. Een oudstudiegenoot begroette mij op die manier toevallig
vlak voor een stinkend urinoir. Ik stelde voor om
even een stukje verderop een praatje te maken. Zij
gaf aan déze plek geschikt te vinden waarschijnlijk
in de hoop dat, door de penetrante geur, de
conversatie kort zou duren.

“Heeft u alles kunnen vinden?” vraagt de caissière
van de supermarkt. Het zal haar worst wezen. Zij
voert het beleid van het bedrijf uit: betrokkenheid
suggereren.

Een bordje in de winkel met als tekst: “Wij waken
over uw en onze eigendommen”. Het zal het
bedrijf een rotzorg zijn wat er met mijn spullen
gebeurt.

De advocaat zegt: “Het is een prima jongen maar
hij heeft een kort lontje.” Dan weet je dat het
waarschijnlijk een psychopaat is.

Als je vriendin het uitmaakt en zegt dat je heel lief
bent maar dat het aan háár ligt en niet aan mij.
Dan bedoelt ze dat het wél aan mij ligt.

Visite die al vrij snel vertrekt, “omdat de
parkeermeter afloopt”. Ze hadden er weinig geld in
gestopt omdat ze er al geen zin in hadden.

Bij het installatiepakket van de nieuwe mediabox
staat: “Binnen 15 minuten geïnstalleerd!” Na een
uur ben ik een zenuwinzinking nabij.

Een politicus die zegt: “Fijn dat u dat vraagt” en
daarmee bedoelt: “Hoe kan ik me hier nou weer
uitlullen.” Een op softe toon uitgesproken “dat
vind ik jammer” betekent: “Ik vind het een grof
schandaal.” Vindt hij iets een “uitdaging” dan
is het bijna onoplosbaar en bij “ik zal er naar
kijken”of “ik neem dit mee” weet je dat je daar
nooit meer iets van hoort. Is iets “lastig” dan wil
hij het niet. Bij “Ik ga ernaar kijken” hoor je er
nooit meer iets van.

“Wilt u alvast wat drinken?” vraagt de vriendelijke
ober. Hiermee wordt zorgzaamheid gesuggereerd,
terwijl het om de omzet gaat.

foto: patrick sternfeld

Na afloop van de voetbalwedstrijd zegt de maker
van het winnende doelpunt, met een uitgestreken
gezicht, “Fijn dat ik belangrijk kon zijn voor het
team”. Hij bedoelt: “Zonder mij hadden we nooit
gewonnen.”
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Israël in de
Nederlandse politiek
“We gaan onze vingers er niet meer aan branden”
TEKST FERRY BIEDERMANN FOTO'S PATRICK STERNFELD

Israël blijft ook in Nederland
een splijtzwam, zowel binnen de
Joodse gemeenschap als in de
bredere samenleving. In maart
gaan we weer naar de stembus voor
Kamerverkiezingen en Israël is het
enige Joodse onderwerp waarover
de grote partijen allemaal in hun
programma een standpunt innemen.
Of is het wel een Joods onderwerp?
Het tweede deel van een serie over de
komende verkiezingen.

gebieden in de wereld heel generiek wordt gesproken,
dit land in bijna alle programma’s heel specifiek wordt
benoemd,” zegt Bart Wallet, historicus, gespecialiseerd
in de geschiedenis van het Jodendom en onder meer
verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hoewel Israël bij veel Joden in meerdere of mindere
mate een rol kan spelen bij het stemgedrag, is de
politieke aandacht voor het land daar niet voornamelijk
op gericht, zegt Wallet: “De Joodse gemeenschap in
Nederland is electoraal verwaarloosbaar, daar ga je geen
standpunten voor innemen. Het is altijd al zo geweest
dat het Israëlstandpunt van de grote partijen integraal
onderdeel was van hun politieke ideologie.”

“De enorme signaalwerking van Israël”

sraël is ons meest binnenlandse buitenland, zou
voormalig minister van Buitenlandse Zaken en
huidige vicepresident van de Europese Commissie,
Frans Timmermans, ooit gezegd hebben. De herkomst
van het citaat is verloren gegaan in de mist der tijd maar
het wordt nog wel af en toe aangehaald als het gaat over
de rol die Israël speelt in de Nederlandse politiek.
Want anders dan bijvoorbeeld een onderwerp als
antisemitisme en hoe de partijen en de overheid zich
daartoe verhouden, is het niet iets waar vooral Joodse
kiezers zich mee bezig houden. Israël wordt vaak
gebruikt om posities en waarden te projecteren naar de
bredere Nederlandse samenleving. Het is daarom ook
een onderwerp waaraan vrijwel iedere partij aandacht
besteedt.

Wallet benadrukt de “enorme signaalwerking” die van
Israël uitgaat. “Bij een heleboel politici gaat het ook niet
over Israël, het gaat om de Nederlandse samenleving. En
door een bepaald Israëlstandpunt in te nemen, vertel je
over hoe je in de Nederlandse politiek staat.”
Ido de Haan, hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht, merkt hetzelfde op en past
die gedachte toe op het hele idee van de term JoodsChristelijke cultuur. Daar werd vroeger nauwelijks over
gerept maar vooral sinds de komst van grotere groepen
migranten met een moslimachtergrond wordt er in de
politiek vaker naar verwezen.
Israël is daarmee volgens hem een baken geworden om
verzet tegen de islam te markeren. Sommige politici
bedoelen ermee: “Wij verdedigen de Joods-Christelijke
samenleving en dus niet de Islam. We zijn voor Israël en
dus tegen de Palestijnen en alle Arabieren die daar bij
horen,” zegt de Haan.

In ieder partijprogramma

Politieke verschuiving in Israël

“Ik heb vorig jaar laten uitzoeken welke plek Israël en
Palestina hebben in de verkiezingsprogramma’s en het is
een opmerkelijke uitkomst dat, terwijl over een heleboel

Zowel Wallet als de Haan wijzen op de veranderende
opstelling ten opzichte van Israël in de Nederlandse
politiek en de rol die de politieke ontwikkelingen in

I
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de opstelling ten opzichte van de Islam en migratie,
betekent het dat Israël steeds minder op die vroeger
brede politieke steun kan rekenen.
“Het probleem voor Israël in de Nederlandse samenleving
is dat het een rechtse hobby is geworden en het heel
lastig wordt voor links om die traditionele steun aan
Israël op een nieuwe manier te verwoorden,” zegt Wallet.
Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen ervaring. “Ik
ben wel eens naar de recepties geweest voor Jom
Ha'atsma’oet op de Israëlische ambassade en het is
interessant te zien wie daar rondloopt en wie niet. De
politici die er zijn, komen van VVD, CDA, CU, PVV etc.
Maar wie ontbreken? De linkerkant van het spectrum.”
Het is ook een van de redenen dat sommige Joden zich
minder thuis zullen voelen op links dan vroeger, hoewel
er niet genoeg onderzoek naar is in Nederland om dat
eenduidig te stellen. Wallet haalt wel internationale
onderzoeken aan waaruit blijkt dat Joden elders
geen single issue stemmers zijn, ze laten dus buiten
bijvoorbeeld Israël ook veel andere, algemenere politieke
zaken, meewegen.
“Dat verklaart onder meer wat je al een aantal
verkiezingen ziet: dat er met name voor de PVV en
ook wel FvD best wel sympathie bij delen van de Joods
gemeenschap is, vooral voor hun Israëlstandpunten.

Israël daarbij hebben gespeeld. Vroeger was er vrijwel
universele steun die bij ieder van de partijen in de eigen
ideologie verankerd was, zegt Wallet. “Op de een of
andere manier steunden ze allemaal Israël maar kwam
dat op andere manieren onder woorden. Dat was voor de
sociaaldemocraten Israël als een socialistisch paradijs.
Voor de liberalen Israël als Westers-kapitalistisch land,
voor de confessionelen was het vanuit de religie.”
Vooral voor de sociaaldemocraten is er veel veranderd,
merkt hij op. “Israël is geen socialistisch land meer.
De socialistische partij is daar net zo verwaarloosbaar
als de PvdA hier, of nog meer. Als Israël verkiezing na
verkiezing geen linkse partijen meer in de regering heeft,
verandert de houding van het linkse blok.”

“Het probleem voor Israël
is dat het een rechtse
hobby is geworden.”
Samen met de eerder genoemde signaalwaarde die
er van Israël uitgaat, wanneer het gaat om zaken als
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Antisemitisme kan zowel van rechts als van links komen.
Uit onderzoeken blijkt dat het in veel Centraal- en
Oost-Europese landen vooral van rechts wordt ervaren,
en in West-Europa vaak of vaker van links. Israël is
het centrale onderwerp waarbij dit op links een rol zou
spelen. Israël-kritiek zou doorslaan naar antisemitisme
of in een aantal gevallen een dekmantel er voor zou zijn.
Die discussie woedt al decennialang, zegt de Haan.
“Mijn indruk is dat dat linkse antisemitisme er zeker
nog wel is maar dat de discussie ingewikkelder is
geworden omdat het ongemak over de Israëlische
politiek zoveel wijder verbreid is geraakt. Er zijn
langzamerhand steeds meer mensen die zeggen dat je
niet zomaar al het antizionisme als antisemitisme kunt
afdoen. Je moet nadenken over een kritische positie ten
opzichte van Israël waarbij niet meteen het argument
‘dit is antisemitisme’ op tafel komt. Dat is een van
de redenen dat het zo ingewikkeld is. Ook binnen de
Joodse gemeenschap heeft dat een enorme verdeeldheid
veroorzaakt.”

Maar als je vervolgens bij de paar onderzoeken die we
dan hebben kijkt naar het percentage dat daarop stemt,
dan blijft dat nog altijd achter. Dan zie je dat er nog veel
meer een rol speelt.”

Verschuiving binnen eigen kwadrant
Wallet meent dat als Joodse kiezers verschuiven vanwege
het Israëlstandpunt van de partijen, die verschuiving
binnen “het eigen kwadrant” blijft. “Schuiven in je eigen
kwadrant, dat gebeurt wel en daar kan Israël zeker een
rol spelen. Maar ik denk niet dat als rechtse partijen
allemaal hele pro-Israël dingen roepen, iemand met een
linkse inborst opeens overstapt. Die zal binnen zijn eigen
progressieve kwadrant kijken.”

“Israël discussie
is verweven met
het onderwerp
antisemitisme.”

“Steeds minder mensen
hebben überhaupt
nog zin om het over
Israël te hebben.”

Hij vertelt dat de Joodse leden die hij kent van
partijen als GroenLinks en die ook echt actief zijn er
niet over nadenken om daarmee op te houden, ook
al klinkt er uit een deel van de gemeenschap kritiek
op het Israëlstandpunt. De meeste kritiek op het
Israëlstandpunt van bijvoorbeeld GroenLinks komt, zegt
hij, van mensen die toch al nooit op die partij zouden
stemmen.
Wat de hele politieke discussie rond Israël nog moeilijker
maakt, is dat die verweven is met het onderwerp
antisemitisme. Het is dan ook niet raar dat het CIDI daar
een taak in heeft genomen, zegt Wallet. “Het CIDI heeft
twee speerpunten, Israël en antisemitisme, mede vanuit
de overtuiging dat die twee thema’s invloed op elkaar
hebben.”

Volgens De Haan heeft de Joodse gemeenschap in
Nederland veel banden met Israël via familie die er
woont, bezoeken of op andere manieren. Daar gaat,
neemt hij aan, ook een bepaalde invloed van uit. Hij
geeft een voorbeeld van mock elections onder in Israël
wonende Nederlandse Joden enige tijd geleden, die door
de PVV werden gewonnen. Toch is de trend in Nederland
nog anders, meent hij. Steeds meer mensen keren zich
helemaal van het onderwerp Israël af.

Israël en antisemitisme

“Wat mij opvalt, ook in mijn gesprekken met mijn Joodse
vrienden, is dat steeds minder mensen überhaupt nog
zin hebben om het over Israël te hebben. Deels omdat
het zo ingewikkeld en moeilijk is, maar deels ook omdat
het een sideshow aan het worden is op het wereldtoneel.
Er zijn jaren geweest waarin wat er met Israël gebeurde
essentieel was voor de wereldvrede maar dat is niet meer
zo. Ik geloof dat heel veel mensen iets hebben van, dit is
een lokaal conflict aan het worden, heel vervelend, heel
ongelukkig maar we gaan onze vingers er niet meer aan
branden.” •

Daarmee wordt een gevoelige snaar geraakt die ook
binnen de Joodse gemeenschap resoneert. Critici van
het Israëlische beleid verwijten soms degenen die het
land tot het uiterste verdedigen dat ze antisemitisme
gebruiken om iedere vorm van kritiek de mond te
snoeren. Sommigen ontkennen zelfs dat er in Nederland
überhaupt sprake zou zijn van antisemitisme. En mensen
die van geen kritiek op Israël willen horen, zeker niet in
het openbaar, zien soms in ieder kritisch geluid een vorm
van antisemitisme. En uiteraard zijn er tussen die twee
polen nog allerlei gradaties.
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Meer dan alleen overleven
Joden in de samenleving
en politiek na 1945
TEKST KARIEN ANSTADT

Toen Mr. L.E. Visser, jurist en
president van de Hoge Raad, in 1941
door de Duitsers ontslagen werd
omdat hij een Jood was, durfde
geen van de leden van die Raad
protest aan te tekenen. Zelfs tijdens
de bezetting werd hen dat door
sommigen al kwalijk genomen, zoals
de juristen R.P. Cleveringa en B.M.
Telders die zich wel verzetten tegen
ontslag van hun Joodse collega’s.
Hoe zat het met het politiek en
maatschappelijk rechtsherstel na
mei 1945 en konden teruggekeerde
Joden hun vooroorlogse positie
weer innemen?

door racistische ideeën en de tot stand gebrachte
absolute scheiding tussen Joden en niet-Joden, nu vaak
openlijk naar buiten.
Ingezonden brieven in kranten gaven daar blijk van.
In het Limburgs dagblad van 16 oktober 1944 schrijft
A. Bruna in een artikel “Dat nu voorkomen moet
worden dat de Joden in leidende posities – zoals in
bestuurscolleges, in pers, film en bankwezen, een macht
gaan uitoefenen die niet in verhouding staat tot hun
aandeel in de bevolking.”
Door sommigen wordt zelfs voor een numerus clausus
gepleit. Ook Dr. J. Presser signaleert in zijn boek
Ondergang deel II geluiden, “…dat
Joden nu bescheidenheid aan de
dag moeten leggen en dankbaar
moeten zijn dat ze door christenen
gered zijn.” En opmerkingen als:
“Er zijn eigenlijk nog te veel Joden
in Nederland.” Er is echter ook
een grote groep die fel protest
aantekent tegen dit antisemitisme
en een politieke numerus clausus is
er nooit gekomen.

Hoe ging het verder?
Naarmate de omvang van de
genocide in de samenleving begon
door te dringen, nam het openlijke
antisemitisme af en werd daar
publiekelijk tegenin gegaan. Dat
neemt niet weg dat Joden soms te
maken kregen met rancune als zij
hun oude beroep of baan van voor
de oorlog weer wilden oppakken.
Na hun ontslag tijdens de bezetting
was hun plek ingenomen door nietJoden of NSB’ers, die hun plaats
weer moesten afstaan.
Soms moest men echter vechten voor rechtsherstel. Carel
Polak, jurist en later minister van Justitie, bewerkte

Z

oals nu algemeen bekend is, konden
Joden bij hun terugkeer in Nederland
niet op veel begrip en steun rekenen, om
het eufemistisch uit te drukken, noch
van de overheid noch van de bevolking.
Latent antisemitisme van voor de oorlog kwam door de
bezetting, met de daarmee gepaard gaande besmetting
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van Breda vrij te laten en ook tegen zijn standpunt over
abortus.
Hedy d’Ancona (1937), feministisch actievoerster, zat
o.a. in het Europees Parlement voor de PvdA en was van
1989 tot 1994 Minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Vervulde nog tal van andere functies.
Hanneke Gelderblom-Lankhout (1936) lid van D66,
was onder meer voorzitter van de Vaste Commissie voor
Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer,
voorzitter van de Landelijke Werkgroep Volkshuisvesting
en van de Werkgroep Midden-Oosten. Zij richtte het
Haags meldpunt Racisme en Discriminatie op.
Anita Leeser-Gassan (1935), die als kind in BergenBelsen had gezeten, koos zoals zij zelf zei voor een
rechtenstudie door haar gevoel voor rechtvaardigheid.
Aanvankelijk had zij een advocatenpraktijk. Vervolgens
werkte ze ruim 25 jaar als rechter in Amsterdam,
waarvan 19 jaar als kinderrechter.

voor de oorlog het tweede deel van de driedelige serie
Schets van het Nederlandsch Burgerlijk Recht. In 1940
kreeg Jurist A. Pitlo de opdracht de overige delen te
bewerken. Polak, die gedwongen was om onder te
duiken, moest meemaken dat Pitlo na de oorlog in
de publicatie zelf geheel met de eer ging strijken en
pas na veel uitgeoefende druk slechts summier in de
publicatie aangaf wat de bijdrage van Polak was geweest.
Er ontstond een felle polemiek waaraan verschillende
partijen deelnamen die decennia heeft geduurd (zie
affaire Pitlo).
Hoewel rechtsherstel een proces van jaren is geweest (een
verhaal op zich) en tot de dag van vandaag nog steeds
doorgaat, konden Joden geleidelijk aan weer hun plaats
in de maatschappij innemen. En dat deden ze vaak met
verve en succes!
In 2011 publiceerde JMW het boek Aan het werk, de
opmerkelijke Joodse bijdrage aan naoorlogs Nederland,
auteur André Agsteribbe. Het is een eerbetoon aan de
overlevenden die de kracht opbrachten om weer aan
het werk te gaan, iets op te bouwen en ondanks al het
verdriet en de doorstane ellende iets van hun leven te
gaan maken. Velen gaven in de loop van hun leven aan
hoezeer oorlog, vervolging en onrecht bepalend zijn
geweest voor de keuzes die zij in hun werkzame leven
maakten.
Op het gebied van openbaar bestuur lichten we er hier
een aantal uit.

Anna (Guusje) Minkenhof (1909 – 2005) werd in 1965
benoemd tot rechter van het Hooggerechtshof in Den
Haag en in 1967 als eerste vrouw benoemd tot raadsheer
in de Hoge Raad. Ze heeft zich in het bijzonder altijd met
kinderrechten beziggehouden.
Sonja Boekman (1922 – 2000), advocate, werd in 1977
de eerste vrouwelijke deken van de Haarlemse Orde
van advocaten. In de jaren ’80 was ze raadsheer in de
Hoge Raad. Ze vervulde nog tal van andere functies.
De OSR Sonja Boekmanprijs, ingesteld door de OSR
Juridische Opleidingen en de Orde van Advocaten, wordt
jaarlijks uitgereikt en wil bevorderen dat vrouwen in de
advocatuur doorstromen naar topfuncties.

Vrouwen op de barricade!
Annemarie Grewel, (1935 -1998), van beroep pedagoge,
bekleedde diverse voorzittersfuncties, van de vaste
Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en van de
Eerste kamer, maar ook van diverse vooruitstrevende
maatschappelijke organisaties. Ze kwam altijd op voor de
zwakkeren in de maatschappij, streed tegen racisme en
antisemitisme en voor de emancipatie van vrouwen en
homo’s.
Anneke Goudsmit (1933), was van 1967 tot 1974 Tweede
Kamerlid voor D66, van 1989 tot 1996 raadsheer bij het
Amsterdamse Gerechtshof. Ze kwam destijds in opstand
tegen het voornemen van minister Van Agt om de Drie

Annemarie Grewel, 1983

Bestuurders en burgemeesters
George van den Bergh (1890 -1966), jurist, voor de
oorlog fractievoorzitter van de SDAP, overleefde kamp
Buchenwald. In 1945 keerde hij terug in zijn functie van
hoogleraar en werd tevens raadsheer bij het Bijzondere
Gerechtshof in Amsterdam. Daarnaast was hij voorzitter
van tal van maatschappelijke organisaties.
Sydney van den Bergh (1898 -1977), opgegroeid in het
familiebedrijf dat margarine produceerde (het latere

Hanneke Gelderblom-Lankhout,
1987.
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in (PvdA) en heeft gedurende verschillende periodes
ministerposten bekleed. In 1983 werd hij burgemeester
van Amsterdam. Van Thijn, die als kind op talloze
adressen ondergedoken was, liet zijn stem in de
samenleving en politiek altijd horen als het om de positie
van minderheden en zwakkeren binnen de samenleving
ging. Tijdens zijn ambtsperiode als burgemeester sprak
hij, na enige aarzeling te hebben overwonnen, op verzoek
over zijn persoonlijke ervaringen tijdens het congres Het
Ondergedoken Kind, dat JMW in 1993 organiseerde.
Jacques Baruch (1917 – 1996), in 1946 afgestudeerd
als arts, was gespecialiseerd in revalidatiegeneeskunde.
Van 1953 tot 1970 was hij gemeenteraadslid van
Amsterdam. Begin jaren ’70 was hij lid van de Tweede
Kamer voor Democratisch-Socialisten 1970, waar hij
zich bezighield met volksgezondheid, maatschappelijk
werk en milieuhygiëne. Het was Baruch die het in
1971 voor elkaar kreeg dat de Rijksgroepsregeling
vervolgingsslachtoffers 1940 – 1945 werd
omgezet in de wettelijke regeling Wet Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffers (WUV).

Unilever) was in 1959 korte tijd minister van Defensie.
Van 1962 tot 1969 was hij in tal van functies politiek
actief voor de VVD. Ook bekleedde hij bestuursfuncties
bij o.a. de KLM en het Algemeen Handelsblad, NRC.

“Ik deed het voor die
hele groep mensen
die er niet meer is.”
Wim Polak (1924 – 1999) PvdA, journalist,
fractievoorzitter en wethouder Financiën, werd in 1977
burgemeester van Amsterdam. Het was voor hem niet
de kroon op zijn loopbaan; over de aanvaarding van
het ambt zei hij in een interview: “Ik deed het omdat
mijn ouders (omgekomen in de kampen, red.) het fijn
gevonden zouden hebben, ik deed het voor die hele
groep mensen die er niet meer is.” Hij maakte veel mee
tijdens zijn ambtsperiode: krakersrellen en onrust bij de
inhuldiging van Beatrix. Toen de politie hem adviseerde
om tijdens de inhuldiging de bruggen tussen de Amstel
en binnenstad op te halen weigerde hij met de opmerking
dat hij dat ‘al eens tijdens de oorlog had meegemaakt’.
Ed van Thijn (1934) Ging begin jaren ’60 de politiek

Dit is slechts een greep uit de zeer velen, en misschien
kun je wel concluderen dat de maatschappelijke
participatie van Joden in verhouding tot het aantal
overlevenden aanzienlijk is geweest. •

‘Wat een fascinerend en meeslepend boek.
Een soort Unorthodox, maar dan andersom!’ Marion Pauw
Sophie valt als een blok voor Max, telg uit een orthodox Joodse
familie, die de interesse in haar eigen Joodse achtergrond wekt. Haar
vader - een oorlogswees - heeft het gezin verlaten toen zij klein was.
Familietradities dwingen Max te kiezen voor een écht Joods meisje.
Sophie besluit naar een orthodoxe meisjes-jeshiwe in Jeruzalem te
gaan om Joods te worden. Max kan zijn
geluk niet op. Maar wordt Sophie
wel de vrouw op wie zijzelf en het
thuisfront hopen?

www.thehouseofbooks.com

paperback € 22,99 | e-book € 9,99
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Krantz en de coup
TEKST FERRY BIEDERMANN

H

Hashem hem nog een lang en rijk leven geven, is van
mening dat ik klaar ben.”
Krantz was met stomheid geslagen. Ja, hij liet Jossie af
en toe wat klusjes van hem overnemen maar alleen onder
zijn strikte leiding en nooit iets wat Krantz zelf echt
belangrijk vond. Hij had een keer achter in de zaal gezeten
bij een lezing van Jossie voor een stel jongere leden van
de gemeenschap en had met plaatsvervangende schaamte
geluisterd naar de mengeling van babypraat en platitudes.
En Scheinover vond dat hij klaar was?
Jossie had de stilte van Krantz opgevat als een
aanmoediging om door te gaan en had het nu over zijn
plannen, zo leek het. “Ja, Rav Scheinover wil al langere tijd
ook in Amsterdam een tak opzetten om de wereld klaar
te maken voor de komst van de ware moshiach, weet je
wel? En hij wil dat ik een jongerensjoel ga leiden hier in de
buurt. We hebben al een gebouw op het oog en de funding
is helemaal in kannen en kruiken.”
Nu was het de beurt van Krantz om sputterend van
boosheid nauwelijks uit zijn woorden te komen. “Wat?
Ben je helemaal belatafeld? Hier in de buurt nog een sjoel?
Alsof we er al niet genoeg hebben. En met het grootste
respect voor de moshiach maar Scheinover vind ik soms
wel erg voortvarend daarover praten voor ons koude
kikkerlandje. Dat is prima in Amerika, maar hier?”

et was een druilerige dinsdagnamiddag en
rabbijn Shlomo Krantz zat, zoals aanbevolen
door de regering, thuis te werken. Hij had wat
losse eindjes voor de administratie van de sjoel nog na
te lopen en had nog geen zin om over de parasja van het
komende weekeinde te schrijven. Het was zo’n verloren
dag, normaal gesproken was hij thee gaan drinken in de
winkel van zijn vriend Mo maar dat was momenteel geen
optie. Hij overwoog even om zichzelf een flinke bel whisky
in te schenken maar besloot dat het nog te vroeg was. Wat
voor voorbeeld zou hij zijn als er nog iemand langs kwam
of belde?
Nauwelijks had hij zich er toch weer toe gezet om nog wat
roosters na te lopen, activiteiten in de agenda te zetten en
wat e-mails te versturen toen de deurbel ging. Zijn vrouw,
Jessica, was in de logeerkamer met koptelefoon op aan
het yogaën, dus snelde Krantz naar beneden om te zien
wie er voor de deur stond. Het was Jossie, de kleinzoon
van Mendelbaum die de afgelopen tijd als onderdeel van
zijn rabbijnenopleiding met hem mee had gelopen. Krantz
kon de jongere Mendelbaum nauwelijks velen maar
moest toegeven dat het af en toe wel handig was om wat
vervelende klusjes op zijn stagiair te kunnen afwentelen.
“Jossie, wat een verrassing, is alles goed,” vroeg Krantz.
De jongeman draaide ongemakkelijk met zijn handen
en vroeg zeer ongebruikelijk hakkelend of Krantz even
tijd had en of hij binnen kon komen. De rabbijn rekende
in zijn hoofd even na of hij de coronaregels niet zou
overtreden maar besloot dat het kon. Hij installeerde
Jossie in de woonkamer en zette een ferme pot thee. De
afleiding was zelfs wel welkom op een dag als vandaag,
besloot hij.
“Krantz,” piepte Jossie die van zijn grootvader,
Mendelbaum, de onhebbelijke gewoonte had
overgenomen om de rabbijn alleen met zijn achternaam
aan te spreken. “Krantz, ik ben hier om mijn ontslag aan
te bieden.” De rabbijn moest haast lachen om de plechtige
stem van de jongeling.

“Babypraat en platitudes.”
“Jossie, dat is nogal onverwacht. Maar formeel werk je
helemaal niet voor me. Scheinover betaalt je stagegeld en
ik heb je nooit in dienst genomen. Houd je dan op met je
opleiding? Heb je Scheinover gesproken?” Nu liep Jossie
bijna rood aan. “Hier, drink eerst wat van je thee,” spoorde
Krantz hem aan.
De seminariumstudent kalmeerde enigszins en na een
paar slokken thee begon hij aan een stamelende uitleg.
“Het zit zo, Rav Scheinover, de gaon Rav Scheinover, moge

22

COLUMN FERRY BIEDERMANN

Krantz sputterde tegen. “Vooruitgang? Alleen omdat je uit
Amerika komt overwaaien, net zoals complottheorieën en
obesitas?”
Scheinover moest smakelijk lachen. “Niemand vertellen,
maar ik doe binnenshuis tegenwoordig aan van die
fitness op de TV. Dat scheelt enorm, mijn buik is stukken
minder. Maar afijn, wat kunnen we doen om dit op te
lossen? Uiteindelijk staan we toch aan dezelfde kant? Om
eerlijk te zijn, hoef ik niet zo nodig in Amsterdam iets op
te starten, het gaat mij er meer om dat die Jossie lekker
ergens bezig is en niet weer hier naar de yeshive komt.”
Krantz verbleekte. Als Scheinover Jossie ook niet in de
buurt wilde hebben, dan zou hij aan het kortste eind trekken. Hij besloot grof geschut in te zetten. “Je weet dat hij
niet klaar is, hij moet nog minstens een paar jaar studeren
en hij is ook nog veel te kort bij mij. Ik ga het aan de grote
klok hangen dat je neprabbijnen hier naartoe stuurt.”
Scheinover zuchtte diep aan de andere kant van de lijn.
“Je hebt gelijk maar het was het proberen waard.” Krantz
jubelde vanbinnen, niet alleen kwam er geen nieuwe sjoel,
hij zou ook weer van Jossie af zijn. “Maar Krantz,” klonk
het vanuit New York. “Over een paar jaar is hij wel klaar
en dan hebben we dit gesprek weer.” Krantz schrok een
beetje maar pareerde snel, “Scheinover, over een paar jaar
is de moshiach er misschien al. Dan zien we wel weer.” •

Hoe meer Krantz tegensputterde hoe meer zelfvertrouwen
Jossie kreeg. “Zeker wel, we hebben verschillende
focusgroepen het helemaal laten gameplannen en juist
jongeren zijn dol op de moshiach. Het gaat om zaken
als het eindelijk brengen van sociaal-maatschappelijke
rechtvaardigheid en tikoen olam. Zeker in de groep
18 tot 24-jarigen scoort de moshiach ook hoog als het
gaat om toegankelijkheid en likeability. Ik heb al een
tiental jongeren die meegaan en we zetten het outreachprogramma voort en de sjabbatmaaltijden en de nieuwe
nieuwsbrief.”
Krantz ontplofte nu echt. “Dat zijn allemaal dingen die
ik al had opgezet of die we samen zijn begonnen. Je
neemt een deel van mijn leden mee terwijl we het soms al
moeilijk genoeg hebben om hier genoeg mensen bij elkaar
te krijgen. Dat gaat zomaar niet. Ik ga dit zelf opnemen
met Scheinover. Dit is nog niet afgelopen.”
Tot grote frustratie van Krantz duurde het lang voordat
Scheinover hem terugbelde, na talloze boodschappen die
hij achterliet. De moshiach komt nog niet, dacht Krantz
bij zichzelf, hij belt niet eens. “Krantz, maak je niet druk,”
suste Scheinover hem uiteindelijk vanuit New York. “Ik
weet dat je een tiental van je leden gaat verliezen maar dat
is de prijs van vooruitgang.”
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Kunst en
Holocausthorror
Tweede generatie museum
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO PATRICK STERNFELD

D

e plek zou in mei 2020 worden geopend, met
verder ook een learning & education center,
beeldentuin en museumcafé, maar toen kwam
corona en werd het voor onbepaalde tijd uitgesteld. Van
der Heijden noemt het zijn art in progress.
Hij heeft een persoonlijke behoefte om in het reine te
komen met de verschrikkingen van de Holocaust. “Ik wil
met mijn kunst de horror van de Sjoa omzetten in iets
moois. Ik besef dat het ook agressief kan overkomen.
Ik maak graag werk dat anderen raakt en aanzet tot
nadenken. Mensen zijn vaak ontroerd en in tranen.” Half
lachend voegt hij eraan toe: “Eigenlijk is mijn werk niet
bedoeld voor Joden, want die voelen zelf het onvoorstelbare van de Sjoa.
“Ik behoor tot de naoorlogse generatie. Ik wist vanaf
mijn zevende dat ik Joods was, maar deed daar nooit
wat mee; officieel waren wij niks. De oorlog werd in mijn
ouderlijk huis altijd doodgezwegen terwijl nabije familieleden de oorlog niet overleefd hebben. Mijn opa, Martin
Spanjaard, de vader van mijn moeder, was een bekende
componist en werd in Auschwitz vermoord. De broer van
mijn moeder heeft geprobeerd om samen met een vriend
in een bootje Engeland te bereiken. Er is nooit meer iets
van hem vernomen."

Maarten van der Heijden, 73, heeft
onlangs het JOMA, the Jewish
secOnd generation art & family
Museum Amsterdam opgericht in
zijn huis aan de Brouwersgracht. Het
is gevuld met zijn kunstwerken, die
gruwelijke Holocaustfoto’s combineren met een moderne esthetiek,
persoonlijke objecten die zijn familiegeschiedenis vertellen en onder meer
een verzameling feeëriek blauw glas.

Kunst na midlife-crisis
Van der Heijden werd pas relatief laat beeldend kunstenaar. Voor zijn kunstopleiding aan de Rietveld Academie heeft hij aan het conservatorium in Amsterdam
contrabas en viola da gamba gestudeerd en speelde hij
in barokensembles met dirigent Ton Koopmans. Vervolgens studeerde hij kinderpsychologie en werd docent en
onderzoeker aan de Universiteiten van Amsterdam en
Leiden, tot hij een arbeidsconflict kreeg. Hoewel hij van
zijn moeder leerde ‘altijd lief zijn en je best doen’, ervoer
hij voor het eerst de kracht om ergens voor te vechten.
Na zeven jaar juridische strijd, die hij won, voelde hij zich
zo sterk dat hij besloot zijn ambivalente gevoelens om te
zetten in beeldende kunst.
“Toen ik 46 was, kwam ik in een midife-crisis terecht.
Baan weg, vrouw weg, alles stond op losse schroeven. En
toen dacht ik, ik kan wel naar de Baghwan gaan, maar
ik ben Joods dus ik kan ook eens gaan onderzoeken wat

Maarten van der Heijden in zijn museum
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met mijn kunst. En zo kwam het idee, ik maak een museum in mijn huis.”
Hij kan zich overigens goed voorstellen dat mensen
geen Holocaustafbeelding voor boven de bank willen
aanschaffen. ”Ik wil dat het wel gezien wordt en zo kan
iedereen mijn kunst zien en beleven. Weet je dat het een
Joodse traditie is om van ellende iets moois te maken?”

het Jodendom voor me kan betekenen. Mijn zoektocht
begon met een cursus Joodse spiritualiteit en eindigde
via het contrabas spelen in een Klezmerbandje en het
volgen van Joodse cursussen en rabbinale lerngroepen
met een tweede-generatie gespreksgroep van JMW over
de impact van de Holocaust op mijn leven.
Tot slot maakte ik een reis naar Auschwitz met het Auschwitz Comité. Ik was met stomheid geslagen en stond
volkomen perplex: de geschiedenis van het Jodendom
bleek tegelijkertijd hemeltergend mooi te zijn, bijvoorbeeld de Joodse mystieke en talmoedische tradities, en
tevens onvoorstelbaar verschrikkelijk - de horror van de
Holocaust.

Museumprojecten
Hij werkt aan een autobiografisch project; het uitpakken,
archiveren en fotograferen van de 141 verhuisdozen vol
met familiespullen uit zijn ouderlijk huis, die hij al zijn
hele leven met zich meesleept. Het zijn foto’s uit zijn
jeugd, van zijn eerste concert, fietstochtjes, excursies,
mooie herinneringen aan zijn grootmoeder, dagboeken

“Die beelden zijn zo
afschuwwekkend
dat bijna niemand er
naar kan kijken.”
Dit was voor mijn schoudertjes bijna niet te dragen. En
ik dacht: hier moet ik iets mee, hoe kan ik iets doen met
deze heftige, tegenstrijdige gevoelens. Mijn antwoord
was: dat kan alleen door middel van beeldende kunst.
Dus ging ik naar de Rietveld Academie.”
Heeft het maken van kunst je leven beïnvloed?
“Ja zeker. Vroeger twijfelde en piekerde ik over alles. Nu
is het essentieel voor mij om goede kunst te maken. Ik
werk intuïtief, ik kan het niet uitleggen met woorden, je
moet het ervaren. Ik voel me gelukkig.”

Kunst
over de
Holocaust
in het JOMA

Waarom een tweede generatie museum?
“Mijn werk is zo heftig dat het niet goed tot zijn recht
komt in een tentoonstellingsruimte met andere kunstwerken. Ik gebruik originele foto’s die de geallieerden
vlak na de bevrijding hebben gemaakt bij de bevrijding
van de kampen. Die beelden zijn zo afschuwwekkend dat
bijna niemand er naar kan kijken. Ik dacht: daar moet
iets mee gedaan worden.”
Van der Heijden gebruikt via de computer gegenereerde
caleidoscopische spiegelende beelden, die op het eerste
gezicht abstract, decoratief, kleurrijk en esthetisch lijken.
Als ik als bezoeker van dichtbij inzoom op de details van
de beelden word ik plotseling geconfronteerd met angstaanjagende foto’s van op elkaar gestapelde lijken uit een
concentratiekamp. Van schrik blijf ik een paar seconden
lang staren naar deze horrorbeelden. Hij ziet dat en
vertelt me dat een docent aan de Rietveld Academie heeft
gezegd dat een kunstwerk geslaagd is als je er langer dan
zes seconden naar blijft kijken.
Van der Heijden vertelt dat hij op middelbare scholen
spreekt over wat er tijdens de oorlog is gebeurd met zijn
familie. Dat wordt georganiseerd door het scholenproject van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. “Toen
dacht ik: weet je wat, ik ga die de verhalen combineren

maar ook correspondentie en krantenknipsels uit de
oorlog. Iedere doos wordt nauwkeurig beschreven en
tentoongesteld.
Al vele jaren verzamelt hij blauw glas. In het museum
symboliseert de kleur blauw van de 481 vazen, glaasjes,
schalen, kandelaars en potjes de mooie, lieve, naïeve
droomwereld, die Maarten schept naast zijn kunstwerken.
Eén ruimte is ingericht als learning & education center.
Hier zijn o.a. boeken over Amsterdam, geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog, planten- en biologieboeken die
hij van zijn oma heeft gekregen, actuele boeken over het
milieu en over de geschiedenis van de familie Spanjaard
en hun 160 jaar oude familievereniging Berith Salom.
Na alle uitleg over zijn museum zegt hij lachend: “Eigenlijk hoor ik zelf tot het kunstwerk. Mijn museum is één
grote installatie, inclusief mezelf.” •
Het is de bedoeling dat het JOMA drie dagen per week open
zal zijn. De kunstenaar loopt er zelf rond en je kan hem van
alles vragen. Voor actuele openingsdata- en tijden zie www.
joma-amsterdam.nl
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“Samen
beslissen

Zelfstandig en verzorgd wonen

Dat is
dichtbij
voor mij”

Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.
Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen.
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren,

We zijn er voor iedereen
met zorg én nesjomme.

zijn er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven
kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg nodig? Wijkbewoners
zijn van harte welkom in ons restaurant.

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

Ziekenhuisamstelland.nl
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aangenaam dichtbij

FEESTDAGEN

Opscheppen over Chanoeka
TEKST ASJER WATERMAN

S

tinkend jaloers moeten ze zijn geweest, de
kinderen uit mijn klas in Amstelveen. Als Joods
jongetje op een openbare basisschool legde ik ze
maar al te graag uit dat ons lichtjesfeest maar liefst
acht dagen duurt, en daarmee natuurlijk veel leuker is
dan kerst. Dat ik dan ook acht dagen lang cadeaus zou
krijgen verzon ik er voor het gemak, en vanwege de
grote overtuigingskracht van deze kleine leugen, maar
even bij.

Maar tijdens Chanoeka halen we gigantische chanoekiot
van stal en reizen stad en land af om op zoveel mogelijk
pleinen, in zoveel mogelijk plaatsen, de chanoekia aan
te steken. In het openbaar, samen met de niet-Joodse
gemeenschap. Het liefst met een plaatselijke bestuurder
die de chanoekia aansteekt. De bestuurder houdt een
toespraak, we zingen chanoekaliedjes op het desbetreffende plein, en delen soefganiot uit aan alle aanwezigen.

Waarom nou juist met Chanoeka?

Chanoeka is bij uitstek een feest om flink over op te
scheppen. Dat je een dag niets mag eten en vervolgens al
je zonden worden vergeven maakt op je vrienden op de
basisschool weinig indruk, en een verhaal over bevrijding
uit Egyptische slavernij maakt je ook niet snel populair.
Maar een verhaal over een klein groepje rebellen dat het
opneemt tegen een machtig leger en op wonderbaarlijke
wijze weet te winnen? Score! En had ik je al verteld over
de acht dagen met cadeaus?

Sommigen zoeken het antwoord in een 19e -eeuwse concurrentiestrijd tussen kerstmis en Chanoeka. Als gevolg
van de emancipatie van Joden in Nederland kwamen Joden steeds vaker in aanraking met de niet-Joodse wereld.
En dus ook met de vele kerstvieringen die op scholen
en verenigingen voor kinderen werden georganiseerd .
Een Joods alternatief, een groot Chanoekafeest, moest
uitkomst bieden (Bart Wallet in de Benjamin, Chanoeka
2015).
Ongetwijfeld hebben deze ontwikkelingen grote invloed
gehad op de manier waarop wij vandaag de dag Chanoeka vieren. Toch is de traditie om tijdens het feest naar
buiten te treden met onze chanoekiot veel ouder en
wordt al in de Talmoed genoemd: het is een mitswa om
de chanoekia bij de ingang van iemands huis te plaatsen.
Buiten dus, zodat iedereen het kan zien.

Chanoeka vs Kerstmis
Het doet me denken aan een film die ik in de dagen
voorafgaand aan Chanoeka graag terugkijk. In deze film
getiteld The Hebrew Hammer wordt het voortbestaan
van Chanoeka bedreigd door de evil Santa Claus, die
meent dat kerstmis de enige feestdag is die mag worden
gevierd in de wintermaanden. Gewapend met tefillien en
kopieën van de verfilming van Chaim Potok’s The Chosen
is het de taak aan privédetective Mordechai Jefferson
Carver om Chanoeka te redden van deze gewelddadige
kerstman. En met succes, zeg ik u er voor de zekerheid
vast bij. Dat u niet denkt dit jaar weg te kunnen komen
met het versieren van een dennenboom. Pak maar vast
de koperpoets uit de kast om de chanoekia voor komende
december weer glimmend te krijgen.

De boodschap van Chanoeka leent zich dan ook zeer
voor publicatie. Chanoeka vertelt het verhaal van de
gehelleniseerde Syrische koning Antiochus, die allerlei
Joodse gebruiken verbood en de tempel in Jeruzalem
ontheiligde. Chanoeka herinnert aan het wonder dat
een klein groepje Makkabeeërs er in slaagde de tempel
en Jeruzalem terug te veroveren. Het kleine kruikje met
gewijde olie dat nodig was om de menora in de tempel te
laten branden was net genoeg voor één dag, maar bleek
voldoende om op wonderbaarlijke wijze acht dagen lang
de menora te laten branden.

“We halen gigantische
chanoekiot van stal en
reizen stad en land af.”

Chanoeka gaat over religieuze vrijheid, om het recht om
te zijn wie je bent. Niet gek dus dat we tijdens Chanoeka
aan de bredere samenleving laten zien dat we er zijn,
door de chanoekia voor het raam (of bij de deur, zo u wilt)
te zetten of publieke vieringen te organiseren op allerlei
plaatsen door heel het land. Daarmee laten we zien dat
we bestaan en recht hebben op onze eigen manier van
leven, op onze eigen feestdagen.
Dat iedere groep het recht heeft op (religieuze) vrijheid,
het recht om anders te zijn, is een mooie universele
boodschap die met de rest van Nederland gedeeld moet
worden. Als ik één Joods feest zou moeten kiezen dat het
verdient om gered te worden, dan is het Chanoeka wel. •

Dat opscheppen over Chanoeka doen we als Joodse
gemeenschap in bredere zin trouwens ook graag. Wie was
er bij de openbare seder op de Dam met burgemeester
Van der Laan in 2012? Of heeft geluncht in de gigantische soeka op de Mariaplaats in Utrecht vorig jaar? Juist,
helemaal niemand. We vinden het namelijk niet nodig
om deze feesten publiekelijk te vieren, maar vieren de
feestdagen thuis of gaan naar sjoel.
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JOODSE STUDENTENHUIZEN

Hillelhuis Delft
Hard studeren en grappen
TEKST & FOTO'S WOUTER VAN DER SCHAAF

Een gemeenschap leeft voort bij gratie van jongere leden. Maar waar
zijn die in Joods Nederland te vinden? Ondermeer bij jeugdverenigingen
zoals we vorige keer schreven. Een andere bijzondere fysieke plek is het
studentenhuis. De Joodse studentenhuizen nemen in de studentenwereld
een bijzondere plaats in. Ze staan in Delft, Utrecht, Leiden en Amsterdam.
Elk met hun eigen karakter. In het eerste deel van deze nieuwe serie: Delft.

A

lleen al de ligging van het Joods studentenhuis
zou een reden kunnen zijn om in Delft te gaan
studeren. Aan de prachtige Koornmarkt, vlakbij
het centrum, met een pittoresk grachtje voor de deur.
Een bruisend studentenleven. Daar ligt het Hillelhuis
met de zeven bewoners die studeren aan de Technische
Universiteit Delft. De TU heeft de naam een mannenbolwerk te zijn. Ruim zeventig procent van alle studenten is
man. Dat wordt weerspiegeld in het Hillelhuis: er wonen
zes mannen en één vrouw.
“Voor heel veel studies is dat ook het geval, zeker voor die
van mij,” zegt Nathan Bierman. Hij studeert technische
bedrijfskunde waar 96 van de 100 studenten man is.
“Bij mijn studie ligt dat heel anders,” zegt Uri Rooselaar,
tweedejaars Industrieel Ontwerpen. “Bij ons zijn zestig
van de honderd studenten vrouw.” Bij bouwkunde is het
“fifty-fifty” completeert eerstejaars Olivier Kruisdijk.

Afgunst
Het gebouw waar het Hillelhuis is gevestigd, stamt uit
het begin van de vorige eeuw. Het is niet alleen prachtig
gelegen, ook de binnenkant is zoals de bewoners zeggen
sjiek qua faciliteiten en ruimte. Het afgelopen jaar heeft
het interieur een fikse opknapbeurt gekregen. Vers
geschilderd en netjes gestuukt. Dat mocht ook wel want
er was veel achterstallig onderhoud. “Het gebouw is sinds
1952 in gebruik als Joods studentenhuis,” weet Nathan.
Hij woont hier inmiddels vier jaar en is de HO, huisoudste, van de zeven. Hij vervolgt : “Hier in Delft is er net als
in alle studentensteden een enorm woningtekort. Soms
zijn er meer dan dertig studenten die komen hospiteren
voor één kamer. En gek genoeg stond vorig jaar hier in
het Hillelhuis heel lang een kamer leeg. Heel veel Joodse
studenten kennen het Hillelhuis niet eens.”
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Niet-Joodse medestudenten die over de vloer komen
kijken met enige afgunst naar de onderkomens. “En als
we uitleggen dat het een studentenhuis is alleen voor
Joodse studenten dan begrijpen ze het wel, maar even zo
vaak leidt het ook tot onbegrip. Vaak genoeg krijg ik de
vraag: hoe kan ik me aanmelden?” zegt Uri.
Olivier is de HJ, huis jongste. Net klaar met zijn vwo in
Hilversum. “Natuurlijk een hele overgang, maar ik voelde
me hier meteen thuis. Werd goed opgevangen door de
jongens die hier al langer woonden. En zeker in deze tijd
van corona waarbij we veel vanuit huis colleges moeten
volgen en in huis moeten studeren is het van groot
belang dat we goed met elkaar omgaan.”

Koosjer en niet-koosjer
Beneden is de GR, de gemeenschappelijke ruimte. Hier,
aan de lange tafel, komen de studenten vrijwel altijd
samen. “Voor ons is de GR het centrale punt in het huis.
We hebben allemaal onze eigen kamer, de mooiste is voor
de HO, maar hier beneden in de GR studeren we veel,
kijken we tv en - niet het minst belangrijke - komen we
om samen te eten,” zegt Olivier.
“Een heeft kookdienst,” meldt Jaron Rosenberg.
“En eigenlijk is Jaron toch wel van ons de kookchef,”
beaamt Olivier. Vanavond vegetarische lasagne. Prima
maaltijd, meldt uw verslaggever.

Nathan Bierman

Jaron Rosenberg

Uri Rooselaar.

Olivier Kruisdijk

“Voor mij voelt het
zeker als een thuis.”
“We hebben op de eerste verdieping een niet-koosjere
keuken en beneden de koosjere keuken. Een paar keer
per maand houden we een open huis. Dan komt de
Amerikaan Jerry de koosjere maaltijd bereiden. We
hebben hier dan studenten die kortere of langere tijd in
Delft wonen. Reuze gezellig met studenten uit Israël,
Frankrijk, Engeland of waar dan ook vandaan,” zegt
Olivier. Het draagt er zeker toe bij dat het Hillelhuis
meer is dan een studentenwoning.
“Voor mij voelt het zeker als een thuis,” zeggen ze bijna
tegelijkertijd. Olivier voegt toe: “Maar als we de Joodse
feestdagen vieren dan doen we dat thuis in Amsterdam,
Hilversum of waar dan ook.”

Olivier vult aan: “Dat heeft ook zijn invloed op ons hier
in huis. De gezamenlijkheid van de richting bindt wel.
Als een van ons iets leuks heeft meegemaakt in zijn
studie en er over wil vertellen, dan snappen de anderen
dat direct omdat je soortgelijke interesses en ervaringen
hebt. Ik profiteer zeker van de kennis en ervaring van de
anderen hier in huis.”

“We houden rekening
met elkaar en komen
voor elkaar op.”

Hoge studiedruk
Delft is een studentenstad. Een vijfde van de 100.000
inwoners is student. Maar Delft is ook een andere
studentenstad dan alle andere. “Dit is een technische
universiteit. Hier dus geen rechten, talen, geneeskunde.
Alleen technisch georiënteerde studies,” zegt Jaron.

Delft staat bekend om zijn hoge studiedruk. Het is
absoluut hard aanpakken, bevestigen ze allemaal. “Het
is intens,” zegt derdejaars Jaron. Slagingspercentages
liggen in Delft zo rond de vijftig procent. Vooral in
het eerste jaar is er sprake van enorm verloop. De
universiteitsbibliotheek is 365 dagen per jaar geopend.
Vaak van acht uur ‘s ochtends tot middernacht en zeker
in coronatijd volgeboekt. Hard werken dus. “En het
Hillelhuis is een prima plek om te studeren. We houden
rekening met elkaar en komen voor elkaar op.” vult Uri
aan.
Maar er blijft genoeg tijd over voor een geintje. “Zo
hebben we Olivier aan het begin van het studiejaar, net
nadat hij was toegelaten in het Hillelhuis, er behoorlijk
in laten lopen. We konden hem ervan overtuigen dat hij,
net als elke nieuwe bewoner van het Hillelhuis, eerst een
broodje shoarma moet eten bij Egyptisch grillhuis Kobi’s
honderd meter verderop en dan vandaar door de gracht
naar huis moet zwemmen. Olivier liet zich niet kennen
en zwom naar huis,” zegt Nathan. “Ik liet me niet klein
krijgen,” grapt Olivier terug. Tijd voor een biertje. Tijd
voor Hertog Jan, de ongekroonde onderkoning in het
Hillelhuis. •
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MIJN LEVEN

Guida Joseph, 71 jaar, geboren in Amsterdam, woont
gedeeltelijk in Italië en gedeeltelijk in Amsterdam.
Heeft een latrelatie, twee kinderen en een kleinkind.
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven

diverse religies. Daarnaast heb ik een kinderbijbel
geïllustreerd, een boek over vegetarisch koken en veel
botanische illustraties van planten en insecten.
Vijf jaar geleden ging ik op bezoek bij mijn moeder in
Amsterdam. Ik trof haar in een nogal slechte conditie
aan, zij was meerdere keer gevallen en dacht dat ze
doodging. Ik besloot bij haar te blijven. Ze werd ouder,
krakkemikkiger en dronk te veel. Ik voelde het als
mijn plicht om bij haar te zijn en blijven. Ik kon het
moeilijk loslaten. Ik werd er wanhopig, geïrriteerd en
gefrustreerd van en zocht een weg om eruit te komen.
Langzamerhand ontstond het idee om een boek te
maken. Ik paste Art Therapy op mijzelf toe door de rare
fratsen die ze uithaalde te gaan tekenen en beschrijven.
Omdat ik toch bezig was met verwerken ben ik toen ook
de teksten van mijn vader over het concentratiekamp
gaan illustreren. Als een soort ode aan zijn zielenpijn.
Het boek, De rode draad, is een verwerking van
het leven van en met mijn ouders geworden.

“Na de middelbare school heb ik op de Rietveld Academie
grafische vormgeving gedaan met als keuzevak
illustratie. Na mijn eindexamen ben ik naar Londen
gegaan om praktijkervaring op te doen. Ik kwam bij
Saatchi & Saatchi terecht, inmiddels een wereldberoemd
reclamebureau, maar toen nog niet zo bekend. Ik was
daar manusje van alles en heb er ontzettend veel geleerd.
Vervolgens ben ik teruggegaan naar Nederland om
freelance illustrator van vooral kinderboeken te worden.
Een paar jaar later reisde ik twee jaar door Afrika en een
stukje Midden-Oosten. We wilden vooral de woestijn
oversteken om Sub-Sahara Afrika te zien. Daar kon
ik mij eindelijk vrij voelen na in een heel beschermd
milieu te zijn opgegroeid. We hebben in een jeep met
een tent op het dak het hele continent doorkruist. We
reisden onder andere door Marokko, Algerije, Ghana,
Togo, Ivoorkust, Congo en Syrië. In Kenia hebben
wij in een Masai dorp een aantal maanden toeristen
rondgeleid. In Jordanië was het land kurkdroog.
Het was opvallend dat aan de overkant, in Israël,
alles groen was met prachtige sinaasappelbomen.
In Soedan ontmoette ik een Italiaanse man die later de
vader van mijn twee kinderen werd. Toen ik terugkwam
in Nederland heb ik mijn werk als illustrator en
grafisch vormgever weer opgepakt. Later ging ik in
Italië wonen waar ik een MA Art Therapy heb gedaan.
Ik werkte onder meer voor een organisatie die
Italianen informatie gaf over immigranten en
vise versa. Ook illustreerde ik educatieve boeken
over de cultuurverschillen en informatieve
boeken over derdewereldlanden. Voor kinderen
illustreerde ik boeken over de verschillen in de

Mooiste herinnering
Mijn reis door Afrika en het directe contact met
de natuur. Plotseling staat er een olifant voor je
neus of zijn er giraffen die met je mee galopperen
als je op je paard aan het rijden bent.

Sport
Yoga, door de manier van over het leven
denken. Je maakt contact met je lichaam.

Joods
Ik ben niet met religie opgevoed. Alleen mijn vader was
Joods. Ik heb altijd sterk meegekregen niet te vertellen
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dat ik Joods was omdat je nooit
weet of je daar problemen mee kon
krijgen. Toen ik in Jeruzalem bij de
Klaagmuur was begon ik spontaan
te huilen en voelde heel sterk de
energie van mijn vaders Joodse
wortels door mij heen stromen.

Eten
Ik houd erg van koken, met name
van de Italiaanse keuken vanwege de
puurheid, alles is vers. Ik maak graag
lasagna of gefrituurde bloemen van
de courgette, acacia en artisjokken.

Hekel aan
Fietsers die door het rode licht rijden
en/of aan het telefoneren zijn en
zich niks van de regels aantrekken.
Ook schrik ik elke keer van motoren
die keihard optrekken in de stad.

Markt
In Italië ga ik elke week naar
de markt. Ik houd van die oude
vrouwen die in een wasteil wilde
sla verkopen die nog dezelfde
dag geplukt is. Ik vind ook dat
je ouderwetse ambachtslieden,
die bijvoorbeeld hun bezems nog
zelf maken en van die prachtige
gevlochten knoflookstrengen,
in stand moet houden.

Televisie
Ik heb nooit een tv gehad maar
in Nederland ben ik er verslaafd
aan geraakt. Het helpt mij om
niet na te hoeven denken. Ik ben
trouwens een zapper met hoop
iets interessants tegen te komen,
maar dat gebeurt bijna nooit.

kunnen missen zodat iedereen
gelijke kansen kan hebben.

Uitzicht
De zee, eigenlijk overal waar water
is. In Afrika heb ik het ultieme
gevoel van vrijheid beleefd toen ik
over een groot zoutmeer uitkeek.

Mop

Bewondering voor

Ben ik niet goed in.

Organisaties zoals Artsen
zonder Grenzen of het Rode
Kruis. Voor mensen die zich
inzetten in rampgebieden en
vaak hun eigen leven riskeren.

Boek
Mijn eigen boek “De rode draad”
natuurlijk, dat is mijn levenswerk!

Winkel

JMW

De Hema, daar kom ik graag
en koop er dingen zoals lakens,
handdoeken of glazen.

Een aantal jaren geleden kreeg
mijn moeder thuiszorg. Ik had
veel contact met de leiding en ben
toen gehoord, gezien en gesteund.
Dat heb ik als buitengewoon
behulpzaam ervaren. Jammer dat
de thuiszorg werd opgeheven.

Krant
Ik lees expres geen kranten. Alles
komt anders véél te véél naar
binnen. Ik voel mij machteloos
als ik alle ellende lees. Ik zou
graag een krant willen zien met
alleen maar goed nieuws.

Grootste wens
Dat er gelijkheid komt tussen
arm en rijk. De allerrijksten
zouden wel iets van hun kapitaal
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Guida Joseph,
De rode draad Mantelzorg en kampsyndroom, memoir
van een dochter,
uitgegeven door Nijgh
& van Ditmar.

HISTORISCH

Eerste Joden in
Nederland
750 jaar Joodse geschiedenis in Limburg
TEKST HEIN VAN DER BRUGGEN
FOTO VIA HEIN VAN DER BRUGGEN

Midden-Limburg, zeg maar het gebied tussen de steden Roermond
en Weert, heeft een eeuwenlange Joodse geschiedenis die teruggaat
tot ver voordat de eerste grote groepen Joden zich in Amsterdam
vestigden. Hoewel beperkt van omvang vergeleken met de rijke
Joodse historie in het westen van Nederland, is het een geschiedenis
van 750 jaar in dit vanouds hoofdzakelijk katholieke gewest.

D

de gerechtelijke en stadsarchieven. Het beeld is helaas
fragmentarisch, want heel veel meer dan vermeldingen
van namen en soms van beroepen samen met bescheiden
opsommingen van relevante feiten leveren die archieven
niet op.

e eerste gebieden in het huidige Nederland die
door Joden werden bezocht en waar zij zich
vestigden, zijn te vinden in de huidige provincie Limburg en het zuidelijk deel van Gelderland. Dat hoeft geen verbazing te wekken. In de middeleeuwen was de stad Keulen de bepalende factor voor de
gehele regio. Daar was, mogelijk al vanaf de Romeinse tijd,
een aanzienlijke Joodse gemeenschap te vinden. Limburg
en ook steden als Nijmegen en Arnhem, alle gelegen in het
Maas-Rijnland, waren vanouds door handelswegen met
die stad verbonden. In Maastricht en Nijmegen zijn in de
veertiende en vijftiende eeuw synagogen geweest.

De vroege Joodse gemeenschap
Gerekend tot halverwege de zestiende eeuw is er, telkens
voor korte of langere tijd, een dertigtal berichten over
Roermond te vinden. In 1345 bijvoorbeeld komt volgens
de boekhouding van de rentmeester van de hertog een
tiental met naam genoemde Joden naar de stad om zich
daar te vestigen. In het jaar 1476 wordt er geschreven
over de aanwezigheid van een ‘Jodenkerkhof’. Dat wijst op
een wat grotere Joodse populatie die er toen was, of was
geweest.

“Roermond wordt voor
het eerst in het jaar
1275 genoemd.”

De afhankelijkheid van Keulen was overigens zeker niet
altijd positief. Ging het slecht met de Joden in die stad,
dan ging het binnen afzienbare tijd ook slecht met de
Joden in de regio, dus ook in Roermond. Grote rampen,
zoals de ‘Zwarte Dood’, de pestepidemie rond het jaar
1350, en de daaropvolgende verdrijving en vervolging van
Joden vonden ook in de kleinere vestigingssteden plaats.
Wat voor beroepen hadden deze Joden? Het is zeker niet
zo dat ze enkel en alleen geldhandelaren en pandjesbazen
waren. De gildestructuur van de steden mocht dan
wel Joden verhinderen een groot aantal beroepen uit
te oefenen, toch zijn ze ook te vinden als medicus,
glazenier, muzikant, slager en mogelijk ook veehouder.

De oudste gegevens over Joden die een connectie met
Roermond hebben gehad, komen dan ook uit Keulen.
Daar werd in de Laurentiusparochie geregistreerd wie
de Joodse eigenaren en bewoners van huizen in de stad
waren. Roermond wordt voor het eerst in het jaar 1275
genoemd. Afgezien van dat Keulse parochieregister
kunnen de sporen van Joodse bewoning gevonden
worden in de belastingregistraties, die in het Roermondse
geval in de archieven van de graven en hertogen van
Gelre (Gelderland) te vinden zijn. Daarnaast zijn er
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De oude synagoge
in Roermond

Bekend is dat de Joodse geneesheer meester Simon ‘de
Jode’ van Keulen in 1405 en 1407 meerdere keren voor
ziekenbezoek naar Venlo werd ontboden, onder meer door
de hertog van Gelre zelf.
De meest geslaagden onder deze Joden konden – dit
voorbeeld speelt op wat grotere afstand tot Roermond –
zelfs adviseur worden van een landvorst als Karel V. Een
van zijn belangrijke adviseurs was Gerschon von Rosheim
(Roschaim), parnas (bestuurder, red.) van de Joden in de
Elzas.
In de door de Habsburgers geregeerde Nederlanden
werd in de loop van de zestiende eeuw het leven steeds
moeilijker gemaakt voor Joden. Zij werden geassocieerd
met religieuze nieuwlichterij. Maria van Hongarije, zuster
van Karel V, schreef als regentes over de Nederlanden in
1544 in een brief letterlijk dat Joden de oorzaak waren
van de nieuwe sekten die overal de kop op staken. De
opkomst van protestantse denominaties in de Lage
Landen zou door de Joden bevorderd worden! Die waren
er volgens haar immers op uit het christendom, lees de
katholieke kerk, te vernietigen. Dit bizarre verwijt was
na het al bestaande eeuwenlange anti-judaïsme van
katholieke zijde een nieuwe reden om Joden te verbannen.
Dat gebeurde uiteindelijk definitief in 1570 bij een
plakkaat van Alva. In Roermond, maar ook in het nabije
Venlo, is dat verblijfsverbod meer dan twee eeuwen lang,
tot de verovering door de Fransen in 1794, blijven gelden.

hen vinden we pastoors die boden op voor hun parochie
interessante religieuze voorwerpen. Maar de meest
bijzondere aanwezigen tussen deze bezoekers waren drie
Joodse handelaren, vermoedelijk uit de omgeving van
Maastricht. In dit gezelschap werden zij vanwege deze
verkoop geduld. Uiteindelijk blijken zij ook de meest
welgestelde kopers te zijn geweest. Zij kochten de grootste
kostbaarheden uit de nalatenschap van de katholieke
kerkvorst en betaalden de beste prijzen voor de koopwaar.

Aanwezigheid vanaf de zestiende eeuw
Toch zijn er in de twee eeuwen na 1570 telkens opnieuw
signalen dat er her en der in de omgeving Joden waren,
in de zeventiende eeuw zwakker en in de achttiende eeuw
steeds sterker. De handelscontacten met de Noordelijke
Nederlanden vergden een vrijer toelatingsverkeer tot de
Zuidelijke (op dat moment Oostenrijkse) Nederlanden,
waartoe Roermond behoorde. Onder die druk, maar ook
als gevolg van de tolerantie-idealen van de verlichting,
probeerden Joden steeds vaker erkenning van hun
maatschappelijke positie en toelating tot de steden te
krijgen. Desondanks bleef de stad Roermond toelating
van Joden weigeren.

Rol in de economie
Wat valt hieruit te leren? In het economisch verkeer waren
Joden, ook in Roermond, ondanks het verblijfsverbod
onmisbaar. Bovendien waren er onder de leden van de
Joodse gemeenschap welgestelde en ontwikkelde mensen.
Een van die drie Joden zou in 1806 in Parijs aanwezig zijn
bij het door Napoleon voor de Joden in zijn rijk belegde
Grand Sanhedrin.
Drie jaar na deze verkoop kregen de Limburgse Joden
volledige burgerrechten. Dat kon pas gebeuren nadat
de Zuidelijke Nederlanden waren ingelijfd bij de Franse
Republiek. Roermond kreeg tijdens de Franse bezetting
wel tijdelijke vestigingen van Joden. Pas in 1817 ontstond
er een Joodse gemeente die onafgebroken tot omstreeks
1990 zou voortbestaan. •

Op enig moment gebeurde er iets merkwaardigs.
Anderhalf jaar voordat de Franse revolutionairen Limburg
veroverden, stierf de Roermondse bisschop rijksgraaf
Philippus Damianus van en tot Hoensbroeck. De bisschop
was een welgesteld man van hoge adel. Hij had in Rome en
Leiden gestudeerd. Na zijn dood moest zijn nalatenschap,
aanwezig in kasteel Hillenraad in Swalmen en in het
bisschoppelijk paleis in Roermond, te gelde worden
gemaakt.
Tijdens de bezichtiging liepen familieleden Van
Hoensbroeck rond in het kasteel en het paleis. Tussen

Hein van der Bruggen was advocaat in Roermond. Hij is
verantwoordelijk voor de uitgave van het jaarboek Spiegel van
Roermond en publiceert over onderwerpen uit de Roermondse
geschiedenis, vooral over Roermondse Joden. Op dit moment
werkt hij aan een studie van 750 jaar Joodse geschiedenis in
Roermond en Midden-Limburg.
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Latkes, aardappelkoekjes,
levivot, Reibekuchen
Met Chanoeka heeft het niet veel te maken
TEKST & FOTO'S MARIANNE FUCHS

V

olgens de overlevering eten Joden al voor
onze jaartelling met Chanoeka latkes, de populaire in olie gebakken aardappelkoekjes.
Een traditie die meer dan tweeduizend jaar
terug gaat. Toch klopt dit niet want het hoofdbestanddeel, aardappelen, kwam pas in de 16de eeuw van de
nieuwe wereld naar de oude. Ook olijfolie was zeldzaam.

Italië in de 14de eeuw. Als basis gebruikte de lokale Joodse
gemeenschap geen aardappel, maar kaas. De originele latkes waren pannenkoekjes van gefrituurde ricotta.
Dat gebruik was een eerbetoon aan de bijbelse personage
Judith. In een voor Joden apocriefe vertelling, die wel in de
katholieke bijbel is opgenomen, staat hoe Judith voordat ze
generaal Holofernus een kopje kleiner maakte, hem eerst
twee gezouten pannenkoekjes aanbood. In de Middeleeuwen circuleerde in Italiaanse Joodse gemeenschappen deze
versie van het verhaal, waarin Judith als zus of tante van
Chanoeka-held Judah de Makkabeeër werd voorgesteld.

Met Chanoeka herdenken we de herovering van de tempel
in Jeruzalem in het jaar 165 voor de jaartelling. Bij de rituele reiniging bleef volgens de Talmoed een voorraad gewijde olijfolie die normaal maar voldoende zou zijn voor één
nacht, maar liefst acht nachten branden.

“Gebaseerd op de
foute lezing van een
apocriefe tekst.”

Olijfolie was in 1927 toen in het Engels voor het eerst
melding werd gemaakt van latkes nauwelijks aanwezig in
Oost-Europa of de Verenigde Staten, waar veel Joden woonden. Er werd in Oost-Europa reuzel, dierlijk vet van ganzen,
kippen of runderen gebruikt om in te bakken. In Amerika
werd in geharde plantaardige olie gebakken totdat dit uit de
gratie viel en Amerikaanse Joden overstapten op olijfolie.
Pas toen werden de latkes gelinkt
aan het wonder in de tempel van
Jeruzalem.

Is het nog te volgen? Want er is nog iets vreemds aan de
hand. Judith en Judah hebben namelijk niets met elkaar
te maken, behalve de eerste drie letters van hun naam. Het
verhaal van Judith speelt zich honderden jaren voor de tijd
van de Makkabeeërs af. In de Middeleeuwen konden veel
mensen niet lezen en werden de twee verhalen door elkaar
verteld. Ruim zestig jaar na The Art of Jewish Cooking dringt
zich een nieuwe definitie van latkes op: een Joods gerecht
dat zijn oorsprong vindt in Italië en gebaseerd is op de foute
lezing van een apocriefe tekst, zo concludeerde The Atlantic
in 2015.
Voor het eten van latkes maakt het niet uit, want waar het
om gaat is het wonder dat in de tempel van Jeruzalem voor
één nacht olie werd gevonden die acht nachten bleef branden. Lekker? Ja! Eeuwenoud en traditioneel? Helemaal
niet! Daarom geeft het ook niet dat er nog steeds nieuwe
variaties op komen, zoals die van Yotam Ottolenghi, zie het
recept hiernaast.

De aardappel

Frieda
Maymann,
de oma van
Marianne
Fuchs

In de 16de eeuw kwamen deze
knollen pas uit Zuid-Amerika naar
Europa. Aardappels werden lang
met argwaan bekeken, want de
stengels en bessen van de plant
zijn giftig; ze werden als varkensvoer gebruikt. Pas vroeg in de 19de
eeuw werd de aardappel populair
en veel gegeten, dus ook door Joden. Het in 1958 uitgegeven standaardwerk The Art of Jewish Cooking van Jenny
Grossinger stelt dat de traditie van latkes eten met Chanoeka al meer dan tweeduizend jaar terug gaat. Dit boek zit er
dus ruim tweeduizend jaar naast.
Wat aten de soldaten van de leider van de opstand Judah
de Makkabeeër dan wel? De eerste verhalen van Joden die
pannenkoekjes frituren om Chanoeka te vieren dateren uit

“Afzuigkappen waren
er nog niet.”
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Recept

Latkes zoals bij mijn oma
voor 4 personen
Ingrediënten
• 6 grote geschilde aardappels
• 1 ui
• 2 eieren
• 1 eetlepel maïzena
• zout en peper
• zonnebloemolie
• creme fraiche of appelmoes

Mijn persoonlijke herinnering aan latkes gaat 65 jaar terug
aan de eettafel van mijn oma; ze noemde ze Reibekuchen.
Mijn lieve oma Frieda Maymann stond achter het fornuis in
haar kleine keukentje zonder ramen, waar het blauw stond
van de oliewalmen. Afzuigkappen waren er nog niet. Ik ruik
nu nog de geur van de in olie gebakken geraspte aardappel
en ui. Mijn oma vond dat Reibekuchen het beste smaken
als ze meteen vanuit de pan op het bord worden gegeten,
met het gevolg dat ze zelf niet aan tafel mee kon eten.
We wilden er meer en meer. Oma gaf er appelmoes bij en
suddervlees. •

Bereiding:
• Aardappels grof raspen en in een vergiet uit
laten lekken.
• Laatste water eruit persen en droogdeppen
met keukenpapier.
• Ui klein snijden. Eieren klutsen. Alles mengen.
• De olie heet laten worden. Met een lepel
porties maken en in de olie leggen.
• Aan beide zijden op niet te hoge temperatuur
goudbruin bakken.
• Laat de latkes uitlekken op keukenpapier.
• Serveren met creme fraiche of appelmoes.

Latke met pastinaak van Ottolenghi
Een variatie op de traditionele latkes las ik
in Yotam Ottolenghi’s boek Jeruzalem. In het
recept voegde hij o.a. geraspte pastinaak en
bieslook toe. Zie: recepten999.nl

Gebaseerd op een verhaal in the Atlantic: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/12/the-great-latkelie/420018/
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Corona en Chanoeka
Oma en kleinkind over de beperkingen
TEKST ESTHER SCHOLTENS FOTO INGIMAGE.COM

Vraag van een oma
Dit jaar hebben we geen enkele feestdag gevierd. Corona
heeft roet in het eten gegooid en ik ben het meer dan zat.
Normaal vieren we de Hoge Feestdagen met elkaar. Mijn
kinderen en kleinkinderen komen allemaal naar mij toe en
dan koken we, doen we spelletjes, eten en praten we tot
laat op de avond. Het zijn de dagen waar ik het hele jaar
naartoe leef. Daarom heb ik besloten dat het nu wel mooi
is geweest met alle coronabeperkingen. Ik heb een ruime
woning en we zouden best 1,5 m afstand kunnen houden.
Als daarnaast niemand ziek is, moeten we dit jaar wel
Chanoeka met elkaar kunnen vieren, vind ik. Daarom heb
ik iedereen uitgenodigd.

wilt doorbreken en er een leuk en gezellig familiefeest
tegenover wilt zetten, is ook begrijpelijk. De vraag is
echter: Is dat verstandig en mag dat eigenlijk wel? Om de
laatste vraag te beantwoorden: Nee, het mag zelfs niet.
Volgens de richtlijnen van het RIVM mag u maar drie
mensen thuis ontvangen.

“Ik ben oud genoeg
om zelf te bepalen
wat ik wil en welk
risico ik wil lopen.”

Nu vind ik het geen recht doen aan uw bezwaren om
het daarmee af te doen. Er speelt zoveel meer. U mist
uw familie, u wilt zelf kunnen beslissen en u mist het
delen van de Joodse tradities en religie. Het is in ieder
geval goed te bedenken dat uw familie uw uitnodiging
niet afslaat omdat ze niet langs wíllen komen. Ze willen
wel langskomen, maar u niet in gevaar brengen. Daaruit
spreekt liefde en zorg. Ze willen u nog lang niet kwijt en
geen enkel risico nemen. Daarnaast hebben ze het recht
om zichzelf te beschermen en zich aan de richtlijnen te
houden. Hoe het ook zij: het is geen persoonlijk afwijzing.
Misschien kunnen jullie nadenken over een alternatief?
U heeft de uitnodiging per mail gestuurd. Hieruit maak
ik op dat u handig bent met de computer. Ik stel voor dat
u en uw familie een online Chanoekafeestje organiseren?
U kunt ook aan uw familie voorstellen om Chanoeka op
verschillende avonden te vieren. In kleine gezelschappen
van niet meer dan vier personen. Wellicht is het ook een
idee om die bezoekjes dan wat minder uitgebreid dan
normaal te doen. Alleen samen de kaarsen aansteken
en een lekkere soefgania of latke eten, dat scheelt ook
in de afwas. Mocht de familie zich daar ook niet fijn bij

“Ze willen wel
langskomen, maar u niet
in gevaar brengen.”

Dat zijn in totaal vijftien mensen. De eerste reacties zijn
echter niet goed. Mijn kleindochter belde me met de
mededeling dat ze niet wil komen omdat ze mij niet in
gevaar wil brengen, en mijn zoon heeft me een boze mail
gestuurd en van de rest heb ik nog niets gehoord. Ik ben
zo boos! Waarom begrijpen ze niet dat ik oud genoeg ben
om zelf te bepalen wat ik wil en welk risico ik wil lopen?
Eitze
Ten eerste begrijp ik dat u het zat bent. Dat geldt voor
u en voor heel veel anderen. Het is een somber en voor
veel mensen ook eenzaam jaar. Uit uw bericht begrijp
ik dat dat ook voor u geldt. Dat u de negatieve toestand
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ook is. Dat geldt ook voor je oma. Uit de uitnodiging kun
je opmaken dat ze jullie en het samen vieren van Joodse
feestdagen heel erg mist. Het lijkt alsof zij helemaal niet
vindt dat Chanoeka overslaan beter is.
Het is inderdaad een lastig parket waarin ze jullie heeft
gebracht. Dat zal niet haar bedoeling zijn geweest want
in feite spreekt er juist veel liefde uit haar wens met
Chanoeka samen te zijn. Ik vraag me af hoe je haar
hebt laten weten dat je niet langs kunt komen? Heb je
uitgelegd dat je wilt voorkomen dat je haar besmet met
het coronavirus? En ja, de kans dat dat gebeurt is klein,
maar wat als het wel gebeurt? Dan vergeef jij jezelf dat
natuurlijk nooit.
Ook zou je begrip kunnen tonen voor haar wens met
de familie samen te zijn. Voor mensen in de laatste
levensfase is contact met familie vaak nog belangrijker,
want nu kan het nog, nu moet je er het meeste en het
beste uithalen. Vaak willen grootouders betrokken
blijven bij het wel en wee van hun kleinkinderen, ze zien

voelen dan kunnen ze misschien een bezoekje aan de deur
brengen of even zwaaien door het raam en bellen. Samen
kunt u vast een mooie middenweg vinden.
Vraag van een kleinkind
Help! Ik zit met een enorm familie-coronaprobleem. Mijn
oma heeft de hele familie namelijk een mail gestuurd
met daarin een vrij dwingende Chanoeka-uitnodiging.
“We hebben elkaar al maandenlang nauwelijks gezien en
hebben dit jaar nog helemaal geen feestdagen gevierd.
Daarom verwacht ik jullie met Chanoeka wel te kunnen
verwelkomen,” schrijft ze.

“Ze heeft mij en de rest
van de familie wel in een
lastig parket gebracht.”

opgroeien en met ze meedenken en ervaringen delen. Dat
is niet meer dan normaal. Maar helaas kan elkaar in het
echt zien nu even niet.

Nu hou ik veel van mijn oma en wil haar niet teleurstellen.
Tegelijkertijd wil ik haar niet in gevaar brengen. Ze heeft
mij en de rest van de familie echter wel in een lastig parket
gebracht want nu moeten we haar uitnodiging afslaan.
Dat heb ik inmiddels gedaan en daar reageerde ze niet
bepaald begripvol op.
Zucht... ik wil geen gedoe met haar, maar weet ook
niet hoe ik haar ervan moet overtuigen dat Chanoeka
overslaan beter is voor iedereen.

Je zou je oma erop kunnen wijzen dat er zoveel meer
manieren zijn om in contact te blijven. Onder andere
door met elkaar te bellen, te mailen, te beeldbellen of
een online bijeenkomst met de familie te organiseren.
Dat is niet hetzelfde, maar zeker beter dan niets. Ik zou
met haar bedenken hoe je Chanoeka kunt vieren zonder
daadwerkelijk bij elkaar te komen. Met wat creativiteit
moet er iets leuks van te maken zijn. Ik wens jou en je
familie in ieder geval een chag Chanoeka sameach en een
fijne relatie met je oma, zonder Coronaconflict.

Eitze
Het is de vraag of Chanoeka overslaan beter is voor
iedereen. Het kan echter niet anders en dus zal iedereen
zich naar de situatie moeten voegen, hoe vervelend dat
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Nooit erbij mogen horen
Overlijden van tante
opent oorlogswonden
TEKST ELLEN GROOTEMAN FOTO'S VIA ELLEN GROOTEMAN

De Tweede Wereldoorlog is steeds verder weg, we markeren
momenteel 75 jaar sinds de bevrijding. Maar de gevolgen zijn bij
vele families nog te voelen, en daar zit vaak veel pijn. Dat kan
zelfs zo zijn richting de onderduikfamilies die in veel gevallen hun
leven riskeerden door Joden te verbergen. We publiceren hieronder
een ingezonden en zeer persoonlijk artikel van een lezer over de
spanningen die dat binnen een gezin kon veroorzaken. De moeder
van Ellen Grooteman, Trudy Grooteman-Leger, schreef in 1995 over
haar dankbaarheid aan de mensen die haar hadden gered, en daar is
niets aan af te doen. Maar er gaan wel andere verhalen achter schuil.

M

In de Tweede Wereldoorlog kwam mijn moeder als
zevenjarig Joods onderduikkind terecht bij een katholiek
echtpaar. Ook hun nichtje Martha woonde al sinds haar
vierde jaar bij hen in huis. Dat was omdat het echtpaar
zelf geen kinderen kon krijgen, is mij altijd verteld. Dit
samengestelde gezin woonde op de hoek van een straat
in een klein Westfries kerkdorp en runde daar een
kruidenierswinkeltje. Mijn moeder noemde het echtpaar
ome Jan en tante Sijtje.

ijn tante overleed in april op 101-jarige leeftijd. Het overlijdensbericht en de discussie in ons gezin over wie er naar de uitvaart
zouden gaan riepen veel herinneringen op.
Ze raakten gevoelige snaren uit mijn jeugd, die te maken
hebben met mijn loyaliteit als kind naar mijn ouders. Ik
was de oudste thuis en voelde me erg verantwoordelijk.

“Steeds dreigde ze te
worden verraden.”
Het was mijn moeders derde onderduikadres, want steeds
dreigde ze te worden verraden en moest ze weer elders
worden ondergebracht. Dat mijn moeder in dit gezin
werd opgenomen had zij geheel te danken aan de heer
des huizes, een gewetensvolle katholiek, die tijdens de
bezettingsjaren zijn kop niet in het zand stak. Zijn vrouw
stond niet bepaald achter zijn beslissing en dat maakte dat
het niet altijd gemakkelijk is geweest voor mijn moeder.
Uiteraard was de beslissing om een Joods kind in huis
te nemen niet zonder gevaar. Om zo weinig mogelijk

In de oorlog: Mijn moeder met onderduikfamilie in de
oorlog. Links mijn moeder met geblondeerd haar.
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Familie Bakker: Mijn moeder na
de oorlog (vooraan) met haar
onderduikfamilie.
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anderhalf jaar later mijn beide broers, en kort daarna nog
een zoon en een dochter.

op te vallen
werden mijn
moeders haren
en wenkbrauwen
gebleekt en zo
kon ze als een van
de dorpskinderen
naar school en
deelnemen aan het
dagelijks leven. Wel
werd haar echte
voornaam, Dolly,
ingeruild voor een
nieuwe voornaam,
Trudy, omdat er over
haar echte voornaam
grapjes werden
gemaakt.
Na de oorlog bleken
er weinig familieleden
van mijn moeder
nog in leven. Er was een tante in Amsterdam die zwaar
getraumatiseerd uit de oorlog was gekomen, en een enkele
nicht en neef, maar er diende zich geen familie aan om
mijn moeder op te halen. Haar beide ouders waren in
Auschwitz vermoord en haar kleine zusje van anderhalf
stierf al onderweg daarheen in Westerbork.

“Voor het kleine Joodse
meisje was nooit echt
een plek in dit gezin.”
Naar aanleiding van die ruzies kwamen ze uiteindelijk
met een wasmachine op de proppen, maar daar is het zo
ongeveer bij gebleven. “Je bent een vreemde en dat blijf
je”, die gedachte werd er wel ingewreven.
Voor de kleine kinderen hadden de beide dames (tante
Sijtje en Martha) nog enigszins een zwak. Ik kan me vaag
herinneren dat ik soms bij hen logeerde en dat er met
Sinterklaas kadootjes voor ons waren. Ook mochten we
daags na Martha’s verjaardag op bezoek komen om ‘de
restjes op te eten’ (dat werd letterlijk gezegd). Martha is
ongetrouwd gebleven, werkte lang bij V&D als verkoopster
en is nog lang in het grote huis op de hoek van de straat
blijven wonen, samen met haar hondje.

Trouwdag
1959: mijn
moeder
verlaat het
ouderlijk
huis

“Een van haar
doopnamen werd
Adolfina.”
Mijn moeder bleef bij het gezin in het dorp en wilde er
graag echt bij horen. Zo kwam het dat ze na de oorlog,
twaalf jaar oud, ten overstaan van de gehele parochie,
katholiek werd gedoopt. Een van haar doopnamen werd
Adolfina, een naam waarvan je zou verwachten dat die
godsonmogelijk was in die tijd en alle alarmbellen zou
doen rinkelen bij de pastoor van de kerk.
Mijn moeder is bij deze familie op het Westfriese
platteland blijven wonen. Ze is echter nooit officieel
als pleegkind erkend en geadopteerd. Ze kon dus ook
geen aanspraak maken op erfelijke rechten. Een warm
gezinsleven heeft ze daar zeker niet gekend. Helaas is ome
Jan vrij jong gestorven. Tante Sijtje, die heel oud werd,
deelde op haar sterfbed mijn moeder nog fijntjes mee:
“wat heb ik toch een last van jou gehad”.

Toen ze uiteindelijk echt stokoud was geworden en het
niet meer verantwoord was om voor zichzelf te zorgen,
kwam ze in het zelfde verzorgingstehuis terecht als mijn
vader. Ze heeft ook mijn vader nog overleefd, die in 2018
op 88-jarige leeftijd overleed. Gelukkig heeft die niet
hoeven meemaken dat ons gezin niet op haar rouwkaart
staat vermeld en dat de erfenis inderdaad in zijn geheel
bij haar ‘echte’ familie terecht is gekomen. Opnieuw wordt
pijnlijk duidelijk dat het kleine Joodse meisje dat mijn
moeder was, nooit echt een plek heeft gekregen in dit
gezin. •
Dit is een ingezonden stuk en de meningen en de
gerapporteerde gebeurtenissen zijn persoonlijk en vallen
niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van de
Benjamin.

Eind jaren vijftig kon mijn moeder dit ‘ouderlijk huis’
eindelijk verlaten toen ze trouwde met mijn vader, de
jongste uit een grote tuindersfamilie, die al vele generaties
in het dorp woont. Ik weet nog dat mijn vader zich
kwaad maakte over het feit dat er van mijn moeders
kant geen enkele steun kwam, niet in financiële zin noch
qua ondersteuning in de huishouding. Evenmin toen
mijn moeder eerst een miskraam had, daarna mij kreeg,

Het verhaal van Trudy Grooteman-Leger kan ook
online gelezen worden: https://www.medemblikactueel.
nl/2020/04/26/trudy-grooteman-warm-opgevangen-dooronderdijkers-in-woii/
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Freyda over Joods leven
TEKST ASJER WATERMAN

I

n het voorwoord van deze Benjamin heeft u
kunnen lezen over Freyda, het nieuwe zusje van
JMW. Dé plek voor alles over Joods leven, waar
iedereen terecht kan met vragen over wat het betekent
om Joods te zijn en Joods te leven. Ondanks het prille
bestaan van JMW Freyda gebeurt er al veel. We geven
u graag een kijkje achter de schermen.
Heeft u bijvoorbeeld gekeken naar het drieluik Joods
leven in Nederland in samenwerking met Pakhuis de
Zwijger en Crescas, dat JMW Freyda organiseerde?
Tijdens drie gesprekken, verdeeld over drie avonden,
bespraken wij het Joods leven in Nederland anno 2020.
Wat betekent het om Joods te zijn, en hoe geven we daar
invulling aan? Welke rol speelt antisemitisme daarin,
en hoe kunnen we bruggen bouwen met andere gemeenschappen? En wat is de invloed van religie en van de staat
Israël op de Nederlands-Joodse identiteit?

gen en andere bijeenkomsten waar we zelf graag naartoe
zouden gaan. Zo hopen we je te kunnen helpen te vinden
wat je zoekt. Als wij het antwoord niet hebben, verwijzen
we je graag door.

Website
Het belangrijkste aan JMW Freyda is dan ook de website
waar je deze informatie kan vinden. Naast de agenda en
workshops-pagina bieden we op die website ook inspirerende artikelen aan waar we antwoorden proberen
te geven op actuele vraagstukken omtrent Joods leven
in Nederland. Hoe geef je in de 21e eeuw betekenis aan
eeuwenoude Joodse feestdagen? Hoe ga je als Jood om
met homoseksualiteit? Hoe kan ik een bijdrage leveren

Een goed voorbeeld van de rol die JMW Freyda wil
spelen. Actief het gesprek aangaan met de gemeenschap
over wat Joods leven in Nederland inhoudt. Heeft u de
gesprekken gemist? Deze zijn terug te kijken via het
YouTubekanaal van JMW Joodswelzijn, of op de website
van Pakhuis de Zwijger.

aan de Joodse
gemeenschap in
Nederland? We
delen verhalen
over anderen die met dezelfde vragen zitten en verwijzen
door naar artikelen van andere aanbieders.
Zit het antwoord op jouw vraag er niet bij? Op onze contactpagina kun je de vraag makkelijk stellen. De medewerkers van JMW Freyda helpen je dan om een antwoord
op de vraag te vinden. Die antwoorden publiceren we
vervolgens weer op de website. Zo kunnen anderen er
óók gebruik van maken.
Mocht u nog niet kennisgemaakt hebben, dan nodigen
wij u graag uit om eens een kijkje te nemen. Op freyda.
nl vindt u vanaf nu regelmatig verrassende en interessante bijeenkomsten, nieuwe initiatieven. Het is een plek
waar je terecht kunt met vragen, waar je nieuwe dingen
ontdekt en waar je zowel gelijkgestemden als tegenpolen
kunt ontmoeten. Mis je je eigen activiteit op Freyda.nl, of
heb je een goed idee voor een activiteit die JMW Freyda
zou kunnen organiseren? Neem vooral contact met ons
op via welkom@freyda.nl, of stel je vraag op de website. •

Xxxxxx Bij JMW Freyda willen we de plek zijn waar mensen met
Xxxxxxxxxxxxx vragen over Joods leven een antwoord kunnen vinden.
Xxxxxx Maar JMW Freyda is natuurlijk niet de enige organisatie

die mooie dingen organiseert. Daarom geven we op de
website van JMW Freyda niet alleen een overzicht van
wat wij zelf organiseren, maar van evenementen, lezin-
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Kennis voor de toekomst
TEKST BERTINE MITIMA (ARQ) EN LIANNE SCHOLTEN (JMW FREYDA)

S

Nieuwe samenwerking

tel dat je als niet-Joodse hulpverlener voor een
Joodse doelgroep gaat werken. Je hebt al veel
ervaring als hulpverlener maar vraagt je af of dat
voldoende is. Zou je je kennis over de oorlog moeten
bijspijkeren, moet je andere methodes gaan gebruiken
in je werk, of zou het contact met cliënten anders zijn?
De Joodse doelgroep is bijzonder en heeft specifieke
behoeftes. Maar waar zit hem dat precies in?

Onlangs is het project “Kennis voor de Toekomst” van
start gegaan. Het is een samenwerking tussen JMM
Freyda en ARQ. De samenwerking heeft als doel de kennis over psychosociale zorg aan de Joodse doelgroep te
verdiepen en beschikbaar te maken, en zo de veerkracht
van de Joodse gemeenschap te versterken.
Beide organisaties
zetten zich al
decennia in voor
getroffenen van de
Tweede Wereldoorlog.
ARQ beschikt over
diepgaande kennis
over de psychosociale impact van oorlog op individu en
samenleving. ARQ heeft daarnaast uitgebreide ervaring
met het vastleggen en verspreiden van deze kennis. JMW
Freyda is bezig meer een kennis- en expertisecentrum
te zijn voor hedendaags Joods leven in Nederland. Dit
project ondersteunt deze ontwikkeling.
De eerste stap binnen het project is het vastleggen van
de specifieke kennis en expertise van JMW Freyda en
deze beschikbaar te maken voor huidige en toekomstige
groepen geweldsgetroffenen. Dit wordt gedaan door
diverse interviews met JMW-medewerkers, cliënten en
deelnemers.

In de afgelopen maanden zijn medewerkers van ARQ
Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld in gesprek
gegaan met medewerkers van JMW Freyda over wat
de Joodse doelgroep zo intrigerend maakt en waarom
specifieke zorg vanuit een Joodse instelling onmisbaar
is. Allerlei facetten van het Joods zijn, komen daarbij ter
sprake, zoals de gevolgen van oorlog en vervolging, de
behoefte aan veiligheid, en de veelal complexe familieverhoudingen. Maar ook het hedendaagse Joodse leven
in Nederland, de zoektocht naar identiteit en de invloed
van cultuur en tradities.
Tegelijk valt in de gesprekken op dat iedere medewerker
vooral spreekt vanuit zijn of haar eigen ervaring. Een
lijstje maken waarop staat wat je wel en niet mag zeggen
tegen een Joodse cliënt is niet mogelijk, mensen zijn
uniek. Toch is het essentieel dat al die ervaringen over de
zorg aan de Joodse doelgroep omgezet worden in meer
tastbare bronnen.

Daarnaast willen we met het project onderzoek
stimuleren naar onderbelichte thema’s in het hedendaags
Joods leven in Nederland, om het welzijn van de
gemeenschap in de toekomst te kunnen waarborgen.
Er is nog heel veel dat we niet weten over Joden in
Nederland vandaag de dag. Samen met onderzoekers
en met Joodse organisaties uit de zorg willen we een
onderzoeksagenda samenstellen. Hierin worden de
lacunes in hedendaagse kennis geschetst, en concrete
onderzoeksthema’s en -vragen geformuleerd waarmee
onderzoekers de komende jaren aan de slag kunnen.

“JMW heeft veel ervaring.
Maar dat het nergens
staat en vastligt is wel
een gemis.
De mensen met veel
ervaring gaan ook weg
of met pensioen, en
hoe wordt die ervaring
dan doorgegeven?” Medewerker JMW

Tot slot ondersteunt de ARQ-bibliotheek JMWmedewerkers bij hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld
door literatuur te zoeken en op wekelijkse basis een
nieuwsbrief met relevante artikelen door te sturen zodat
kennis up to date blijft.
In een volgend artikel hopen we u op de hoogte te
kunnen brengen van de uitkomsten van deze mooie
samenwerking. •
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Wat niet werkt in het dagelijks leven,
zal ook niet werken bij een crisis
TEKST JUDITH MEIJER FOTO VIA DAVID GIDRON

D

e Joint, de Amerikaanse organisatie die al
meer dan een eeuw Joden over de hele wereld
bijstaat, zet zich de laatste jaren in voor het
versterken van de veerkracht van Joodse gemeenschappen in Europa. Ook in Nederland wordt in 2021 een
programma gelanceerd.
In reactie op een reeks antisemitische aanslagen in
België en Frankrijk een aantal jaar geleden besloot de
Joint, oftewel het Joint Distribution Committee, JDC,
om de Joodse gemeenschappen in Europa actief te gaan
bijstaan. De eerste impuls van de gemeenschappen
was vooral om de beveiliging van Joodse gebouwen en
individuen verder te vergroten. Meer camera’s, meer
beveiligers enzovoort.
De gedachte van het JDC was dat dit belangrijk was,
maar niet het enige. Er moest ook gekeken worden
naar andere aspecten, waaronder het versterken van de
veerkracht van de Joodse gemeenschappen. Zij lieten
zich daarbij inspireren door de community resilience
centers in Israël.
Deze centra behandelen mensen die een trauma hebben
meegemaakt, ze bereiden gemeenschappen voor hoe
om te gaan met mogelijke ernstige gebeurtenissen en ze
versterken de gemeenschappen met het organiseren van
sociale activiteiten. Om die ervaring ook in Europa te
gebruiken verzochten zij David Gidron, een Israëlische
expert op dit gebied, om een model te ontwikkelen dat de
Joodse gemeenschappen in Europa zou kunnen helpen
bij het omgaan met de gevolgen van deze aanslagen.

het model en het programma met name ontwikkeld
waren om de veiligheidssituatie van de gemeenschappen
via veerkracht te verstevigen, bleek het vooral een impuls
te zijn om de sociale cohesie binnen de gemeenschap
en tussen de Joodse organisaties te versterken. Het
interessante is dat het door gemeenschappen gebruikt
wordt voor de doelen die zij belangrijk vinden, ook al is
het oorspronkelijk ontwikkeld om veiligheidsredenen.

Model toegepast in Leeds
Het model is onder meer de afgelopen vier jaar toegepast
in het Engelse Leeds. De Joodse gemeenschap in Leeds
bestond uit ongeveer 8.000 mensen, die vooral woonden
in een Joodse wijk in het noorden van de stad. Het is een
gemeenschap die vanaf 1840 van onderop is ontwikkeld
door mensen die bij hun zoektocht naar een beter
bestaan in Leeds belandden en daar een nieuw leven
hebben opgebouwd.
De gemeenschap beschreef zichzelf als krimpend, de
jonge mensen trokken weg naar Londen. Er waren
ongeveer vijftig Joodse organisaties in Leeds, die naast
elkaar, en niet samen, werkten. Er werd niet gedacht in
termen van het belang van de gemeenschap, hooguit het
belang van de organisatie.
De revolutie in Leeds was dat de organisaties zijn
begonnen samen te werken en dat daarin sindsdien

“Een bron van inspiratie
voor vernieuwing
bij JMW.”
David, die het Europese community resilience programma
van het JDC leidt, ontwikkelde een wetenschappelijk
onderbouwd model dat Joodse gemeenschappen kan
helpen bij het versterken van de veerkracht. Bij het
denken over de vernieuwingen binnen JMW, maar ook
bij het omgaan met Corona, is dit een van onze bronnen
voor inspiratie geweest. Het was daarom interessant
om meer van hem te horen, over het model en over zijn
ervaringen met het programma.
Er is in zes pilot-gemeenschappen in Europa ervaring
opgedaan met het programma, vertelt David. Alhoewel

David Gidron
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bezig met het omgaan met dit verlies en met rouw.
Samen met een plaatselijke vertegenwoordiger heeft
David onder meer een Community Voices-enquête en
luistertour georganiseerd. In een JDC-artikel werd daar
in Leeds dit over gezegd: “We kwamen weg met een
beter gevoel van de behoeften, prioriteiten en waarden
van onze gemeenschap, en het helpt ons te oefenen en
te leren om de juiste dingen te doen om onze toekomst
veilig te stellen."

veel is geleerd. Er werd begonnen met een analyse van
de gemeenschap. Daaruit bleek onder meer dat de ene
organisatie veel financiële middelen had en de ander
financiële problemen. Dat werd uitgewisseld, waarna
bleek dat samenwerking meer opleverde: het geld kwam
meer terecht waar het nodig was. Er was wekelijks
overleg, wat men ook leuk vond en effectief was.

“Leeds, a great place
to be Jewish”

David geeft aan dat er een aantal belangrijke lessen te
leren zijn uit dit soort projecten:
1. Het werken met gemeenschappen heeft tijd nodig. Je
hebt geduld nodig.
2. Het stopt nooit. Elke ontwikkeling leidt weer tot
nieuwe ontwikkelingen, er zijn ups en downs en je
moet blijven investeren in de gemeenschap.
3. Vind de win-win. Als je die niet vindt, gaat de
samenwerking niets opleveren
4. Leer omgaan met je onderlinge verschillen.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de
kerkgenootschappen. Ieder kerkgenootschap had
een eigen educatief programma, waarbij afzonderlijk
te weinig deelnemers waren om het goed te kunnen
uitvoeren. Ze besloten om alle lessen te openen voor
alle mensen in de gemeenschap, ongeacht bij welke
kerkgenootschap ze waren aangesloten. Dus mensen
kunnen nu bijvoorbeeld kiezen voor een les op zondag
bij een ander kerkgenootschap, dan waar ze bij zijn
aangesloten. Eindresultaat is dat alle lessen en
educatieve programma’s
beter gevuld zijn en dat er
ook onderling een gezonde
competitie is ontstaan over
de kwaliteit van de lessen.
Een ander bijeffect is dat
de gemeenschap gewend
was negatief over zichzelf
te praten. Ze zagen zichzelf
als een uitstervende
gemeenschap. Nu zijn ze
zelfbewust en beschrijven
ze zichzelf in termen als
‘small is beautiful’, ‘we zijn
creatief en innovatief’, of
‘Leeds, a great place to be
Jewish’ (bron: facebookpagina).

Hoe verder?
David zegt hierover het volgende: “Gemeenschappen
zijn een bron van kracht
voor het individu. In
deze wereld van zoveel
individualisme is
een gemeenschap zo
belangrijk om je staande
te houden, zeker in deze
tijden van corona. Officiële
instanties en overheden
kunnen je ook helpen,
maar dat blijft anoniem en
een gemeenschap, waarin
men oprecht betrokken bij
je is, waar warmte en iets
van gedeelde waarden zijn,
kan het verschil maken.
Het kan bijdragen aan je
gevoel van erbij horen,
je gevoel van veiligheid,
dat je van waarde bent en
ertoe doet.”
Het streven van het JDC
is om dit programma in
2021 ook in Nederland
uit te voeren, in
samenwerking met
JMW Freyda. De vraag
is nog of ze het klassieke
trainingsprogramma
kunnen gaan doen, gezien
corona,
of dat ze meer op
De acht kernelementen
van het Jewish
afstand gaan ondersteunen.
Community Resilience
Daarover wordt nu
model
nagedacht. •

“Leer
omgaan
met je
onderlinge
verschillen.”
Dankzij het werk van de afgelopen vier jaar heeft deze
gemeenschap dit jaar de coronacrisis goed opgevangen.
Ook in Leeds is een verpleeghuis, waar veel mensen zijn
overleden door corona. De gemeenschap is nu samen
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In deze agenda staan
activiteiten van JMW
Freyda door het hele
land
Bij JMW Freyda staat
de gezondheid van onze
cliënten, deelnemers,
vrijwilligers en medewerkers op de eerste plaats.
We volgen hierin uiteraard
het advies van het RIVM
aangaande COVID-19.
Via onze websites,
nieuwsbrief en social media kanalen zullen we de
meest actuele informatie
verspreiden.

Amsterdam
Theater Bellevue
Zondagmiddag 20 december
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. Er zijn
maar een beperkt aantal plekken
beschikbaar, dus geef u snel op!
Informatie en aanmelden
activiteiten@joodswelzijn.nl

JMW neemt je mee!
*Alle fysieke activiteiten zijn onder
voorbehoud. Op het moment dat
deze Benjamin werd afgedrukt
waren nog niet alle activiteiten
bekend voor de periode december
2020, januari en februari 2021.

JMW Freyda 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 en op
www.freyda.nl/nl/agenda.
Alle onderstaande
activiteiten zijn mede
mogelijk gemaakt door Maror.

Ook komend seizoen neemt JMW
Freyda u weer (virtueel) mee
“vanuit uw luie stoel naar Joods
erfgoed en verschillende bijzondere
locaties met Joodse geschiedenis”.
Wandel virtueel mee, leer van de
rondleiders en stel live vragen!
‘JMW neemt je mee’ is live te
bekijken maar ook terug te zien
te op https://www.facebook.com/
JMWJoodswelzijn of zoek JMW
Joodswelzijn op YouTube.

Online Leesclub
Houdt u van lezen en vindt u het
leuk om daar met anderen over
te praten? We starten een online
leesclub. U leest een door ons gekozen roman van een Joodse
schrijver, via Zoom gaan we
het boek dan bespreken.
Het boek dient door uzelf
te worden aangeschaft.
Eens in de zes weken komen
we virtueel samen. De leesclub zal

doorgang vinden bij een minimum
van zes aanmeldingen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Interesse en aanmelden via
activiteiten@joodswelzijn.nl

Telefoonservice
Nu we opnieuw in een Coronagolf zitten en onze geplande
ontmoetingsactiviteiten, zoals
de koffie-ochtenden voorlopig
geen doorgang kunnen vinden,
realiseren wij ons dat u wellicht
behoefte heeft aan telefonisch
contact. Even een praatje om te
horen hoe het met u gaat. In maart
zijn we gestart met een extra
Telefoonservice en dit hebben wij
ook nu weer opgestart.
Wat houdt de Telefoonservice in?
U wordt gebeld door een vrijwilliger,
dat kan 1x per week zijn of vaker,
dat spreekt u af met de vrijwilliger
die u belt. De vrijwilliger informeert
hoe het met u gaat, het gaat echt
even om een praatje. Het is een
bijzondere tijd waarin we leven
en er zijn (veel) minder contacten
dan voorheen en dan kan een
telefoontje op z’n tijd erg prettig
zijn.
Heeft u interesse? Voor aanmelden
en vragen kunt u terecht bij onze
vrijwilligerscoördinator Wilma
Driessen via 06 – 1220 23 86 of
w.driessen@joodswelzijn.nl

Lev
Lev is het ontmoetingscentrum in
Amsterdam voor iedereen van 60+
met een Joodse achtergrond en
(eventuele) partner. Het café is
buiten de geplande activiteiten niet geopend voor inloop.
Wilt u zich opgeven voor een
activiteit of heeft u een vraag
stuur dan een mail naar lev@
joodswelzijn.nl of bel Manja Lange

Blijf op de hoogte!
Graag de nieuwsbrief ontvangen van JMW Freyda of zijn er
gegevens gewijzigd zoals emailadres of adresgegevens?
Geef het aan ons door via info@joodswelzijn.nl.
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06-12202560/Roos Bar-Ephraim
06-12202914.

Geen Pesach in Lunteren

Vanwege de onzekerheid
omtrent de coronacrisis heeft
JMW helaas moeten besluiten
om net als eerder dit jaar ook
in 2021 de jaarlijkse weeklange
Pesachviering in Lunteren niet
te laten doorgaan. We zoeken
naar alternatieve manieren om
Pesach samen te vieren.
Voor suggesties of
verdere informatie, email
Asjer Waterman,
a.waterman@joodswelzijn.nl

Lev Cinema
Wegens groot succes herhaald!
Een samenwerkingsproject van
Crescas en JMW Freyda. Bij Lev
Cinema verwelkomen wij iedereen.
Voor vertoning van de film staat er
een heerlijk kopje soep en broodje
klaar. Na vertoning wordt de film
nabesproken met een gastspreker
en is er ruimte voor vragen. Iedere
filmavond begint de maaltijd om
18.00 uur en rond 21.00 uur is de
avond ten einde.

Wij trappen op donderdag 21 januari
2020 af met de Israëlische film:
‘The Farewell Party’. Een groep
vrienden in een bejaardenhuis is
Jeruzalem bouwen een machine
waarmee je euthanasie kunt
plegen. Hiermee willen ze een
vriend aan een waardig einde
helpen. Zodra de overige bewoners
lucht krijgen van het bestaan van
deze machine, vragen veel meer
mensen om hulp. Nu komen de
vrienden voor een emotioneel
dilemma te staan. Een gitzwarte
komedie over vriendschap en
afscheid nemen.
De andere Lev Cinema avonden
staan gepland voor 11 en 25

februari. Zodra de inhoud hiervan
bekend is kunt u deze terugvinden
op de website van Crescas en in
onze nieuwsbrief.
Voor alle avonden geldt dat er een
beperkt aantal plekken beschikbaar
is, geef u dus snel op! Zit de avond
al vol dan is er een mogelijkheid
om op de wachtlijst geplaatst te
worden.
Aanmelden en informatie via
wwww.crescas/cursussen
of 020-6402380.

Maaltijden & Benjamin
Service Pakket
Voorlopig is het helaas niet
mogelijk om aan de maaltijden* in
Beth Shalom deel te nemen. Voor
de korting van het BSP houdt dit
in dat u alleen de korting ontvangt
wanneer 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 JMW Freyda 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.
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Telefooncirckel
JMW Freyda heeft een telefooncirkel
opgezet speciaal voor Joodse Ouderen
die zelfstandig wonen. Woont u alleen
en vindt u het prettig om iedere ochtend
iemand te spreken? Doe dan mee aan
de Telefooncirkel. Neemt u niet op? Dan
komt er meteen iemand kijken of er iets
aan de hand is.
Zo werkt het:
• Een telefooncirkel bestaat uit ouderen
en vrijwilligers.
• U wordt iedere ochtend op hetzelfde
tijdstip gebeld door een vrijwilliger.
• Ook op de Jomtov dagen en zon- en
feestdagen.
• Elke deelnemer geeft twee
sleuteladressen op. Dit zijn bij voorkeur
personen die in de buurt wonen, zoals
buren, familie of kennissen.
• Neemt u de telefoon niet op? Dan
komt de vrijwilliger in actie. De
vrijwilliger neemt contact op met het
sleuteladres; deze zal bij u komen
kijken of er iets aan de hand is.
Deelnemen
Alle alleenstaande, zelfstandig wonende
ouderen met een Joodse achtergrond
die behoefte hebben aan dagelijks
contact kunnen deelnemen.
Kosten
De telefooncirkel is gratis.
Aanmelden
Voor informatie en aanmelden
neemt u contact op met onze vrijwilliger
coördinator Wilma Driessen via
w.driessen@joodswelzijn.nl of
via 06 – 1220 23 86.

AGENDA

JMW Freyda en de Benjamin
wensen iedereen een vrolijk,
licht en gezond Chanoekafeest
Chanoeka sameach!

Steun ook met
Chanoeka de Benjamin.
Zie de bijgesloten acceptgiro
of het colofon achterin.
Voor meer informatie:
www.joodswelzijn.nl/steun-de-benjamin
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Gespreksgroepen
Lezersreactie 'Helden'
In ons zomernummer schreven
wij over Jan Luitjes, een oud-medewerker van JMW die iemand
uit het water redde. Een andere
drenkeling raakte in coma en
overleed een
paar dagen
later.
Deborah Maarsen, die in het
Rosj Hasjana
nummer vorig
jaar vertelde
over Zichron
Menachem, een
hulporganisatie voor Israëlische
kankerpatiëntjes, reageerde
hierop. Ze begeleidde destijds de
uit Israël overgekomen ouders
van de jongen die overleed. Deborah had ook veel contact met
de eigenaar van de hotelketen
waar beide jongens werkten. Hij
zei dat hij heel graag ook iets
wilde doen. Zeker ook, omdat
hij aan kanker leed en nog kort
te leven had. Hij heeft toen het
verblijf betaald voor tweehonderd
kankerpatiëntjes en begeleiders
in Nederland. Dit was het begin
van hun tweejaarlijkse komst
naar Nederland. Deborah wilde
altijd weten wie degene was die
zo heldhaftig is geweest. Toen zij
het artikel in Benjamin las sloot
de cirkel zich. Inmiddels heeft zij
Jan Luitjes ontmoet.

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

(SUPER)HELDEN

dubbel gevoel”

en leven redden

Bijna meteen daarna kwamen de politie, de brandweer en
de ambulance. Ik kreeg een isolatiedeken over mij heen
en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ik ben nagekeken,
opgewarmd en kon gelukkig dezelfde avond weer naar
huis. Later hoorde ik dat er een paar duikers het water in

ATRICK STERNFELD

seling hoorde ik aan de overkant van de gracht een
rm geschreeuw en zag dat er iemand in het water lag.
etste snel het bruggetje over om dichter bij te kunnen
men en zag dat een man het water insprong om te
beren, naar later bleek, zijn vriend te helpen. Ik ben
mijn fiets gestapt, deed mijn rugzak af, mijn jas uit en
ong in het water.
eerste man was al behoorlijk
dreven. Ik zag dat beiden niet
den zwemmen. Ze waren aan het
telen. Ik zwom in het ijskoude
er naar de jongen die er in was
prongen en al enigszins kopje onder
. De ander was ongeveer
meter afgedreven en
dween onder water.

tonden veel mensen te
en. Eén van hen heeft
ongen, die ik vast wist te
pen, met een jas uit het
er kunnen trekken. Terwijl
ou in mijn lichaam steeds
r werd maakte ik een duik
te proberen die ander te
den. Maar ik kon hem niet
den. Wel zag ik ineens een
e schoen boven water komen.
wijl het harder begon te
nen, voelde ik een enorme
tijving van mijn spieren en
ht dat ik er zelf ook levend uit
st proberen te komen.

heb heette Udi, hij was 25 jaar. De jongen die is overleden
heette Avi, hij was 22 jaar. Beiden werkten in Israël bij het
Golden Tulip Hotel in Ein Bokek aan de Dode Zee.
Ik kreeg dankbrieven van zowel de Nederlandse als de
Israëlische vestiging van het Golden Tulip hotel. Ik kreeg
een vliegticket naar Israël en werd uitgenodigd voor een
volledig verzorgd verblijf van een week in Ein Bokek. Ik
ben er naartoe gegaan en ben daar in de watten gelegd.
Ik zat met een dubbel gevoel. De aanleiding van mijn
vakantie was zeer beladen terwijl ik beloond werd met
een schitterende kamer, heerlijk eten en een prachtige

maar gelukkig kon men mij op de kant trekken. Ik zag
uit mijn ooghoek dat de jongen die ik uit het water had
gehaald in zijn auto zat. Uit wanhoop sloeg hij telkens met
zijn hoofd tegen het stuur. Op dat moment zag ik een losse
schoen boven water komen.

Dankbrief van de
Golden Tulip hotels

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

lukte de omstanders eerst niet om mij, door de hoge
emuren en mijn spierverkramping, te pakken te
gen. Ik raakte kort in paniek, een heel angstig moment,

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

waren gegaan om de vermiste jongen te zoeken. Ze hebben
hem gevonden maar vier dagen later is hij alsnog in het
ziekenhuis overleden.
De politie vertelde dat de jongen die in het water viel
vermoedelijk over een klein hekje gestruikeld is toen hij
zijn vriend hielp bij het inparkeren. De jongen die ik gered
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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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Jonet.nl wenst u een warm
en stralend Chanoeka toe.
Ons licht blijft ook branden.
Wij gaan door met
het brengen van het
Joodse nieuws,
achtergrondverhalen en spraakmakende columns.
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SJOEKERTJES

Sjoekertjes

waar het hele gezin direct na aankomst is vergast. Wie kan mij informatie over hen geven? Zijn
er misschien nog mensen die hen, of familie van
hen, hebben gekend? Ik ben schrijver, journalist
en kunsthistoricus en heb verschillende boeken
en artikelen geschreven over Joods-historische
onderwerpen.

Informatie Hachschara ‘s Graveland

Ik ben op zoek naar informatie over Hachscharah
cursussen in ’s Graveland “Land en Bosch” (19451948). Ik ben voorzitter van de historische kring en
wil voor het archief en het kwartaalblad een artikel
schrijven over aliya deelnemers. Hoe zij agrarische
werkzaamheden leerden (spitten, maaien, wieden,
oogsten etc.), nuttig voor hen als aanstaande Palestinagangers. Ik herinner mij van familieleden en
kennissen dat die opleiding daar bestond en men er
ook intern verbleef; het werd ook wel aangeduid als
een “kibboets”. In 1995 maakte Renee Sanders een
film van een reünie van deelnemers. Wie heeft aanvullende informatie, documentatie, archiefmateriaal, etc. bijvoorbeeld over ontstaan, deelnemers,
cursusmateriaal, ontspanning, theorie en praktijk,
docenten, vakken, mogelijke (andere) cursisten
en hoe lang men er verbleef. Ook foto’s of andere
aanvullende gegevens?

Reacties naar Wim de Wagt: wimdewagt@quicknet.nl

Mauthausen door de ogen van mijn vader

Op 9 november 2020 (herdenking Kristallnacht)
is de video/tekst van Ruth Feigenbaum voor de
herdenkingssite van het Mauthausen Kommittee
Österreich prominent gelanceerd. Zij vertelt wat
het betekende op te groeien naast haar vader,
Heinz Vijgenboom (1921-2009), die Mauthausen
overleefde en op het eind van zijn leven meende terug te zijn in het kamp. Ruth Feigenbaum is
psychoanalytisch psychotherapeut en publiceerde
een roman (In april was het gras op).

Zie https://www.mkoe.at en https://www.youtube.com/
watch?v=oL4d4MuRMEU

Limmoed

Reacties naar Jaap Wertheim:
jaapwertheim@gmail.com.

Limmoed-Nederland zoekt enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken bij de organisatie
van een joods online kennis- en cultuur event. Wie
kent er niet het jaarlijkse grote Limmud UK
(www.limmud.org) festival? Bij uitstek de plek om
je joodse horizon te verbreden. Noodgedwongen
gaat dit festival online, maar is daardoor wel nog
laagdrempeliger geworden. Voor ons een inspiratie
om het komend voorjaar een Nederlandse “Taste-of-Limmud” te organiseren.

Familie Engelsman-Hurwits

Jacob Engelsman en Sophia Hurwits woonden,
samen met hun dochter Jeanne tot 1943 in de
Schimmelpenninckstraat 35 te Amersfoort. Begin
januari 1943 werden Jacob en Sophia, na een kort
verblijf in Amsterdam, opgepakt en via Westerbork
naar Auschwitz gedeporteerd waar zij op 26 januari
1943 werden vermoord. Hun dochter Jeanne heeft
de oorlog overleefd maar van haar ontbreekt tot nu
toe ieder spoor. De Stichting Herdenkingsstenen
Amersfoort hoopt meer te weten te komen over
de familie Engelsman-Hurwits, met name over hun
dochter Jeanne.

Stuur een berichtje naar +31613015374
als je meer wilt weten.

Gezelschap

Voor contact: info@herdenkingsstenenamersfoort.nl
of dikterlien@gmail.com

Vriendschap en kidoesj

Sjalom, ik ben een gezellige senior Joodse man
masorti/liberaal. Mijn interesses zijn de Hebreeuwse taal, literatuur, Tora studie, geschiedenis, fietsen, vissen, strand, natuur, regelmatig naar sjoel. Ik
heb vroeger een periode in Israël gewoond.
Ik zoek een gezellige Joodse vrouw voor een
vriendschap met dezelfde interesses Zou het leuk
vinden als wij regelmatig kidoesj kunnen maken.

Gezin Delden-Loos

Ik schrijf een boek over het Holocaust Namenmonument in Amsterdam dat momenteel in aanbouw
is. Daarin vertel ik ook enkele persoonlijke verhalen
van slachtoffers of hun nabestaanden. Een zo’n
verhaal gaat over het gezin Delden-Loos, namelijk
Samuel Delden, zijn vrouw Sara Delden-Loos en
hun drie jonge kinderen Rebecca, Lena en Jacob.
Zij woonden tot mei 1943 in een bovenwoning aan
de Christiaan de Wetstraat 33 I hoog in Amsterdam-Oost. Daarvoor (tot 1936) aan de Ben Viljoenstraat 6 II hoog. Samuel werkte in een winkel
als radiomonteur, Sara was bontwerkster. In mei
1943 moesten zij zich melden aan de Polderweg bij
het Muiderpoortstation en werden zij met enkele
honderden anderen gedeporteerd naar Sobibor,

Contact via benjamin@joodswelzijn.nl
met referentienummer 100.

Contact regio Amsterdam

Vrouw, 70, omgeving Amsterdam zoekt wandelmaa
tje voor “weer of geen weer” wandeling.
Mail naar benjamin@joodselzijn.nl
met onderwerp Contact regio Amsterdam.
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BOVENKOP

JMW Freyda

COLOFON
De Benjamin wordt uitgegeven door JMW Freyda, de
welzijnsorganisatie voor Joods Nederland, en verschijnt
vier keer per jaar in een oplage van 8.000 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 Freyda 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 freyda.nl 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.
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.
Moet zijn: Het volgende nummer, 123, Pesach 2021,
verschijnt 15 maart 2021.

ALGEMEEN:

Benjamin redactie
Hoofdredacteur: Ferry Biedermann
Redactie: Karien Anstadt, Marianne Fuchs,
Manja Pauka, Wouter van der Schaaf,
Patrick Sternfeld, Jolan Toff, Asjer Waterman
Correcties: Lea van Coeverden

JMW Freyda
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
T: 088-1652200
E: info@joodswelzijn.nl
www.joodswelzijn.nl en freyda.nl

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

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

Vormgeving
Luna 3, Utrecht

Den Haag

Druk
Vellendrukkerij BDU, Barneveld

Koninginnegracht 19 (Taurogebouw)
2514 AB Den Haag

Foto voorpagina
Ernst Numann, Patrick Sternfeld

Rotterdam
Het Huis van de Wijk
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam

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

Sluitingsdatum voor het aanleveren
van kopij voor het volgende nummer:

19 februari 2021
De
Benjamin
redactie
op Zoom
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Bad naar douche in 1 dag
Zonder ingrijpende verbouwing en in 1 keer goed!
Een veilige inloopdouche met een lage instap,
gemakkelijk te onderhouden waterdichte wanden en
veiligheidsglas. Allemaal in 1 dag geregeld. En geen
financiële verrassingen achteraf.
Wist u dat jaarlijks meer dan 4.000 mensen in het ziekenhuis
belanden door een val in hun onveilige badkamer?

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

Gratis veiligheidscheck
U kunt onze adviseur een gratis veiligheidscheck laten
uitvoeren, zonder verdere verplichtingen. Hierbij kijken we
naar de valrisico’s in uw badkamer. De uitkomst van deze
check bespreekt de adviseur direct met u zodra hij klaar is.
Prijs: vanaf €4.900,-, gemiddelde aanschafprijs
rond de €6.800,Ledenvoordeel: afhankelijk van de aanschafprijs
oplopend tot €1.200,-.
Heeft u interesse?
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.

Antwoordbon 122
naam

voorletter(s)

voornaam

adres

postcode

woonplaats

telefoon mobiel

e-mail
man

vrouw

Ons privacyreglement is aangepast in lijn met de nieuwe regelgeving. Lees meer op: www.joodswelzijn.nl/privacy-veiligheid-klachten
Ik wil graag een gratis abonnement op de Benjamin.
Ik wil graag informatie over de gesproken Benjamin.

Ik wil graag de Benjamin in het buitenland ontvangen.
(U wordt gefactureerd).

Ik wil graag lid worden van het Benjamin Service Pakket.
en hierbij machtig ik Amstelring voor de automatische incasso
van de jaarlijkse bijdrage voor het Benjamin Service Pakket

Deze bon zenden naar:

Mijn IBAN
Maak het hokje van uw keuze zwart. Uw persoonlijke gegevens
worden conform de wet op de privacy behandeld.

datum

handtekening

JMW – Benjamin abonnementenadministratie
VAN BOSHUIZENSTRAAT 12,
1083 BA AMSTERDAM

Klezmer
in Bellevue
JMW Freyda
presenteert

ZONDAG 20 DECEMBER 2020
THEATER BELLEVUE, AMSTERDAM

KlezPlus brengt ee
n repertoire besta
ande uit klassieke
bekende Joodse m
klezmermuziek,
elodieën en origin
ele composities. V
tot ingetogen terk
an razendsnelle fr
ishers en alles er tu
eylachs
ssenin. Gevarieer
Oost-Europa, de B
de Joodse klanken
alkanlanden, Span
uit
je en elders.

Zaal open: 14.00 uur • Aanvang: 14.30 uur • Einde: 16.15 uur
Koffie/thee gratis • Kosten € 20,00 per persoon.
Aanmelden vóór 11 december bij activiteiten@joodswelzijn.nl.
of telefonisch op 088 - 16 5 22 00
Let op: maximaal 30 personen, dus wees er snel bij!

