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JMW NIEUWS

Al 75 jaar de Jiddische mama
van Joods Nederland

“W

enorm. Wij zijn blij vanuit onze expertise bij te kunnen
dragen aan het welzijn van de mantelzorgers en zo een
aanvulling te kunnen geven op het belangrijke werk dat
het mr. Visserhuis doet.

einig vrouwelijke kunstenaars in musea,”
las ik deze week bij de NOS. Daar kwam
Nicole Ex aan het woord die zegt dat
minder dan 13 procent van de kunstwerken in de zalen
van musea door een vrouw is gemaakt. Er blijkt vandaag
de dag een beweging te zijn die dit evenwicht enigszins
wil herstellen door juist de vrouwelijke kunstenaars een
plekje in de museumzalen te geven. Want die vrouwelijke
kunstenaars verdienen best eens wat meer aandacht.

Digitaal
Net als de gespreksgroep voor mantelzorgers zijn ook de
meeste andere activiteiten van JMW digitaal te bezoeken.
Er zijn online-koffieochtenden en er is een online
voorleesgroep. De Benjamin en Freyda organiseerden in
de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een debat
over Joodse politiek dat live gestreamd werd vanuit de
Uilenburgersjoel. En ook onze maatschappelijk werkers
bieden de dienstverlening, voor wie dat wil, digitaal aan.
Verder publiceerde JMW eerder dit jaar nog de gids:
“Over 120 jaar, wat wil ik dan?”, bedoeld om mensen van
informatie te voorzien over de laatste levensfase. U leest
meer over deze publicatie in de rubriek ‘Uitgelicht’.

“Hoeveel waarheid schuilt
er in het clichébeeld
van de dominante
Joodse moeder.”
Bij JMW en in de Benjamin doen we ons best om altijd
aandacht aan vrouwen te besteden, maar soms mag er
ook wat extra’s worden gedaan. Dat gebeurt binnenkort
met een themadag over de Jiddische mama die JMW
in samenwerking met Crescas organiseert rondom dit
onderwerp op 20 juni, waarop de Benjamin al vooruitblikt
met dit themanummer. Het wordt een dag vol workshops
en lezingen over de Jiddische mama: zo onderzoeken
we onder leiding van psychotherapeut Iki Freud hoeveel
waarheid er schuilt in het clichébeeld van de dominante
Joodse moeder, en vertelt professor Irene Zwiep over
Joodse moeders in de Tenach. Dat, en meer tijdens deze
mooie themadag, een goed voorbeeld van samenwerking
tussen twee Joodse organisaties.

75 jaar JMW
Later dit jaar viert JMW haar 75-jarig bestaan, een flinke
mijlpaal. Een dergelijke mijlpaal verdient een feest en
een team binnen JMW is inmiddels druk bezig dat vorm
te geven. De kick-off van de viering is bij het verschijnen
van deze Benjamin al geweest. De oplettende lezer zal
zien dat we voor de gelegenheid ons logo tijdelijk hebben
ingewisseld voor een feestelijk logo, en elke twee weken
verschijnt in onze nieuwsbrief een verjaardagswens van
een van onze stakeholders. Op die manier vieren we het
75-jarig bestaan van JMW samen, met alle ‘familieleden’
die daar bij horen. Waarbij wij de hoop uitspreken dat de
Jiddische mama die JMW is nog minstens 75 jaar voor de
Joodse gemeenschap mag zorgen.

Samenwerking
Naast de samenwerking met Crescas is JMW ook een
samenwerking aangegaan met het mr. Visserhuis in Den
Haag. Wij zijn gestart met een online gespreksgroep voor
mantelzorgers van bewoners van het mr. Visserhuis. Deze
coronaperiode is voor mantelzorgers vaak extra zwaar.
De zorg is intensiever, maar ook de maatregelen tegen
corona beïnvloeden het werk van de mantelzorgers

mr. Margo Weerts,
directeur-bestuurder
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VOORWOORD & COLOFON

De Jiddische mama

D

e Jiddische mama in al haar glorie is het thema van dit zomernummer van de Benjamin.
We haken daarmee in op de themadag van JMW en Crescas over dit onderwerp op 20
juni.

Maar ja, hoe staat het eigenlijk met die glorie van de Jiddische mama? Is het niet hoogstens
een geromantiseerd en enigszins on-feministisch beeld van een zorgzame huismoeder?
Hoe zien we aan de andere kant de ernstigste uitwassen van de Jiddische mama? Is dat de
veramerikaniseerde versie van de streberige moeder of schoonmoeder die zich beter voordoet
dan ze is en van de kinderen verwacht dat ze op z’n minst dokter of advocaat worden, of president? Of de meer op de Nederlandse realiteit gestoelde werkelijkheid van de oorlogsgeneratie
die beschadigd en vaak alleen terugkwam uit het kamp of de onderduik en in veel gevallen maar
moeilijk kon omgaan met de druk van het opvoeden?
Het is dus niet per definitie een heel vrolijk thema, hoewel er genoeg humor over te vinden is.
Maar het is wel een iconisch beeld, de Jiddische mama, eigenlijk alle moeders, zeker met een
minderheids- of migrantenachtergrond, die proberen de familie bij elkaar te houden.
De vrouwen in dit nummer voldoen niet aan het beeld van de huismoeder, noch zijn ze
neurotisch of streberig, wel vaak getekend door de oorlog. Maar het gaat niet alleen om de
oudere generaties. Dat tonen we met de beelden van jonge Jiddische mama’s, de
volgende generatie die het begrip een heel eigen invulling gaat geven.
Ferry Biedermann,
hoofdredacteur

Colofon
De Benjamin wordt uitgegeven door
JMW, 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
en is ook online te lezen.
Woont u in het buitenland en
wilt u de papieren Benjamin? Dan
wordt u voor de extra kosten na
aanmelding door JMW gefactureerd
voor de volgende vier nummers.
U kunt zich abonneren door
gebruikmaking van de antwoordbon
in deze Benjamin, of door registratie
via de aanmeldpagina www.
joodswelzijn.nl/abonneren.

Wilt u de gratis Benjamin steunen,
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op rekening NL15INGB0000204420
ten name van Stichting JMW
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SPORT

Gouden hockeyster
Carina Benninga
"Geen typische Jiddische mama”
TEKST LEX STERNFELD FOTO'S VIA CARINA BENNINGA

“Ik heb een Jiddische mama, maar probeer het zelf anders te doen. Door
minder dominant aanwezig te zijn dan dat zij was.” Carina Benninga, 58, oudhockeyinternational, voedt haar kinderen niet Joods op, bevindt zich weinig
in Joodse kringen en komt ook niet in sjoel. Maar ze voelt wel een sterke band
met haar afkomst en ontmoette haar Nederlandse partner in Israël.

D

Israël speelt nog steeds een rol in het leven van Benninga, al is het alleen maar omdat ze een van de twee
Joods-Nederlandse sporters is die geëerd worden in de
International Jewish Sports Hall of Fame in Netanya.
Ze heeft meegedaan aan een sponsorfietstocht voor het
Alyn Kinderziekenhuis in Jeruzalem met deelnemers uit
veel landen die geld inzamelen voor de revalidatie van
Israëlische en Palestijnse kinderen. Als voorbereiding
traint zij met een groep in Amsterdam. “We zijn ook een
weekend in Limburg geweest. Heel bijzonder. Met andere
Joden naar iets toewerken. Gezamenlijk sjabbat vieren.
Saamhorigheid.”

at was op de Maccabiade, ook wel de Joodse
Olympische spelen genoemd, waar ze twee keer
aan heeft meegedaan. De twee kinderen, Nomi en
Abel, die ze met haar partner Sophie Gerritse heeft, zijn
nu pubers.
“Ik bescherm
vol overgave en
betrokkenheid
het leven van mijn
kinderen. Mijn
moeder ging er
met hart en ziel
voor. Dat doe
ik ook maar de
valkuil dat je er
overheersend van
wordt probeer ik
in de opvoeding
van mijn kinderen
los te laten,” vertelt Benninga vanuit haar Amsterdamse woning.
Ook al vindt zij zich geen typische Jiddische mama, er
zijn raakvlakken met haar eigen moeder van wie ze zegt:
“Ze is heel gedreven om er wat van te maken met het gezin, erg zorgzaam. Er staat altijd een pan met eten klaar,
en op tafel eigengebakken koekjes.”

“Misschien de Jiddische
kant dat je overal bij
betrokken wilt zijn.”
Dat is weer anders dan haar herinneringen aan de Maccabiade. “Midden jaren tachtig heb ik meegedaan. Op gras
van slechte kwaliteit. In die tijd was ik professioneel met
mijn sport bezig en vond dit uitstapje best wel ingewikkeld.
Op het veld kon je niet echt hockeyen, slecht voor je
enkels. Doodeng dat de bal opstoof vanuit hobbels en
kuilen. Met kans op blessures. Maar apart om dit samen
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Carina Benninga, staand, derde van links

met een internationale
Joodse gemeenschap te
beleven. Later keerde ik
terug. Als coach. Ik was al
eerder in Israël geweest, na
mijn eindexamen met mijn
vader en broer. De ontwikkeling en dynamiek van
het land vind ik geweldig,”
zegt Benninga.

Glansrijke carrière
Ze ging op haar 19e rechten studeren en was lid van
het studentencorps. “Later
lag mijn focus honderd
procent op hockey. Mijn
moeder vond het belangrijk dat we teamsport
gingen doen. Ik was tien
toen ik begon met hockey. Ik was ook goed in tennissen. Ik kon nog niet goed
hockeyen, kende de regels helemaal niet, maar scoorde
al gauw alle doelpunten. Je merkt dat je het kan. Dan
word je overgeplaatst naar een hoger elftal en maakte je
weer de winnende goals. Kwam op mijn veertiende in het
Nederlandse jeugdteam. Dan blijkt dat je ook daar een
van de betere spelers bent”.

ondanks dat ik niet zo'n makkelijk persoon was. Ik had
soms best wel discussies met mijn coaches maar er werd
uiteindelijk gekeken naar mijn eerdere prestaties. En het
waren mijn derde Spelen.”

In balans
Haar broer Marc Benninga is eveneens een oud-hockeyinternational. Zijn dochter Sosha speelt in de hoofdklasse bij Amsterdam. Carina herkent zich niet helemaal
in haar. “Toen ik jong was, waren niet alleen de spelvreugde en vriendschap, maar ook het samen presteren
de kracht van het hockeyen, eerder dan het fanatieke. Tegenwoordig moeten ze al vanaf elfjarige leeftijd gefocust
aan één ding werken. Het is zonde dat de generatie van
Sosha de sport op een andere manier benadert. Ik vind
dat niet altijd even gezond.”
De voormalige aanvoerder van Oranje is na haar actieve
hockey loopbaan tien jaar hockeycoach geweest. Op haar
veertigste maakte zij de wissel naar wat zij tegenwoordig
doet. “Ik begeleid mensen in hun loopbaan. Dat zat er
altijd al in. De basis daarvoor heb ik geleerd door tophockey. Hoe moet je van A naar B en alles wat daarvoor
nodig is. Dat is altijd mijn kracht geweest. De essentie is
veelal zingeving, wat staat me in deze fase van mijn leven
te doen en wat is de volgende stap? Hoe komen mensen
meer met zichzelf in balans?”

Benninga heeft vijftien jaar aan topsport gedaan, vierde
veel triomfen in het Nederlands dameshockeyteam. Met
olympisch goud en brons, twee wereldtitels en twee keer
het Europees kampioenschap kan de 159-voudige Oranjespeler terugkijken op een mooie carrière.
Plezier heeft altijd voorop gestaan. “Met elkaar lachen,
lol trappen. Ik kan pas goed in een team aarden als ik
een goede band heb met de mensen. Het mag fysiek best
zwaar zijn. Je moet weten wie je tegenover je hebt en
wat ze kunnen. Nadenken hoe je de bal in je bezit kan
houden. Hoe schakel je naar de counter. De complexiteit
van het spel spreekt me aan”.
Ze was een echte leider. “Misschien de Jiddische kant dat
je overal bij betrokken wilt zijn. Dat je de controle wilt
houden. Overal mee bemoeien. Zorgen dat alles goed
loopt”.
Als ze terugdenkt aan een bijzondere ervaring licht zij
de Olympische Spelen van 1992 eruit. De voormalige
middenvelder van Oranje, die meerdere keren is uitgeroepen tot beste speler van toernooien en captain van een
wereldteam is geweest, was aangewezen om in Barcelona
als eerste Nederlandse sportvrouw als vlaggendrager de
Nederlandse delegatie aan te voeren bij de openingsceremonie. “Een grote eer. Je hebt een voorbeeldfunctie

De levensles die Carina Benninga haar kinderen meegeeft: “Alles moet bespreekbaar zijn. Ik heb veel met ze
gereisd, andere culturen laten zien zodat ze makkelijk in
de wereld bewegen. Ik wil mijn kinderen niets opdringen
maar de ruimte geven om andere denkbeelden te kunnen
ontwikkelen, hun eigen ding doen.” •
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JONGEREN

Jongeren en hun
Jiddische mama’s
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF FOTO PATRICK STERNFELD

“We gingen met vier meiden een weekend weg. Naar een huisje in
Drenthe. Ik had allerlei lekkers mee gekregen van mijn moeder. ‘Voor
onderweg’, had ze gezegd. Eén vriendin had van haar moeder het advies
gekregen om direct na aankomst eerst het bestek goed af te wassen. De
ander kreeg van haar moeder het verzoek om na aankomst te bellen
of we goed waren aangekomen. De derde vriendin - de enige nietJoodse in ons groepje - riep in volle verbazing: ‘Wat hébben jullie toch
met jullie moeders. Die van mij wéét niet eens dat ik wég ben!’”

I

s dit het beeld? Van de altijd zorgzame Jiddische
mama die permanent in het leven van haar kind
aanwezig is, ongeacht diens leeftijd. Of is dit verhaaltje niet meer dan een anekdotische stereotypering in de
categorie ‘feiten mogen een mooi verhaal niet in de weg
staan’.
Waar beter na te vragen dan bij een aantal Joodse studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten.
Precies de leeftijd waarop zij proberen los te komen van
het ouderlijk huis en eigen regels en gewoonten gaan opbouwen. Is dat lastig? Kijkt er altijd een Jiddische mama
over de schouder mee?

broer wordt heel kribbig en chagrijnig wanneer onze
moeder hem van allerlei adviezen voorziet en hem voor
alles en nog wat wil waarschuwen.

Sarit: “Vier heerlijke weken had ik in Israël doorgebracht.
Met jongeren vanuit de hele wereld. Een fantastische
tijd gehad. Mijn moeder stond me op Schiphol op te
wachten. We waren heel blij elkaar weer te zien. Nadat
we elkaar hadden omhelsd duwde ze me een papieren
zakje in mijn handen. Verbaasd luisterde ik naar haar
uitleg. ‘Ik ben voordat ik jou kwam halen toch nog
even langs Hergo in de Beethovenstraat gereden. Een
heerlijk broodje pekelvlees. Ik dacht dat je dat wel nodig
had na al die tijd.’ Ze wist dat het mij aan niets had
ontbroken, en toch...” Sarit heeft het over het gebied
waar betrokkenheid overgaat in bemoeizucht; waar
bescherming de grens van overbezorgdheid passeert.

Ik heb daar iets minder last van. Mijn moeder kan het
niet laten en ik laat haar daarin. Omdat het belangeloos
liefdevol is. Ik zie het niet als bemoeizucht. Ik denk dus
dat ik als dochter hier beter en makkelijker mee om kan
gaan dan mijn broer. Hij heeft zoiets van ‘komt wel goed
en bemoei je er maar niet mee’ en gaat de discussie niet
aan.”

“Ik denk dat ik als
dochter hier beter en
makkelijker mee kan
omgaan dan mijn broer.”

Gepersonaliseerde mondkapjes
Een huisgenote bevestigt dit beeld. “Dochters lijken
mij meer accepterend. Zo kwam aan het begin van
corona mijn moeder met een auto vol boodschappen uit
Antwerpen. Ze had gehoord over de lege schappen in de
Nederlandse supermarkten. Zij had zoveel meegenomen
dat onze koelkast voor weken gevuld was. Dat ziet zij als
haar rol.

“Jongens hebben hier meer last van dan meiden,” zegt
Lea. “Althans dat is bij mij thuis het geval. Mijn jongere
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En weet je: Ik begrijp mijn moeder in haar gedrag. Een
deel van mijn zelfstandigheid zal zijn dat ik over een
aantal jaren dat gedrag ook als mijn rol ga zien. Ook al
denk ik dat ik niet zo ver ga om later bij mijn dochter
de boel te gaan schoonmaken of aan zal komen met
gepersonaliseerde mondkapjes.”

“Maar weet je, eigenlijk
zijn wij Jiddische
mama’s in de dop.”
“Maar weet je, eigenlijk zijn wij Jiddische mama’s in
de dop,” zegt Rachel die met drie andere studentes
in Amsterdam woont. “En zo noemen we elkaar ook,
wanneer een van ons zich al te zeer bemoeit met hoe de
ander iets doet. Want we zien heus wel dat we veel van
ons ouderlijk huis overnemen, terwijl we ons er ook tegen
zouden moeten verzetten.”

Nachtmerries over te weinig eten
“Zeker weten dat we allemaal Jiddische mama’s in de
dop zijn”, vult Judith aan. “Ik was al vier dagen voor mijn
verjaardag in de weer met alles te regelen. Eten, drinken,
taart, tot in de details. Aan alles had ik gedacht. En uit
voorzorg had ik het zo geregeld dat alle spullen al de dag
voor mijn verjaardag in huis waren. Maar die nacht had
ik een nachtmerrie. Ik droomde dat iedereen op mijn
verjaardag was gekomen en dat mensen klaagden dat zij
nog honger hadden, dat er niet genoeg te eten was. Dat
lijkt me de ultieme nachtmerrie van de Jiddische mama
in de dop.”

“Jiddische mama? Laat
me niet lachen,” zegt
een studente uit India.
Wat uit alle verhalen en berichten niét naar voren komt
is het alom bekende beeld van de alles overheersende
en beklemmende Jiddische Mama, in hoofdletters
geschreven. Het is een heerlijk stereotiep beeld dat
gekoesterd kan worden zonder dat het recht doet aan de
werkelijkheid. “Jiddische mama? Laat me niet lachen,”
zegt een studente uit India. “Dan hebben jullie mijn
moeder nog niet leren kennen.”
Om maar aan te geven dat de mama’s in alle culturen
bestaan, soms heftiger soms minder heftig. Als uiting
van ‘verschilligheid’ - een woord dat niet bestaat maar
staat tegenover onverschilligheid. •

9

JIDDISCHE MAMA

Yael van Rosmalen
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Lezersbijdragen

H

et thema Jiddische mama heeft zeker wat
losgemaakt bij onze lezers en we hebben een
aantal reacties binnengekregen op onze vraag
om bijdragen. Veel nostalgie over de Jiddische mama,
maar ook een waarschuwend woord.

ring aan mijn moeder, waar ik ieder jaar aan terugdenk,
is dat ze met Pasen (of Pesach) altijd gremsjeliesj bakte.
Er werd ieder jaar een grote doos matzes besteld bij
Mouwes en er moesten er genoeg overblijven voor de
gremsjeliesj. Ze vertelde dat haar oma ze op een oliestelletje bakte en dat ze altijd een beetje zwart werden.
Ik koester haar bijna vergane kookboekje van Bea Polak
met o.a. het recept van gremsjeliesj. Mijn zus en ik en ook
onze neef en nicht bakken elk jaar gremsjelies met Pasen
en appen elkaar foto’s van het resultaat.

Philippe Rubens

foto: patrick sternfeld

Het beeld van de Jiddische mama wordt geïdealiseerd en
vergoelijkt als (over) beschermend en (grappig) dominant. Mijn ervaring in mijn lange loopbaan is het bittere
tegendeel.
Moeders en vaders kwamen na de oorlog getraumatiseerd
terug. Toen deze teruggekomen moeders zelf kinderen
kregen, moesten deze getraumatiseerde moeders het
doen zonder de veilige structuur en begeleiding van
familie, ouders die zelf niet waren teruggekomen.
Het gevolg: een tweede en zelfs een derde generatie van
kinderen die waren opgevoed door, en opgroeiden met,
ouders die hun kinderen (geestelijk) mishandelden als
gevolg van hun trauma's, het wegvallen van de familie, die niet was teruggekomen, en het ontbreken van
coaching. Kinderen die zelf patiënt/cliënt werden van de
hulpverlening.
Het doet mij denken aan de witz: Drie moeders komen elkaar tegen in de Beethovenstraat en bieden tegen elkaar
op wie de beste zoon heeft.
Moeder 1: Mijn zoon is de beste, hij komt iedere sjabbes
met een bloemetje zijn moeder bezoeken.
Moeder 2: Maar mijn zoon brengt iedere week de boodschappen naar zijn moeder.
Moeder 3: En mijn zoon praat iedere dag over zijn moeder... bij de psychiater.
Mijn bijdrage aan de redactie is de vraag: hoe komt het
toch dat het ideaalbeeld van de geliefde "Jiddische mama"
zo hardnekkig standhoudt?

Juriaan Vile
Toen ik een keer aan mijn moeder - die toen al jaren
gedeeltelijk in de ziektewet zat - vroeg hoe het met haar
ging, zei ze dat ze een gesprek had gehad met de
Arbo-arts. Die vroeg haar hetzelfde over het werk.
Toen antwoordde ze: “Ik heb nog steeds ruzie met dezelfde twee mensen: m'n baas en mezelf.” Inmiddels is ze al
12 jaar overleden (veel te vroeg, 67 jaar), maar deze Witz
blijft me altijd bij.

Matthijs (Matti) Smits
Kun je als niet-Jood een Jiddische Mammele hebben?
Ja, dat kan. Althans in mijn geval. Als moeder van mijn
beste vriendin en zelfbenoemde zus, dichteres Chawwa
Wijnberg z.l., telde ‘Mam’ twee dochters uit twee huwelijken, stiefkinderen, aangenomen kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en aanwaai-kinderen. Tot de laatsten
behoorde ik zelf. “Liefde deel je niet, liefde vermenigvuldig je,” was haar uitleg.
Zomer na zomer regen zich in Israël aaneen waar Mam
in de hoek van de zitkamer in Nes Ziona groot zat te zijn
in een enorme stoel. Ene hand sigaret, andere hand met
vinger opgestoken om haar woorden kracht bij te zetten
want Mam had iets te melden. Geruzied werd er nooit, er
werd gediscussiéérd! Haar gemberboterkoek was onovertroffen, het is me nooit gelukt die tot in de finesses na te
maken.
Na Mams overlijden in 1990 kwam de stoel op re-aliyah
naar Nederland en allen stonden wij paf! De stoel bleek
máten kleiner dan wij in onze herinnering hadden. Mam
had hem groot gemaakt. En nog altijd zweeft haar opgestoken vingertje om ons heen; in haar verhalen leeft zij
voort. Zichrona lewracha. •

Celine Schweizer
Ik ben niet religieus opgevoed. Mijn ouders waren geassimileerd en hebben kampen in hun pubertijd overleefd.
We waren een gezin dat deels werd getekend door een
overlevers-mentaliteit. Met plezier denk ik terug aan
Joodse sentimenten die mijn moeder uitte, zoals het gebruik van woorden die niemand van mijn vriendinnetjes
toen kenden: achnebbisj, goj, gotspe. Een fijne herinne-
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Ambivalentie en de
Jiddische mama
Vrijgevochten, zorgzaam en doodongerust
TEKST FERRY BIEDERMANN FOTO ALLARD DE WITTE

Verdriet en boterkoek, is er een

Haar nieuwe boek, verschenen in april, gaat over haar
familiegeschiedenis, van de tijd van haar grootouders
voor de oorlog tot de jongvolwassen generatie die tot
haar opluchting zegt geen last meer te hebben van het
oorlogstrauma. Haar moeder, zegt ze, had dat wel en had
een moeilijke verhouding met het Jodendom.
“Het was een haat-liefde verhouding, of niet eens liefde,
eerder verplichting. Ze had een hele gespleten relatie
met het Jodendom. Wat wel meer mensen destijds
zeiden: als die oorlog er niet was geweest, had ik er niets
meer aan gedaan want ik was me al aan het losmaken.
De gespletenheid zat er bijvoorbeeld in dat ze me toch
Margalith noemde, wat in die tijd niet eens een gangbare
naam was in Nederland, dus toen moest ze naar de
Israëlische ambassade om me die naam te kunnen geven.”

Joodsere titel te bedenken voor een
Nederlands boek? Toch omschrijft
Margalith Kleijwegt, 70, zich
als ambivalent over haar Joodse
achtergrond. Een houding die ze
direct geërfd zegt te hebben van haar
moeder, Netty Rosenfeld, een van
de eerste naoorlogse Joodse BN’ers

Antisemitisme
Netty Rosenfeld (1921-2001) begon meteen na de
bevrijding als omroepster bij Herrijzend Nederland, de in
1944 door Philips opgezette omroep onder het Militaire
Gezag in het al bevrijde zuiden van het land. Terwijl het
grootste deel van haar familie vermoord was, merkte
ze meteen al dat de Jodenhaat in Nederland niet was
verdwenen, vertelt Margalith.
“Al heel snel toen ze bij Herrijzend Nederland werkte,
kreeg ze antisemitische brieven. Toen de oorlog nog bezig
was, dat is wel shockerend. Dat antisemitisme zag ik wel
als een rode draad door haar leven. Omdat ze bekend was
werd ze daar meer mee geconfronteerd dan anderen, maar
ze heeft er nooit tegen gekund. Het heeft ook wel haar
strijdbaarheid aangewakkerd.
We leefden niet in een kleine Joodse wereld, integendeel
we hadden helemaal niets met die Joodse wereld. Ze
voelde zich niet thuis in de Joodse gemeenschap maar je
mocht er ook geen kwaad woord over zeggen. Ze wilde ook
heel graag dat ik en mijn broer Martijn er op uit zouden
gaan om de wereld te verkennen.”

in de mediawereld. En, uiteraard, een
Jiddische mama.

M

argalith is een beetje van ons, want ze schrijft
regelmatig het hoofdinterview voor de
Benjamin, als ze tijd heeft tussen haar andere
journalistieke opdrachten, voor onder meer de Groene
Amsterdammer, en het schrijven van boeken. Ze heeft
veel pijlen op haar boog, net als haar moeder die na de
oorlog rechtstreeks uit de onderduik aan de slag ging
als omroepster bij de radio en daarna een glanzende
televisiecarrière opbouwde.
“Ze was een heel erg actieve vrouw die de oorlog, zoals
ze zelf zei, van zich af wilde vechten. Ze wilde absoluut
niet bij de pakken neer gaan zitten,” zegt Margalith.
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Margalith, haar broer Martijn met moeder Netty in het midden

Die angst was er bij Joodse vaders ook, bijvoorbeeld bij
Ernst Hirsch-Ballin, zijn vader was Joods en zijn moeder
niet. Hij mocht niet naar school fietsen omdat ze bang
waren dat er iets zou gebeuren, heb ik me laten vertellen.
Je kunt die overdreven bezorgdheid helaas niet los zien
van de oorlog.”

“Je wilt niet weer
iets verliezen waar
je van houdt.”

— Hoe was haar drukke carrière te verenigen met het
Jiddische mamadeel?
“Mijn moeder heeft een paar jaar niet gewerkt en daar
werd ze depressief van, dus dat was geen goed idee.
Toen we klein waren hadden we hulp thuis. Er was een
kindermeisje, een werkster, een tuinman. Het koken deed
ze zelf. Ik ben nog uit de tijd dat geen enkele moeder
werkte. Mijn moeder was de enige uitzondering en daar
werd zeker over geroddeld, het was not done.”

“Ze was een heel warm iemand, het Jiddische mamaachtige aan haar waren de heel gewone dingen zoals altijd
maar koken en kokkerellen, heerlijke dingen maken en
een heel gezellig huis creëren. Ze was onmiskenbaar een
moederkloek, een Jiddische memme, dat vond ze zelf
ook. Dat was het ambivalente, als we dan wel deden wat
ze wilde, namelijk de wijde wereld ingaan, en ze ons dan
dagen niet kon bereiken, was ze wel weer doodongerust.”
— Is dat ook de Jiddische mama, bang zijn voor de kinderen?
“Ik denk dat voor de generatie die voor de oorlog is
geboren, maar na de oorlog kinderen kreeg, dat Jiddische
memme idee beïnvloed is door de oorlog. Dat je dan als
moeder als een bok op de haverkist zit met die kinderen,
dat noemen we dan de Jiddische memme die als een kloek
op haar nest zit. Maar dat is ook wel begrijpelijk, je wilt
niet weer iets verliezen waar je van houdt.

“Demonstratief een
enorm pak Rennies,
om het maagzuur
voor te zijn.”
14
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Wat is er op tegen om dat Jiddische mama-idee een beetje
te houden, dat is toch ook juist wel leuk? Als het niet te
bemoeizuchtig is.”

“We hadden wel een ontzettend gezellig huishouden
door het werk dat mijn ouders deden. Mijn vader, Arie
Kleijwegt, zat ook in die mediawereld. Er gebeurde bij
ons van alles. Er kwamen mensen over de vloer, er werd
gediscussieerd, we hadden weet ik hoeveel kranten, er was
altijd wel wat te beleven. Dat vond ik wel opwegen tegen
dat ze er af en toe niet was, of vaak niet was. Ze kon dat
redelijk verenigen en ik vond het ook wel leuk.”
“Ik weet nog heel goed dat op een avond mijn moeder
Kugel met peren had gemaakt, wat ze niet vaak deed. Toen
stonden Max en Jaap van Praag voor de deur met allebei
demonstratief een enorm pak Rennie’s in hun hand, om
het maagzuur voor te zijn. Ik wist niet eens wat Rennie’s
waren.”

— Jouw moeder was niet bemoeizuchtig?
“Jawel, maar ze was ook bezig met de wereld om zich heen.
Ze had een eigen leven en dat was maar goed ook, anders
was het een probleem voor ons geworden. Ze had het
haar leven lang ontzettend druk. Ze was zeer geopinieerd
en had zelf ook veel te vertellen. En ze was dominant,
absoluut.”
— Hoe dan bijvoorbeeld?
“Ik wilde een hond, maar mijn moeder hield niet van
honden. Maar in 1960 of 1961 ging ze een maand naar
Australië, voor de VARA, denk ik. Terwijl ze weg was,
mocht ik voor mijn verjaardag een hond en die noemde

Warm Joods gevoel
Een keer in het interview verspreekt Margalith zich: als
ze het over haar tante Esther heeft, noemt ze die “oma”.
Esther was de andere belangrijke Jiddische mama in haar
leven.
“Mijn tante Esther was het helemaal, die was het nog
sterker. Omdat ze die gespleten houding niet had
aangaande het Jodendom. Ze was er heel tevreden mee,
trots op, voelde zich ook thuis in die wereld en omringde
zich veel meer met Joden dan mijn moeder.
Ze heeft ook nog een Joods kookboek uitgegeven: ‘Wel
moge het u bekomen’, daarvan heb ik twee recepten
opgenomen in mijn boek. Zij onderhield contact met de
paar neven en nichten die er nog waren, Ze er ging prat
op, op dat Joodse, warme gevoel.

Netty
en Wim
Sonneveld

— Je schrijft in je boek dat de familie en dat Joodse leven
van vroeger weg waren na de oorlog. Hoe kon je moeder het
gezellig maken?
Op de een of andere manier heeft ze dat voor elkaar
gekregen. Altijd als ze iets lekkers maakte terwijl we bijna
niets in huis hadden zei ze: “Dat heb ik in de onderduik
geleerd.” Daar had ze leren koken, voor haar gevoel, of in
ieder geval om van niets iets te maken. Dus lekker eten
was heel belangrijk, en ze kon heel goed koken.”

“Ze had een eigen leven
en dat was maar goed
ook’, anders was het
een probleem voor ons
geworden.”

ik Kasjtanka omdat ik net een kinderboek met die titel
van Tsjechov las. Toen ze thuiskwam zei ze: ‘Wat een
belachelijke naam, we noemen hem Sidney omdat ik daar
was toen je hem kreeg’. En dat was dat, klaar.”
— Zie je dat Jiddische mama-idee nog bij de jongere generatie
in je familie?
“Mijn zoon is dan geen Jiddische mama maar die is
ook altijd erg bezig met eten en het mensen naar de zin
maken. Dat komt gewoon omdat hij heel sociaal is. Mijn
nichtjes en neefjes zijn ook heel hartelijk. Het heeft
toch met hartelijkheid te maken? En bemoeizucht, maar
bemoeizuchtig vind ik ze niet.” •

Mijn tante Esther kon ook heel goed koken en dat was
een uitdaging voor haar niet-Joodse schoondochter. Anne
moest heel hard oefenen om haar schoonmoeder bij te
benen, maar dat is haar uiteindelijk wel gelukt.
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COLUMN ERGERNISSEN

Positieve dingen over de Jiddische moeder
Soms vragen lezers aan Jolan Toff of hij ook eens een keer aandacht wil besteden
aan positieve zaken in plaats van aan ergernissen. Temeer omdat de gedachten
aan zijn eigen moeder hem niet tot ergernissen kunnen inspireren wil hij eenmalig
aan dit verzoek voldoen.
Wannéér je ook bij haar langskomt, zij zorgt altijd
voor een uitgebreide tafel met eten. Al laat je nog
zo weten geen trek te hebben, ze is pas tevreden
als je weggaat met een uitpuilende maag.
Er is geen werkloosheid onder psychiaters die veel
patiënten met een Jiddische moeder hebben.
Zij vindt áltijd een partner voor je (ook als je single
wilt blijven).
Zij is de meest trotse oma die er bestaat. Als haar
gevraagd wordt hoe oud de kleinkinderen zijn zegt
ze “de chirurg is zes en de advocaat is vier”.

Het is een voordeel voor een introverte man om
met een Jiddische moeder getrouwd te zijn. Je
krijgt toch geen kans om iets te zeggen.
Je hoeft je nooit zorgen te maken over wat je
aantrekt als je bij haar op bezoek gaat (het had
toch altijd dat andere overhemd moeten zijn).
Debuterende schrijvers breken gegarandeerd door
als zij inspiratie kunnen putten uit hun jeugd met
een Jiddische moeder.
Als je twijfelt of je de juiste partner hebt gevonden
weet de Jiddische moeder wie je moet kiezen:
degene die zij niét mag vind jij uiteraard de meest
geschikte kandidaat.

foto: patrick sternfeld

foto: patrick sternfeld

Bij het sporten lopen de kinderen van Jiddische
moeders minder blessures op. Zij vinden schaken
en dammen al gevaarlijk genoeg.

Als je met haar en de familie uit eten gaat heb
je uiteindelijk zéker de beste tafel (en andere
restaurantgangers een mindere).

JIDDISCHE MAMA

Rivka Reijzer
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De afrekening
Joodse schrijvers over hun moeders
TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF

Franz Kafka schreef op zijn zesendertigste een brief aan zijn vader, een
allesverzengende tekst vol verwijten, woede en ergernis. Kafka durfde
de brief niet aan zijn vader te geven. Hij stuurde hem ook niet per post.
Wat deed hij? Hij gaf de brief - in Nederlandse vertaling zo’n zeventig
pagina’s - aan zijn moeder. Die gaf hem wijselijk terug aan haar zoon
zonder hem aan haar man te laten lezen.

K

Ook wel bij niet-Joden

afka’s moeder las de brief wel. Maar met welke
ogen? Zag zij in al die verwijten aan haar man
ook haar eigen beeld opdoemen? Er bestaat,
zo schrijft het NRC in 2006: “Een niet onaannemelijke
theorie dat Kafka de brief eerder voor zijn moeder dan
voor zijn vader bedoeld heeft.” De brief was een poging
tot verzoening maar mondde al snel uit in een complete
afrekening. Niet alleen met zijn vader, maar minstens
zo heftig met zijn moeder. Dat moet ook zijn moeder
hebben ingezien. De gekwelde Franz voelde zich door
haar verlaten en verraden. Omdat zij geen bescherming
bood tegen zijn vader in dit oer-patriarchale milieu.
Een afrekening met de moeder. Wat is daarvoor
geschikter dan de literatuur.
De romanauteur kan zich
beroepen op fictie en
ontkennen dat hij zelf
de hoofdpersoon is.
Maar intussen: iedere
weldenkende lezer
weet dondersgoed dat
de schrijver bezig
is zichzelf via zijn
romanpersonages op
de psychoanalytische
pijnbank te leggen.
De recent verschenen
biografie van de
Amerikaanse schrijver Philip
Roth laat daarover geen
misverstand bestaan.

Om nog een misverstand te vermijden: Op het gebied
van vaderhaat en moederleed ligt geen monopolie voor
schrijvers met Joodse achtergrond. Lees Adriaan van Dis
er maar eens op na. Met een vernietigende zin als: “Mijn
moeder was een vrouw met een uitgedoofd gevoelsleven”.
Of anders Gerard Reve over het benepen milieu van
Amsterdam Betondorp. En wat te denken van Maarten
‘t Hart met: “Mijn moeder met die rare paranoia van
haar heeft heel veel kwaad gedaan”. Kortom, heel wat
heren auteurs gebruiken hun schrijverschap om wat
rekeningen te vereffenen met hun moeder. Al dan niet in
hun werken van fictie.
En toch, en toch springt een aantal schrijvers met
Joodse achtergrond eruit waar het gaat om hun relatie

Kafka en zijn ouders, rond 1913
18

BOEKEN

Philip Roths
Portnoy’s complaint
uit 1969
neuroses en obsessies weet hij terug te voeren
naar zijn moeder, zijn hel.
Het leverde een bestseller op, maar ook veel
hoon. Zo schrijf je niet over je moeder! Roth
heeft nooit de gelegenheid te baat genomen om
op latere leeftijd nogmaals over zijn moeder te
schrijven. Misschien was hij milder geworden.
Zoals hij milder was voor zijn vader in het
prachtige eerbetoon Patrimonium.

tot hun moeder. Om dicht bij huis te blijven, neem Arnon
Grunberg. Vanaf zijn debuut, Blauwe maandagen, tot zijn
meest recente publicaties als Moedervlekken is er sprake
van een constant gevecht met zijn opvoeding en zijn
moeder.
Na Blauwe maandagen, zo zegt hij in een interview met
Het Parool, “schreef ze me een brief dat ze geen zoon
meer had”. Zo’n brief vormt genoeg stof voor een nieuwe
roman. En in datzelfde interview merkt hij op: “Ik had
altijd sterk het gevoel dat ik moest leven omdat zij dat
van mij verlangde”.
Ga er maar aan staan met zo’n drukkende opdracht.
Dan wil je als auteur wel losgaan. Vooral wanneer je leeft
met het besef dat je nooit aan de verwachtingen van
je moeder kan voldoen. Joyce Hes schreef in haar blog
over de haat/liefde verhouding met een moeder die een
Jiddische mama is en je iedere dag belt, zich overal mee
bemoeit en haar zonen de mannelijkheid ontneemt. Een
beeld dat ook bij de schrijver Franz Pointl opdoemt: Hoe
de moeder verhinderde dat hij ooit een volwassen leven
zou gaan leiden.

“Onverwoestbare
bewondering voor
haar vader.”
Maar waar is de afrekening van de Joodse
schrijfsters met hun moeder? Waar zijn de
kwetsende, gekwelde, verzengende teksten
van vrouwelijke Joodse auteurs? Is het wellicht
zo dat zij zich in hun verhalen vooral richten
op hun vaders? Vaak in bewonderende zin,
en niet zozeer op hun moeders? Carrie van
Bruggen? Renate Rubinstein? Daar is vooral
sprake van een geïdealiseerde vader. En ook
recenter: Jessica Durlacher. Ook hier de
dochter van de bewonderde vader. De moeder
lijkt buiten beeld. Ook in een recensie van een
boek van de hand van Iki Freud, een keynote
speaker op de Jiddische mama-dag van 20 juni
a.s., wordt over haar geschreven dat “zij een
onverwoestbare bewondering heeft voor haar
vader”.

“Als dertigjarige kreeg
zijn moeder er van langs”
Maar waar bij Grunberg nog een zekere mildheid valt te
bespeuren, was daar bij Ischa Meijer nooit sprake van.
Zijn hele leven bleef hij op zoek naar de erkenning die
zijn door de oorlog getraumatiseerde ouders hem nooit
hadden kunnen geven. Hard en allesverzengend in stijl
en inhoud. Mateloos en meedogenloos. Via Rabbijn in de
tropen rekende hij af met zijn vader. En als dertigjarige
kreeg zijn moeder er van langs in Brief aan mijn moeder.
Tsja, altijd maar die brieven aan die moeders. Om de
tafel zitten was er kennelijk niet bij.

Joodse auteurs en hun moeders, het blijkt
in veel gevallen een benauwende,
beknellende en moeizame relatie.
Waarbij de moederfiguren
voor de auteurs zowel een
bron van inspiratie zijn
als een manier om zich
‘vrij’ te schrijven en
zich zo te ontwikkelen
tot een ongebonden en
onafhankelijk individu.
Kafka is daarin nooit geslaagd.
Hij schreef zijn brief op zijn
zevenendertigste. Hij stierf in 1924
op veertigjarige leeftijd. Zijn moeder
overleefde hem en stierf tien jaar later. •

Portnoy’s Complaint
Om de tafel zitten deed Philip
Roth ook niet. Hij ging naar
de psychiater en schreef
Portnoy’s complaint. Het werd
het ultieme archetype van
de afrekening. Philip Roth
wordt ook elders in deze
Benjamin genoemd, maar
dan bij ‘humor’. In Portnoy’s
Complaint ontmantelt hij
het traditionele beeld van de
liefdevolle moeder en bouwde
hij de Jiddische mama om tot een
dominante feeks. Al zijn mislukkingen,
tekortkomingen, foute keuzes, zijn

Arnon Grunberg,
foto: Heike Huslage-Koch
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Ode aan de
Jiddische mama
van Esther Porcelijn
Esther Porcelijn, 35, laat zich niet
zo makkelijk omschrijven: dichter,
filosofe, columniste, presentatrice,
werkzaam in de kunsteducatie en
vroeger actrice. Ze rolt van het ene in
het andere, zegt ze. Ook qua Joodse
achtergrond is ze een mengeling van
betrokkenheid en afstand. Maar een
ding staat als een paal boven water:
Ze heeft een Jiddische mama en is er
nu zelf ook een.

TEKST FERRY BIEDERMANN FOTO'S ERNEST POTTERS

E

haar moeder, waarin ze haar onverbloemd een Jiddische
mama noemt en ook een paar dingen opsomt die daar
bijhoren.
Altijd gelijk hebben, uiteraard, het huis gezellig maken,
zeker, maar ook een Jiddische moeder die zich niet voor
de gek laat houden: ‘Mijn “2 euro 99 ammehoela” moedertje,’ staat er onder meer.
“Ze is niet gierig, ze is niet bang om de extra lekkere dingen te kopen voor de visite, ze is niet iemand die beknibbelt. Het is meer dat ze er niet van houdt om voor de gek
gehouden te worden, een belediging voor de intelligentie,
die € 2,99,” zegt Esther over haar moeder, Marjan Wolff,
die op 75-jarige leeftijd nog actief is als docent Italiaans
en gids.

ven in vogelvlucht: Geboren te Amsterdam,
gestudeerd in Maastricht en daarna Tilburg waar ze
de eerste vrouwelijke stadsdichter was, tussen 2011
en 2013: “Vóór mij waren het toch vooral wat knorrige
oude mannen.”
Nu woont ze in Rotterdam, schrijft ze een column in het
NIW, maakte ze het tv-programma: ‘Vraag het de rabbijn’
van de Joodse afdeling van de EO en gaat daar nu ook de
Jodcast podcast doen. Ze heeft ook nog een “gewone mensenbaan”, bij een educatieve kunstinstelling in Rotterdam.
Haar mooiste project is echter haar driejarig zoontje, Abel.
Dat ze zelf, misschien toch wel onvermijdelijk, een Jiddische mama zou worden, had ze niet helemaal vermoed
toen ze een jaar of tien geleden een gedicht schreef over
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Moeders
Mijn moedertje.
Olijfbruin en auberginekleurig en geurig
en altijd de lippen binnen de lijntjes gestift
en nooit pretentieus en nooit strooien
met kennis en onvermijdelijk smaakvol en
grappen en grollen zonder te pochen en
zonder weemoed denken aan vroeger.
En zo vaak gelijk, bijna toch altijd gelijk,
en nu waarschijnlijk ook, moeders.
Ik kwam uit jou, je kleine matroesjka, en
straks komt er ook weer een uit mij.
De poppetjes op een rij naar de verte, tot
ze helemaal uit het zicht zijn verdwenen.
“’t Lijkt wel een grafrede zeg!”
Jahaa moeders...

Mijn kleine fijne moedertje.
Mijn “2 euro 99 ammehoela” moedertje.
Mijn “afgeprijsd is ook niet duur” moedertje.
Mijn kleine grote moeder, mijn terracotta
tegels, crèmekleurig, Perzisch tapijt,
kwaliteit verraadt zich áltijd moedertje.
Mijn hippie Vondelpark blowtje doen blote
voeten zeven vriendjes vroeger moedertje.
Mijn moeder die de beste vrouwengeluiden
maakt moeder: “whooeaa…och…ho…
ts...nt… ooh…ach….whooeaa!!”
Mijn alles behalve breien, en alles behalve
braaf, en alles behalve burgerlijk moeder.
Mijn eigenlijk Italiaans moedertje.
Mijn Jiddische memme
Mijn: “’t prikt maar een klein beetje” en
“tuurlijk past dit nog in de koffer”
en mijn “maar hij heeft een heel
goed karakter” moedertje.

Nu zelf aan de beurt
“Raymond, mijn man, grapt wel eens dat ik nu de
Jiddische mama ben, die ik ook ben want mijn moeder is
nu dus de Jiddische oma geworden. Het is verplaatst, ik
houd bijvoorbeeld ook enorm van koken. Ik kan ook een
hele dag zo’n pan kippensoep laten pruttelen. Als ik tijd
heb doe ik dat graag en dan vind ik het ook heel belangrijk
dat iedereen het lekker vindt, dat doet me echt goed.”
Eten was thuis een belangrijk onderwerp dat ook serieus
werd genomen. “Mensen die niet van lekker eten konden
genieten, hadden echt een hiaat in hun karakter. Dat vind
ik dus ook een beetje, dat kunnen smikkelen of nasjen.”

“Wel advocaat, dat is
natuurlijk niet belangrijk
maar toch fijn, hè.”
Vrij, antiburgerlijk, optimistisch en opgewekt, is hoe
Esther haar moeder omschrijft. Niet direct het beeld van
de Jiddische mama. “Het zit hem in kleine dingetjes. Dat
ze ’s ochtends al gaat aankondigen wat we vanavond gaan
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Marjan Wolff, moeder van Esther, met haar kleinkind
— Er zit dus wel een tegenstelling tussen de Jiddische mama
en het feminisme?
“Ja, maar mijn moeder is best wel feministisch. Ze heeft
daar ook voor gedemonstreerd op de Dam vroeger. Als
vrouw heb je nog steeds wel dat als je veel werkt dat
andere mensen dan iets zeggen van, goh, dat is niet fijn
voor die kinderen, terwijl als de man veel werkt dan vindt
iedereen dat de normaalste zaak in de wereld.

“Het archetype van de
Jiddische moeder is
geen domme vrouw.”
— En hoe verhoudt dat antiburgerlijke zich tot de Jiddische
mama?
“Het heeft vooral iets huiselijks en dat is misschien
per definitie burgerlijk. Maar aan de andere kant is dat
archetype van de Jiddische moeder geen domme vrouw.
Het is niet de gewone huismoeder die maar staat te sloven
met haar schort om. Het is toch een intelligente vrouw,
mijn moeder zeker, die ook mee kan discussiëren.
Mijn vader voert vaak het hoogste woord thuis, ook als er
visite is, terwijl mijn moeder bijzonder goed op de hoogte
is van alles en zij kan zo af en toe een superscherp ding
zeggen en dan weet iedereen dat ze gelijk heeft. Of dan
weet zij wel gewoon wanneer Napoleon is overleden.”

eten. En dat ze per definitie vindt dat je te weinig eet en
dat je te mager bent. En altijd een leuke jongen voor je
heeft gezien maar dat dan niet wil benoemen omdat ze
weet dat je dat vervelend vindt, maar dat ze dat dan zo
nonchalant mogelijk laat vallen: ‘Maar die heeft een hele
leuke zoon en die is wel advocaat, dat is natuurlijk niet
belangrijk maar toch fijn, hè’.”

Bemoeizucht
Dat laatste komt in de buurt van het cliché van de
bemoeizuchtige Jiddische mama.
“Die bemoeizucht was heel specifiek bij mijn moeder,
soms ineens ging ze me ongevraagd advies geven, dat is
natuurlijk heel erg des moeders en ik ga het ongetwijfeld
bij Abel ook doen.
Het was vroeger inderdaad wel een beetje irritant, denk
ik. Ik heb me zo voorgenomen om dingen anders te doen,
maar volgens mij neemt iedereen zich dat voor met zijn
kinderen en gebeurt het nooit. Of minder dan je zelf
denkt.
Het is een heel specifiek soort bemoeizucht. Ik denk wel
eens, de Marokkaanse moeder, de Turkse moeder, de
Jiddische memme, daar zijn wel wat overeenkomsten
tussen. Dat eten ook. Dat is minder zo bij de Hollanders,
als we de rest zo kunnen noemen.”
Dat zorgzame en de nadruk op eten, en voeden, dat kan
soms wel botsen met de hedendaagse verwachtingen,
beseft ze. “Het lijkt eigenlijk ergens wel onfeministisch
maar ik vind het juist best wel feministisch. Van: je werkt,
je hebt een carrière en je kan dat ook. Dat hoeft elkaar
niet te bijten.”

— En ze heeft dus altijd gelijk, zoals in je gedicht staat?
“Ja vaak wel, inderdaad.”

— Dat ze goed zijn en niet fout?
Ja, dat heb ik echt, ik heb er een column over geschreven.
Micha Wertheim heeft er ook ooit iets over gezegd, dat
als hij helemaal eerlijk is, hij mensen toch zo beoordeelt.
En hij is ook jonger, net als ik. Wij zijn echt weer van
een andere generatie dus ik vind het gek om dat toch
te merken. Hij zei: ‘Ik deel mensen toch in volgens de
categorie: zou ik uiteindelijk bij je kunnen onderduiken of
niet, ben je uiteindelijk te vertrouwen of niet?’ Toen ik dat
las dacht ik: dat heb ik ook. Dat als de pleuris uitbreekt,
aan wie heb je dan iets? Dat is natuurlijk toch een raar
overblijfsel, wat heb je daar nou aan om zo in het leven te
staan? •

— Is dat zo, dat het Jiddische mamaschap niet goed zou
samengaan met het feminisme?
“Ik denk dat als je de echte Jiddische mama wilt zijn,
je bijna altijd thuis bent. Dat is niet heel feministisch,
hoewel je kan zeggen dat alles wat echt een eigen vrije
keuze is per definitie wel feministisch is, maar er kleeft
natuurlijk iets onfeministisch aan om bijvoorbeeld
financieel zo afhankelijk van je man te zijn.”
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— Maar is dat ook echt zo?
“Ja, dat is wel een beetje vervelend, maar het is gewoon
zo. Natuurlijk ben ik het best wel met haar oneens en
discussiëren we en vind ik het soms stom wat ze zegt maar
ze heeft toch vaak wel gelijk, zeker als het gaat om het
inschatten van het karakter van iemand. Dat heb ik ook
wel een beetje meegekregen. Ze kan heel goed inschatten
of iemand echt te vertrouwen is, dat vinden we allemaal
heel belangrijk, dat is misschien toch weer wel echt iets
Joods. “

JIDDISCHE MAMA

Vivienne
Goldwasser Goldcwajg
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Onuitputtelijke bron van
humoristische anekdotes
Van zoet tot wrang
TEKST KARIEN ANSTADT

Vormde de Jiddische Mamme in
het Oost-Europa van de 19de eeuw
zo nu en dan al een ’last’ voor
de kinderen of was zij in die tijd
nog louter een bron van liefde?
Wat vaststaat is dat het beeld
ambivalenter wordt na de emigratie
naar Amerika. Oh, wat werd de
Jiddische Mamme daar vaak een
obsessie, met name voor de zonen.

niet meer slapen. Ik bleef maar liggen denken, tot ik om
zeven uur opstond, snel een geroosterd boterhammetje
at en een kopje koffie naar binnen sloeg, waarna ik direct
naar u toe ging. Vertel me alstublieft, wat betekent die
droom?” - De psychiater zweeg een tijd, dacht diep na en
zei: “Een geroosterd boterhammetje en een kopje koffie,
noem je dat een ontbijt?”

“Tijdens mijn eerste
schooljaar geloofde ik
dat elke onderwijzer
mijn moeder in
vermomming was.”

I

n het lied Kinderyorn van de dichter Mordechai
Gebirtig (1877-1944) zingt een oude man nog met
weemoed over zijn zise Kinderyorn, oftewel zoete
kinderjaren, en ook over zijn mamma, ook al dreef
zij hem naar het Cheider, de religieuze school.
Op zoek naar een beter leven emigreren Joodse gezinnen
eind 19de en begin 20ste eeuw naar de VS. Ja, ook daar
is een Joodse gemeenschap, maar het gezin heeft veel
familie moeten achterlaten. Het sjtetlleven behoort tot
het verleden, maar de moeders houden daar nog aan vast.
Ze richten zich hoe langer hoe meer op de kinderen.
Een paar generaties later echter, proberen de zonen
zich te bevrijden van de Jiddische Mamma die
veeleisend is en zich aan een stuk door met hun doen
en laten bemoeit. Ze willen opgaan in de Amerikaanse
maatschappij en hebben niet altijd meer een boodschap
aan al dat Joodse. Maar wat is het moeilijk om je los
te maken. Het levert veel stof voor humor, en voor
therapeuten:
Een man bij zijn psychiater: “Ik had een rare droom
vannacht, ik zag mijn moeder, maar het viel me op dat ze
uw gezicht had. Ik was erg ongerust, werd wakker en kon
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Ook voor Alexander Portnoy, de hoofdfiguur in Portnoy’s
complaint van Philip Roth, was zijn moeder alom
aanwezig: “Ze was zo verankerd in mijn bewustzijn dat ik
tijdens mijn eerste schooljaar geloofde dat elk van mijn
onderwijzers mijn moeder in vermomming was.”
En dan hebben we nog de hilarische film Oedipus Wrecks
van Woody Allen. Advocaat Sheldon wordt gek van zijn
moeder die zijn verloofde Lisa niet accepteert. Hij wil
zijn moeder weg hebben. Als ze met z’n drieën naar een
goochelshow gaan om elkaar beter te leren kennen,
verdwijnt moeder daadwerkelijk. Even later verschijnt ze
met een gigantisch hoofd aan de hemel, roddelend over
haar zoon, net zo lang tot de relatie met Lisa ten einde
komt.

Soms zijn er twee stereotypen tegelijkertijd in een witz:
de moeder die haar man nooit aan bod laat komen met
haar verbale geweld en de moeder die eist dat haar kind
schittert:
Saul komt thuis van school en vertelt trots aan zijn
moeder dat hij een rol in het schooltoneelstuk heeft.
“Welke rol heb je,” vraagt moeder. “Die van de Joodse
echtgenoot,” antwoordt Saul. “Wat!? ” Reageert moeder.
“Ga direct naar school terug en vraag je onderwijzer om
een rol met tekst.”
Het begrip guilt trip betekent zoiets als op iemands
schuldgevoel werken. Dat talent schijnt de Joodse
moeder ook wel te hebben. En niet alleen de zonen,
maar ook de dochters hebben er last van. Er bestaat een
cartoon waarop twee jonge vrouwen het erover hebben
en de één de ander overtreft met de tekst: “My mother
doesn’t just enjoy guilt trips, she runs the travel agency.”

Vele stereotypen
Het stereotype van de eisende moeder die met minder
geen genoegen neemt geeft ook aanleiding tot vele
moppen:
Moeder en zoon zitten aan het strand, plotseling
neemt een vloedgolf het kind mee. Moeder, in opperste
wanhoop, bidt en smeekt tot de almachtige: “Geeft u me
alstublieft mijn zoon terug.” Het gebed wordt verhoord;
bij de volgende golf spoelt het kind terug op het strand.
Moeder sluit haar zoon in haar armen, maar kijkt naar
boven en zegt: “Waar is z’n petje?”

Exclusief Joods?
Wat is het verschil tussen een Italiaanse en een Joodse
moeder? Een Italiaanse moeder zegt: “Eet je eten op of ik
vermoord je, een Joodse moeder zegt: “Eet je eten op of
ik pleeg zelfmoord.”
De Poolse Jiddische moeder kan er ook wat van als
het om dominantie gaat. Dit is uit de necrologie van
Marilka Shlafer door Pieter van Os in de NRC van 21-22
november 2020: Dochter Esther vertelde de volgende
anekdote over haar moeder. Deze vroeg haar toen ze in
Israël was om karpers mee te nemen naar Nederland
omdat die vissen het meest geschikt waren om gefillte
Fisch te bereiden.
“Maar moeder, die vissen kunnen toch niet mee in de
bagage?”
“Je moet de stewardess vragen die in de ijskast van het
vliegtuig te bewaren.”
“Dat vinden ze natuurlijk nooit goed, moeder.”
“Tuurlijk wel! Doe nu maar gewoon!”
In het vliegtuig van maatschappij El Al reageerde de
stewardess als verwacht:
“Daar kunnen we niet aan beginnen mevrouw, de ijskast
is voor de crew, niet voor passagiers.”
Daarop voegde Esther zachtjes toe, bijna tegen beter
weten in:
“Het geval wil dat ik een Poolse moeder heb...”
De uitdrukking op het gezicht van de Israëlische
stewardess veranderde ogenblikkelijk. “Ik begrijp het, ik
heb ook een Poolse moeder, geef me de vis maar.”
Toen Esther de vis aan haar moeder overhandigde zei
deze: “Zie je nu wel hoe makkelijk dat was?” •

“My mother doesn’t just
enjoy guilt trips, she
runs the travel agency.”
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Jiddische mama moppen
De woorden Jiddische mama doen bij veel mensen meteen denken aan moppen. Wat is
er meer typisch Joods dan een grap over, en vaak ten koste van, de Jiddische mama?
Leuk? Misschien. Maar ze zijn vaak ook wel erg gedateerd, niet gek als we bedenken
dat de jaren zestig van de vorige eeuw de hoogtijdagen waren van dit soort grappen in
de VS, en als het in Nederland vooral doet denken aan Max Tailleur. Ze kunnen vaak
vrouwonvriendelijk, antifeministisch en zelfs licht anti-Joods zijn, met het hameren
op sommige negatieve stereotypes. Aan de andere kant is er niets Joodser dan
zelfspot. Hier een kleine selectie:
Moedertrots:

Drie Joodse moeders zitten te discussiëren over wiens zoon het meest van ze houdt.
De eerste zegt: “Weet je, mijn zoon stuurt me elke dag een bos bloemen.”
“Noem je dat liefde,” zegt de tweede moeder? “Mijn zoon belt me elke dag”.
“Dat is niets,” zegt de derde. “Mijn zoon is vijf dagen in de week in therapie en praat de héle tijd over me.”

Echtgenoot onder de duim:
Een Joodse jongen komt thuis van school en vertelt zijn moeder dat hij een rol heeft in het toneelstuk.
“Fantastisch,” zegt zijn moeder. “Welke rol heb je?”
De jongen zegt: “Ik speel de Joodse echtgenoot.”
“Dat is vreselijk, ga naar de leraar en zeg hem dat je een rol met tekst wil.”

Op z’n Amerikaans:
A group of five Jewish women is eating lunch in a busy café. Nervously, their waiter approaches the table.
“Ladies,” he says, “is anything OK?”

Kvetch (klagen):
Mosje, aan de telefoon: “Hallo moeder hoe is het met je?”
Moeder: “Heel goed, bedankt.”
Mosje: “Oh sorry, dan heb ik het verkeerde nummer gebeld.”

Meer kvetch:
Drie Jiddische grootmoeders zitten in het park.
Zegt de eerste: “Oy, oy, oy”.
Zegt de tweede met een diepe zucht: “Oy, oy, oy, oy.”
Zegt de derde met tranen in haar ogen: “Oy, oy, oyweh”.
Zegt de eerste: “We hadden toch afgesproken het vandaag niet over de kinderen te hebben.”

Cadeau:
Een Joodse grootmoeder geeft haar kleinzoon aanwijzingen hoe hij bij haar binnen kan komen.
Ze zegt: “Als je bij de voordeur staat, moet je met je ellenboog op knop 14 drukken, dan doe ik open.”
Dan is rechts in de lift het toetsenbord en moet je met je elleboog weer op nummer 14 drukken.”
De kleinzoon zegt: “Maar waarom moet ik al die knoppen met mijn elleboog indrukken”.
Oma: “Je hebt toch een cadeautje in je handen...”

Een voorbeeld van een Amerikaans boek over
Jiddische mama’s, met grappen en meer: The Portable
Jewish Mother: Guilt, Food, And... When Are You Giving
Me Grandchildren, Laurie Rozakis
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“Een
vertrouwde
sfeer

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout,
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.
Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg

Dat is
dichtbij
voor mij”

thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen.
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren,
zijn er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven
kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg nodig? Wijkbewoners

We zijn er voor iedereen
met zorg én nesjomme

zijn van harte welkom in ons restaurant.

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

Ziekenhuisamstelland.nl

aangenaam dichtbij

Wat er ook gebeurt,
Jonet.nl is er voor uw
nieuwsvoorziening.
Dat doen we in
tijden van voor- en
tegenspoed. U kunt
op ons rekenen!
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Jiddische mama
vs. corona
TEKST FERRY BIEDERMANN

H

neurotisch voor mijn moeder. Het heet ook niet voor niets
de Jiddische mama corona app.”

et was stil in de groentewinkel van Mo en rabbijn
Shlomo Krantz stapte monter naar binnen, ook
al had hij niets nodig, voor een praatje met zijn
vriend. Die zette meteen twee kopjes thee klaar op de
toonbank. “Ho, excuses, Mo. Ik word geappt, zal mijn
moeder wel weer zijn.” Hij keek op zijn scherm, tikte wat
woorden en murmelde: “Is er een emoji voor laat me alsjeblieft even met rust?” en borg zijn telefoon op.
Nog geen minuut later, hij was de suiker nog in zijn thee
aan het roeren en had nog nauwelijks een woord kunnen
wisselen met Mo, trilde zijn broekzak opnieuw. Hetzelfde
ritueel herhaalde zich en licht geïrriteerd liet hij zijn
telefoon maar op de toonbank liggen.
Mo keek hem verwonderd aan: “Maar Krantz, je hoort
letterlijk nooit wat van Shelly, ze heeft het veel te druk,
zeker nu met corona. Dat hele ziekenhuis drijft op haar,
en dan al het onderzoek dat ze er ook nog naast doet. Ik
dacht dat je weken van tevoren een afspraak moest maken
om haar zelfs maar aan de telefoon te krijgen?”

“Dat is vreselijk gemeen,
wat een naar stereotype.”
Krantz verslikte zich in zijn thee en proestte een deel
weer uit. Hij keek verontwaardigd naar Mo. “Wat? Dat
is vreselijk gemeen, wat een naar stereotype.” Mo keek
hem spottend aan. “Het is anders wel aan de universiteit
ontwikkeld, nu ik erover nadenk, volgens mij op de
afdeling van je moeder. Het is geloof ik bedoeld om
mensen meer bewust te maken van de regels en ook van
de noodzaak van vaccinaties.
Maar het ding viel bij mij door de mand toen het me appte
dat mijn moeder het vertikt een vaccin te nemen zolang

Krantz mijmerde gepijnigd: “Dat was zo, ja, dat waren
mooie tijden. Jarenlang ging het goed, nadat ik eenmaal
de deur uit was en ze weer fulltime aan de slag ging.
Heerlijke rustige jaren waren dat. Ik begrijp ook niet waar
ze nu de tijd vandaan haalt om me constant op de huid
te zitten. Ze appt me steeds dat ik moet uitkijken met
corona en blijft de regels maar herhalen, het lijkt we een
partijpolitieke uitzending van het RIVM. Ik zweer het je,
als zij verantwoordelijk was voor het doen naleven van
de regels en het vaccineren, hadden we hier nauwelijks
corona gehad.”
Mo keek Krantz eerst meewarig aan en barstte toen in
lachen uit. “Je bent echt wereldvreemd, Krantz. Je denkt
toch niet dat ze die zelf allemaal de hele tijd verstuurt?”
Krantz keek verbouwereerd: “Wat bedoel je met niet zelf?
Dat haar assistent dat doet? Maar ze klinken zo echt, als
haarzelf.”
Opnieuw moest Mo lachen: “Het is een bot, joh. Een app
die automatisch gepersonaliseerde berichten verstuurt.
Jeanine probeerde het bij mij ook, maar ik had meteen
door dat ze het echt niet zelf was. Die appjes waren veel te

ik er niet een heb gehad. Jeanine stond helemaal vooraan
toen ze begonnen met inenten en heeft me toen nog een
selfie gestuurd met: ‘so long, sucker’ als onderschrift.”
Krantz verzonk in gepeins. Een Jiddische mama corona
app? Nu hij erover nadacht, kon hij het nut er wel
van inzien voor een klein maar hardnekkig deel van
zijn kehilla dat een broertje dood had aan de coronamaatregelen en vaccins. De enige die er iets aan zou
kunnen doen, zou hun Jiddische mama zijn. Een plan
begon zich te vormen. “Mo, waar download ik die app,”
grijnsde hij. •
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“Die appjes waren
veel te neurotisch
voor mijn moeder.”

JIDDISCHE
INTERVIEW
MAMA

Roos Bar Ephraim

met dreumes Noam
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Jiddische
verzetsmama
Moed tijdens de oorlog
TEKST MARIANNE FUCHS FOTO'S COLLECTIE MARTIJN KATAN

Martijn Katan, 75, schreef een

zelfs moordaanslagen pleegden op

Zijn moeder schreef in haar dagboek op de dag dat ze
bevrijd werden door de Canadezen: “Nu wil ik een kind.”
Prompt werd Martijn negen maanden na de oorlog
geboren. “Mijn zus en ik zijn Joods-light opgevoed. Een
doos matzes van Hollandia met Pesach, appeltjes met
honing met Rosj Hasjana en kaarsen in de menora met
Chanoeka. Dat laatste kwam omdat ik zo graag een
kerstboom wilde. Die kerstboom kwam er niet maar wel
een menora en ik mocht de kaarsjes aansteken. Ook moest
ik elke zondag naar Joodse les.”
Martijn groeide op in een middenklassegezin in Arnhem.
Daar waren zijn ouders tijdens de oorlog uit Rotterdam
naartoe gevlucht. Op zijn elfde verhuisde de familie
Katan terug naar Rotterdam. Vader Richard Katan was
handelsreiziger in galanterieën, garen en band; daarna
werd hij zelfstandig ondernemer. Hij moest niet veel
hebben van godsdienst. Moeder Roosje Roos kwam uit
een orthodox gezin. Ze was tot haar trouwen secretaresse
en toen Martijn opgroeide was ze huisvrouw.

landverraders. Hoe verging het de

Verzet

boek: ‘Geen makke schapen’, over
tien Joodse familieleden die aan
het verzet deelnamen, onder wie
zijn ouders. Indrukwekkende
verhalen van Joden die onder
levensgevaarlijke omstandigheden
kozen voor de illegaliteit, die
onderduikers en piloten hielpen en

Over de oorlog werd niet veel gesproken hoewel het
verdriet en de donkere wolken van de oorlog bij moeder
steeds voelbaar waren. Vader Katan vervalste tijdens
de oorlog Ausweisen, Duitse identiteitsbewijzen,
voor het verzet en bracht die rond. Hij werd opgepakt
en overgebracht naar het beruchte Oranjehotel in
Scheveningen. Vervolgens belandde hij in kamp
Amersfoort.
Een kameraad uit het verzet werd in zijn bijzijn
doodgeslagen; hijzelf werd er vermoedelijk gemarteld
en mishandeld. Hij heeft daar nooit een woord over
gesproken en Martijn heeft er niet naar durven vragen.
Nooit werd ontdekt dat zijn vader een Jood was. “Als
zijn broek naar beneden was gezakt hadden de nazi’s het
meteen gezien,” zou zijn moeder later zeggen tegen de
interviewster van het Spielberg-project.

moeder van Martijn en wat voor
moeder was zij?

“D

e gezondheid van haar kinderen kwam op
plaats één, twee en drie. Goed eten was dus
belangrijk. We aten meestal vlees met jus,
behalve op donderdag, dan was er gestoofde kabeljauw
met chocoladepudding toe. Wat dat betreft voldoet mijn
moeder aan het beeld van Jiddische mama,” vertelt
Martijn. Dat hij zich als emeritus hoogleraar voedingsleer
bezighoudt met gezonde voeding heeft niets te maken
met het feit dat zijn moeder eten belangrijk vond. “Ik
kwam toevallig in dat vak terecht.”
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Zorgzaam
Moeder Roosje was anders.
“Mijn moeder was een
gecompliceerde vrouw. Ze was
enig kind en grondig verwend
door haar vader. Maar tijdens
de oorlog was ze koelbloedig en
dapper. In haar latere leven kon
ze soms fel zijn, maar ze was
vooral gastvrij en zorgzaam. Een
zachte, liefhebbende moeder,
maar soms wel ver weg.”
Martijn vertelt lachend een
anekdote uit zijn jeugd:
“Mijn moeder gebruikte vaak
troetelwoordjes, maar toen ik
veertien was vroeg ik haar ermee
op te houden. Ik schaamde
me ervoor als ze dat deed in
het bijzijn van mijn vriendjes.
Dat beloofde ze, maar even
later riep ze op liefdevolle toon
“Tijneldewijneltje, je loopt op je
blote podeldewodeltjes.” Haar
manier om me te waarschuwen
dat ik op blote voeten liep.”
Maatschappelijke status
interesseerde haar niet maar ze
stimuleerde hem wel om zijn
best te doen op school, hoge
cijfers te halen, en een vak te
leren. “Dat pakken ze je niet meer af,” zei ze dan. Hij werd
biochemicus, is nu emeritus hoogleraar voedingsleer
en columnist voor NRC Handelsblad en schreef twee
bestsellers over voeding.
Martijn kreeg als kind mee dat het belangrijk is dat je
jezelf kan redden, dat je spaargeld hebt voor als het weer
gebeurt en je moet vluchten. De vluchtkoffer stond bij
wijze van spreken altijd klaar. Hij heeft daar wel wat van
overgehouden. “Ben ik voorbereid? Staat alles klaar? Is de
tank van mijn auto vol? Ik chargeer nu, maar zo is het wel
een beetje.”

Moeder Katan-Roos hielp haar man af en toe met het
distribueren van de vervalste Ausweisen. Ze heeft veel
angsten doorstaan, vooral toen haar man gevangenzat.
Vrijwel haar hele familie is tijdens de oorlog gedood.
Alleen een moedige nicht, Didi Roos, heeft het overleefd.
Didi was koerierster, werd opgepakt en zwaar mishandeld.
Ze wordt in Martijns boek beschreven als het meisje dat
zweeg. “Ze hebben haar op haar buik geslagen,” vertelde
zijn moeder een keer over Didi. Meer kreeg Martijn niet
te horen.
Didi was een harde in de oorlog en ook als moeder van
drie zonen, allen in Israël geboren. Ze voldeed misschien
toch gedeeltelijk aan het clichébeeld van de Jiddische
mama: ze was veeleisend, dominant, hechtte belang aan
carrière. Het welzijn van haar kinderen, inclusief een goede opleiding en een top loopbaan, stond op nummer een.

“Ze deed net alsof ze mijn
stem niet herkende.”
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Sandra van der Pal

met baby Noah Elias
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Tijdens de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam, waar hij
aan deelnam, voldeed zijn moeder ook wel aan het beeld
van de Jiddische mama. “Tijdens hardhandig optreden
van de politie maakte ze zich zorgen om mij, hoewel ik
toen al drieëntwintig was en vijfdejaars student. Dat ik
met lang haar liep en tegen de autoriteiten in opstand
kwam vond ze niet erg, haar enige zorg was dat ik gewond
zou kunnen raken.”
Toen de kinderen uit huis waren heeft ze haar oude beroep
als secretaresse weer opgepakt. Achteraf heeft ze wel eens
laten merken dat ze meer ambitie had en misschien wat
minder afhankelijk had willen zijn.
“Mijn vader was op zijn 59ste overleden. Daarna kreeg
ze het steeds moeilijker met zichzelf. Herinneringen aan
omgebrachte familieleden en vrienden kwamen meer
en meer naar boven. Ze eiste op een ongrijpbare manier
aandacht van ons. Toen ik een keer na langere tijd weer
eens belde deed ze net alsof ze mijn stem niet herkende.
Niet de handigste manier om te laten merken dat ze me
miste, maar ze kon niet anders. Goddank had ze een hele
goede maatschappelijk werker van JMW. Zij heeft mijn
moeder erdoor gesleept.”

Martijn, moeder en zus steken Chanoekakaarsen aan, 1956.

Relatief veel Joods verzet
Oorspronkelijk was het Martijns bedoeling om een
hoofdstuk te schrijven over zijn vader voor een boek
over Joods verzet van de Nederlandse Kring voor Joodse
Genealogie. Terwijl hij dat schreef kwam Martijn in zijn
familie steeds meer verzetslieden tegen en zo groeide
dat ene hoofdstuk uit tot een boek dat eerder dit jaar
verscheen bij uitgever Prometheus. Bij het onderzoek
maakte hij gebruik van zeshonderd nagelaten brieven
en stukken van zijn ouders, persoonlijke documenten,
archieven, bevolkingsregisters, interviews met
ooggetuigen en nabestaanden, herinneringen aan
gesprekken met zijn ouders, geschiedenisboeken over de
Tweede Wereldoorlog en het internet.

foto: patrick sternfeld

“Ik maak me vaak zorgen
over de kinderen en
kleinkinderen.”

“Eigenlijk ben ikzelf ook een Jiddische mama, omdat ik
me vaak zorgen maak over de kinderen en kleinkinderen.
Het zou wel eens kunnen dat er in de loop van de eeuw
wereldwijde voedseltekorten komen ten gevolge van
klimaatverandering. Als er massaal oogsten mislukken
komt er hongersnood, en als er in Europa nog wel eten is
zullen miljarden mensen hierheen vluchten. Dat betekent
strijd.
Wat ik van mijn boek heb geleerd is dat er meer kracht en
vindingrijkheid in de mens zit dan je ziet. Dat maakt me
dan weer optimistisch. Ik denk dat als het moet mijn kleinkinderen, net als mijn familieleden tijdens de oorlog, sterk
en vindingrijk zullen zijn en zich er doorheen slaan.” •

Martijn schat dat het aantal Joden dat deelnam aan
het verzet groter is dan algemeen aangenomen wordt,
vandaar de titel van zijn boek. Volgens zijn ruwe
berekening zat 1,6 procent van de 140.000 Joden in
het verzet, ten opzichte van 0,3 procent van de totale
Nederlandse bevolking, een schatting van Loe de Jong.
Dat is vijf keer zoveel.
Uit de oorlogsverhalen van zijn familie heeft hij moed
kunnen putten. Het waren gewone mensen, maar
de omstandigheden maakten hen sterk en inventief,
heldhaftig zelfs.
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My Yiddishe Momme
Hoe een lied de wereld veroverde
TEKST KARIEN ANSTADT

Over de Jiddische mama is veel
geschreven: positief, negatief en
op humoristische wijze. Maar het
monument voor haar bij uitstek is
het nostalgische lied My Yiddishe
Momme uit 1925,
geschreven door Jack
Yellen en Lew Pollack
en beroemd gemaakt
door Sophie Tucker. Een
evergreen.

in Rotterdam geboren als derde van tien kinderen in een
arm Joods gezin. Omdat Fuld goed kon leren kreeg hij
een studiebeurs waarmee hij voor rabbijn wilde studeren.
Toen de rector van het Israëlitisch Seminarie hem
echter hoorde zingen, stuurde hij hem als chazan naar
de sjoels in de provincie. Hij kreeg toen zoveel plezier in
het zingen dat hij zijn studie afbrak en besloot zanger te
worden.

“Je moet wel
van steen zijn
om niet ontroerd
te raken.”

In 1931 kreeg hij de kans om op
te treden in het TipTop theater in
ophie Tucker, die als Sonia
Amsterdam. En daarmee nam zijn
Kalish in 1887 in de Oekraïne in
zangcarrière een vlucht. Toen hij
een Joods gezin werd geboren,
bij de VARA-radio auditie deed met
emigreerde al jong met haar familie
een Jiddisch lied werd hij meteen
naar de VS. In 1903 trouwde ze
aangenomen en trad hij minstens één
met Louis Tuck, aan wie ze haar
keer per week op. Ook in Engeland en
artiestennaam ontleende. Op jonge
Duitsland kreeg hij de kans om op te
leeftijd zong ze al in het restaurant
Sophie Tucker, 1930
treden en verwierf hij bekendheid.
van haar ouders in Connecticut. Later
Zijn eerste grammofoonplaat, in 1933,
speelde ze piano en zong ze vaudevillewerd opgenomen in Berlijn en bestond voor de helft
liedjes in kleine theaters in New York. In de loop van de
uit Jiddische liedjes. Ten slotte werd ook hij in 1934
jaren ‘20 namen haar bekendheid en populariteit als
beroemd met My Yiddishe Mama.
zangeres, comédienne en entertainer toe.
Sophie Tucker zong My Yiddishe Momme, speciaal voor
haar geschreven door Jack Yellen, voor het eerst in 1925
Wat is er toch met dat lied?
na de dood van haar moeder. Op de oorspronkelijke
Ja, wat is er toch met dat lied, vroeg ik me af na het
grammofoonplaat zingt zij het lied op de ene kant in het
beluisteren van talloze versies. Sentimenteel? Misschien.
Engels en op de andere kant in het Jiddisch. In 1928 werd Maar de melodie en tekst zijn zo weemoedig dat je wel
het in de VS een hit en kwam het in de top 5. En zo begon
van steen moet zijn om niet ontroerd te raken. Met
My Yiddishe Momme een zegetocht door de wereld.
dank aan componisten en tekstschrijvers Jack Yellen en
Lew Pollack. Beiden waren grote bekendheden tijdens
de eerste helft van de twintigste eeuw met onder meer
Leo Fuld in Nederland
classics als Happy Days Are Here Again en Charmaine.
In Nederland hebben we Leo Fuld (1912-1997). Hij werd
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Sophie Tucker

Ze hebben met dit lied zoveel zangers
geïnspireerd tot een vertolking en dat tot op
de dag van vandaag.
Op YouTube vinden we wel meer dan twintig
versies. In Nederland zijn dat naast Leo Fuld
een opname van Bob Scholte (1902 -1983),
waarschijnlijk van vlak na de oorlog, maar ook van
Jenny Arean met een geheel eigen versie. Daarnaast
vinden we vertolkingen van beroemde sterren van over
de hele wereld. Van de Barry Sisters, Billy Holiday, Tom
Jones, Neil Sedaka, Connie Francis en Ray Charles, die
het zingt in een aflevering van The Nanny.
De Argentijnse Carlos Argentino zingt het deels in
het Spaans, a mi madre querida, met een duidelijk
Argentijnse begeleiding. Maar er zijn ook Russische,
Finse, Duitse en Hongaarse versies. Een van de mooiste
vertolkingen vind ik die van Charles Aznavour. Moest hij
aan zijn eigen Armeense moeder denken? Het lied lijkt
bij iedereen die een moeder heeft, en met haar een goede
band heeft - of er een zou willen hebben - een snaar te
raken.

“Een icoon van de
Joodse moeder uit een
voorbije tijd, een ode aan
de Jiddische mama.”
Terug naar de Joodse moeders en het verleden. De in
Frankrijk wonende Regine Zylberberg zingt My Yiddishe
Momme in het Jiddisch, maar ze is niet te zien. Je ziet
alleen beelden van Parijse Joden in oorlogstijd, gezinnen
met een ster. Het mist z’n uitwerking niet want je schiet
direct vol als je je realiseert dat die moeders de oorlog
niet overleefd hebben. Wat blijft is een icoon van de
Joodse moeder uit een voorbije tijd, een ode aan de
Jiddische mama. •
Leo Fuld in de San Remo Bar, 1971. Foto: Bert Verhoeff/Anefo
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Boeken voor de zomer
TEKST FERRY BIEDERMANN

Hier een kleine selectie van boeken
voor de zomer die de Benjamin
heeft binnengekregen. Alle
samenvattingen zijn overgenomen
van de uitgevers. De Benjamin
online heeft al langer een lijst met
boeken van Joodse schrijvers en/
of over Joodse onderwerpen die
regelmatig wordt bijgewerkt, altijd
te vinden op de homepage: https://
benjaminmagazine.wordpress.com/

aomi Silberstein, begenadigd violiste, zit boven in
de Martinitoren en overdenkt in ‘Eet goed’ haar
lot. ‘Een gesjiewes’ gaat over wat er na de oorlog
gebeurde met de manufacturenwinkel van de Joodse
Nico Messcher. Het verhaal over de bekende psycholoog
Wesley Fijndwerg schildert zijn mentale aftakeling en zijn
opzienbarende levenseinde. ‘Tien!’ is een ontluisterend
academisch avontuur met een bijrol voor de Griekse
cultuurheld Theodorakis. ‘Gedane zaken’ neemt de
lezer mee naar het zomerse, corrupte Sicilië en toont de
opportunistische bedrieger bedrogen.

Het zijn meeslepende vertellingen waarin een veelbelovend
student eindigt als vuilnisman en een varken uitgroeit tot
goeroe. De vaak noodlottige verhalen in de bundel Feinsteins
erfenis ademen een sfeer van vervreemding.

‘De verhalen van Harry Turksma ademen een montere
tragiek. Ze steken als spaken in één as: een geladen
levensgevoel en de plicht moed te houden. Een aanrader.’
– Douwe Draaisma

Harry Turksma (Leeuwarden, 1953)
studeerde Nederlands en filosofie en
deed de monumentale richting aan de
Kunstacademie, maar voltooide geen van
deze opleidingen. Hij zwierf rond, was
musicus, producer en kunsthandelaar.
In Feinsteins erfenis creëert hij volgens
de rijke Jiddische verteltraditie een aan
absurdisme grenzende werkelijkheid.

125 × 200

Feinsteins erfenis

‘Het boek van Harry Turksma staat vol heerlijk weglezende
verhalen in de verteltrant van Sholem Alejchem of Isaac
Bashevis Singer.’
– Nieuw Israëlietisch Weekblad

En toen zag ik mijn moeder: Een onverwachte ontmoeting
opent het verborgen verleden – Max Arpels Lezer
Voormalig onderduikkind Max (Marcus) Arpels Lezer
(1936) is internationaal betrokken bij activiteiten voor
het ondergedoken kind, de European Association of
Jewish Survivors of the Holocaust, de World Federation
of Jewish Child Survivors and Descendants of the Holocaust en de Claims Conference. Max komt in contact met
Garret Wetterauw, een Amerikaan die op zoek is naar
zijn Friese herkomst. Hun ontmoeting is de start van een
briefwisseling over de onderduik in Tzummarum. Max
leeft met een geheim: namelijk, wat de vrouw die zich
zijn moeder noemde hem aandeed.
Amphora Books, ISBN: 9789064461477

Harry Turksma

Joods worden in Nederland – Hannah Nathans
Hoe word je Joods in Nederland? Mensen die tot het
Jodendom zijn overgegaan voelden dit vaak niet als een
vrije keuze, maar als een innerlijke noodzaak. SommiN
gen hadden zich hun hele leven al Joods gevoeld. Maar
iemand kan zich nog zo Joods voelen, daarmee is hij nog
niet formeel Joods. In dit boek vertellen twintig mensen
hun verhaal hoe hun proces van Joods worden verlopen
is, en hoe zij dat beleefd hebben. Velen moesten obstakels en tegenwerking overwinnen om Joods te kunnen
worden. Velen ondervonden hulp op hun pad. Velen hadden ontroerende en spirituele ervaringen. Velen vonden
uiteindelijk hun bestemming.
Amphora Books, ISBN: 9789064461460.

gescheiden wordt. Hij overleeft, als door een wonder,
zowel de harde dwangarbeid in de kolenmijnen van het
kamp als de dodenmarsen. Telkens als alle hoop verdwenen lijkt, herhaalt hij als een mantra de vijftien namen
van zijn kinderen, en hoopt dat tenminste een van hen
de gruwelen zal overleven.
Van Oorschot, ISBN 9789028210783

ISBN 978-90-6446-1309 • NUR 303

AMPHORA
BOOKS

Vijftien namen - Levie de Lange
Levie de Lange groeit op in een joodse sloppenwijk dicht
bij het Waterlooplein. Hij trouwt jong, en zijn huwelijk
brengt maar liefst vijftien kinderen voort, die in een
straatarm maar warm gezin opgroeien. Vol liefde beschrijft De Lange hoe het leven voor een ongeschoolde arbeider in het Amsterdam van de crisisjaren eruitziet: de
solidariteit tussen de buurtbewoners, het sjouwerswerk,
de sinaasappelkistjes die als wiegjes voor de kinderen
dienen, de jiddische volksgein, de inventiviteit waarmee
hij bittere armoede en honger het hoofd biedt. In oktober
1942 wordt de familie afgevoerd naar Westerbork, en
vervolgens naar Auschwitz, waar De Lange van zijn gezin

SPINE: 20

FLAPS: 0

Feinsteins Erfenis – Harry Turksma
Meeslepende verhalen waarin een
Feinsteins
veelbelovend psycholoog eindigt als
erfenis
vuilnisman en een varken uitgroeit
tot goeroe. Het titelverhaal, over
opportunisme en de afrekening
ervan, neemt de lezer mee naar het
zomerse, corrupte Sicilië en toont
de bedrieger bedrogen. De vaak
noodlottige verhalen in de bundel
Feinsteins Erfenis ademen een sfeer van vervreemding.
Amphora books, ISBN 978-90-6446-1309
Harry Turksma

A MPHOR A BOOKS

De familie Drukker en de tragiek van joods Alkmaar – Jan
Baar
Het aangrijpende verhaal van de familie Drukker is
het verhaal van het grootste deel van joods Alkmaar.
Historicus Jan van Baar heeft de onderste steen
bovengehaald om dit verhaal te documenteren. Zijn
minutieuze onderzoek heeft geresulteerd in een
indringend boek over het tragische lot van de joodse
gemeenschap in Alkmaar. Tegelijk schetst het een
ontroerend portret van een gezin dat zomaar je buur had
kunnen zijn.
Alkmaarse Historische Publicaties, ISBN 978-90-821307-3-7 •
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Wilma Stein, 82 jaar, geboren in Den Haag,
woont in Diemen, getrouwd, twee kinderen en
vier kleinkinderen. Moeder van JMW.
TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Jiddische moeder

Hulpverlening (CIH) met leden uit de diverse
kerkgenootschappen. Sociaal bewogen mensen,
vaak met een echte regentenmentaliteit. Je kon daar
bijvoorbeeld kolen- of kledinggeld aanvragen.
Wij zagen de nood van de Joodse oorlogsslachtoffers
en voerden de eerste sociale protestactie die er in
Nederland plaatsvond. Dit resulteerde in de Wet
Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV).
Daarna werd ik de eerste vrouwelijke directeur
van JMW. Dat was, zeker in het begin, lastig in
de gesprekken met de “ouderwetse” bestuurders.
Er zijn wat zaken die ik heel belangrijk vond
zoals de telefonische opvang na de vijfdelige
tv-serie Sjoah van Claude Lanzmann.
Omdat JMW de WUV uitvoerde werd je automatisch
aan de overheid gekoppeld. Dit betekende dat behalve
Joodse hulpverlening je ook niet-Joodse cliënten
diende te helpen. Zoals bijvoorbeeld zigeuners en
Indische slachtoffers. Ook de ondersteuning van
getuigen of aanwezigen in de rechtszaal bij de processen
tegen de oorlogsmisdadigers was heel belangrijk.
Verder kijk ik met trots terug op onze
samenwerking met Sjalhomo, de organisatie
voor acceptatie van Joodse homo’s. Twee
medewerkers waren hier deels voor aangesteld.

Dat is voor mij warmte, (over)bezorgdheid, altijd
klaarstaan, ook als het niet kan, alles opzij schuiven.
Iedereen zegt dat ik een Jiddische moeder ben omdat
hier altijd alles mogelijk is, iedereen valt binnen
en kan mee-eten of samen de sjabbat en de andere
Joodse feestdagen vieren. Een ander voorbeeld is
mijn kleindochter van achttien die graag naar de
kapper wil en zegt het zelf te willen betalen, maar
ze weet bij voorbaat dat ze dit niet hoeft te doen.

Leven
Ik woonde in Soestdijk en zat op de MMS (middelbare
meisjesschool, red.) in de parallelklas met prinses
Irene. Deze werd op het Baarns Lyceum speciaal
voor haar opgericht omdat zij zo goed was in talen.
Toen ik negentien was ging ik naar de School voor
Maatschappelijk Werk in Amsterdam. In mijn
derde jaar liep ik stage bij Le-Ezrath Hajeled, de
Joodse kinderbeschermingsinstelling. Na mijn
diplomering ging ik werken bij de Berg-Stichting
in Laren, daar zaten voornamelijk oorlogswezen.
Daarna ben ik in dienst gekomen bij JMW.
Ik werkte in de mediene en ging elke dag met de trein
van Limburg naar Groningen, of de kop van NoordHolland of de Achterhoek. Veel cliënten leefden in
échte armoede en hadden veel wantrouwen jegens
overheidsinstellingen. Een voorbeeld hiervan was een
marktkoopman die met zijn gezin wilde verhuizen. De
ambtenaar zei hem dat dit niet kon doorgaan omdat
hij in de oorlog zijn gas en licht nota niet betaald
had. Hij zei toen: “Ik geef je toch ook niet de rekening
van het gas waardoor mijn familie is vermoord.”
Je probeerde van JMW een baken van vertrouwen
te maken. Dat bleek bijvoorbeeld toen ik op het
Waterlooplein bij een oude dame op huisbezoek ging. Ze
zei: “Kind kom binnen, de boterkoek ligt op je gezicht.”
Wij hadden de Commissie Individuele

Mooiste herinnering
Na mijn onderduik, in juli 1945, de dag van de
hereniging met mijn moeder. Ik was toen zes jaar.

Sport
Ik heb vroeger gevolleybald en bij Maccabi
getafeltennist. Daar heb ik mijn man, Jenö,
leren kennen. Hij speelde op hoog niveau.

Eten
Hahaha, ik ben dol op eten, ik kook en bak graag
en probeer op alle Joodse feestdagen de eettraditie
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voort te zetten. Bijvoorbeeld m
et Poeriem kiesjeliesj, op Pesach
matzeballensoep en gremsjelies,
met Sjawoe’ot kwarktaart en
met Rosj Hasjana ronde challe.

Hekel aan
Schoonmaakactiviteiten
in mijn huis.

Markt
Ik hou van markten en
van de gesprekken met de
marktkooplieden. Hier in Diemen
kom ik graag bij de Libanese kraam
voor heerlijke hummus en tehina.

Televisie
Ik kijk niet veel. Soms
Lubach, het Journaal en
actualiteitenprogramma’s. Ik
luister wél veel naar de radio.

Mop

hoe is het?” De dochter: “Het is
vreselijk hier, heb lekkage, ben
ziek kan daardoor niet dweilen
en de deur niet uit." Zegt de
moeder: “Ik ben geen loodgieter,
kan het niet voor je oplossen en
je kan ook bèst zelf wat doen.”
De dochter: “Betekent dit
dat je niet kan komen?”
Moeder: “Ik ben al onderweg...”

Boek
Ik heb alles van Isaac Bashevis
Singer gelezen. Het spreekt
me zo aan omdat hij zo bij zijn
personages blijft. Hij laat ze wijs
zijn in hun onwetendheid.

Winkel
Ik heb niets met winkelen.
Wel vind ik het leuk om met de
kleinkinderen te gaan shoppen. Ze
krijgen mij zo gek om met z’n allen
helemaal naar Batavia Stad te gaan.

De dochter belt naar haar
moeder. De moeder zegt: “Kind
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Krant
Al sinds 1957, toen ik in
Amsterdam kwam wonen,
lees ik het Parool. Op internet
ook andere kranten.

Grootste wens
Om na deze coronatijd
gewoon weer gezellig met z’n
allen bij elkaar te komen en
bijvoorbeeld sjabbes te vieren.

Uitzicht
De duinen, om daar lekker in
een duinpan een boek te lezen.

Bewondering voor
Mensen die ondanks hun eigen
sores met een opgewekt gemoed
het leven vierenen hun zegeningen
tellen in plaats van hun ellende.

JMW
Ik heb er veertig jaar gewerkt, het
heeft natuurlijk een heel groot
deel van mijn leven bepaald. •

ETEN EN OPETEN

Linzensoep van de
Jiddische mama
TEKST ASJER WATERMAN

R

ecepten zijn soms net erfstukken die van generatie op generatie worden doorgegeven.
Hele families zweren bij de recepten zoals
die door eerdere telgen werden gemaakt. Zo
strekt de roem van mijn tante Roza’s viskoekjes zich in
mijn eigen familiekring zelfs uit tot buiten de grenzen
van mijn bloedverwanten.

jongere broer. Het Hebreeuwse woord voor rood, adom, is
een van de redenen dat Esav ook wel Edom genoemd wordt.
En het volk van de Edomieten, u raadt het al, stamt van
Esav af. “Pas als jij je eerstgeboorterecht verkoopt”, was het
antwoord van Jaäkov. En zonder verder eigenlijk echt nog
te twijfelen belooft Esav aan Jaäkov zijn eerstgeboorterecht
en krijgt daar voor in de plaats een kop van ‘dat rode’, oftewel, een kop linzensoep, mét een stuk brood. Esav lijkt eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het eerstgeboorterecht. Of
zou het gewoon zo’n fantastische linzensoep zijn geweest
dat de waarde er van bij het eerstgeboorterecht in het niet
valt?

foto: ingimage

Eten lijkt wel onderdeel van het Joodse DNA. En de beheerders van dit stukje DNA zijn natuurlijk de Joodse moeders.
In onze moderne samenleving doen de kookkunsten van
Joodse vaders helemaal niet onder voor die van Joodse
moeders, en zou het misschien goed
zijn als vaders (Joods of niet Joods)
zich wat vaker zouden ontfermen
over huishoudelijke taken
zoals het koken. Maar de
moderne ideeën over gelijkheid tussen man en
vrouw hebben het beeld
van de Jiddische mama
op dit punt nog niet weten te veranderen. Een
Joods kind zweert doorgaans bij de kippensoep
van zijn moeder, niet van
zijn vader (sorry pap).
Maar denk maar niet dat die
traditionele rolverdeling waarbij de vrouw in de keuken staat
een wet mi-sinai is, dus een die het Joodse volk van G’d geopenbaard kreeg op
de berg Sinaï. Integendeel, een van de boeken die we daar
kregen bevat een verhaal dat juist breekt met het stereotype van de vrouw in de keuken. In parasja Toledot (Beresjiet/
Genesis) lezen we het beroemde verhaal waarin Esav zijn
eerstgeboorterecht verkoopt aan zijn jongere broer Jaäkov
voor een kop linzensoep.

Zoals hij het lekker vindt
Maar het verhaal is daarmee nog niet afgelopen. Want
wanneer het zover is dat Jitschak, de vader van Esav en
Jaäkov, zijn oudste zoon wil gaan zegenen lijkt het hele
verhaal met de linzensoep vergeten. Jitschak vraagt aan
zijn oudste zoon om een stuk wild voor hem te gaan
schieten en dat voor hem te bereiden zodat hij Esav zijn
zegen kan geven voordat hij sterft. En dan verschijnt toch
de Jiddische mama ten tonele die Jaäkov inlicht over het
gesprek tussen Jitschak en Esav. “Ga naar de kudde en zoek
twee malse bokjes voor me uit,” zegt Rivka tegen Jaäkov.
“Die maak ik dan voor je vader klaar zoals hij het lekker
vindt”. Rivka helpt Jaäkov zijn vader te misleiden om toch
de zegen van de eerstgeborene te krijgen die Esav aan
hem verkocht heeft. En terwijl Jaäkov zonder problemen
een lekker linzensoepje kan koken, is het blijkbaar toch
belangrijk dat de vrouw des huizes, de Jiddische mama,
weet hoe ze het eten moet bereiden “zoals hij [Jitschak] het
lekker vindt”. De list slaagt en Jaäkov weet zijn vader er van
te overtuigen dat hij Esav is, en krijgt zo de zegen van zijn
vader die eigenlijk voor zijn broer bedoeld was.
Dit bijzondere verhaal, waarin er een hoofdrol is weggelegd
voor linzensoep, hebben we overgeleverd gekregen, maar
het recept van die linzensoep heeft het canon van de
Joodse literatuur helaas niet gehaald. Vandaar dat jullie
het moeten doen met een recept van mijn eigen Jiddische
mama’s linzensoep met runderchorizo. Dat recept is in
vegetarische variant zonder chorizo overigens ook goed te
doen. •

Soep voor geboorterecht
Dat gebeurde als volgt: Esav kwam terug van een dagje jagen en trof in de tent Jaäkov die aan het koken was. “Geef
me wat van dat rode dat je daar kookt”, riep hij naar z’n
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Recept

Linzensoep
van de Jiddische mama

Ingrediënten
• Runderchorizo (200g)
• Ui (1 grote)
• Biologische rode linzen (400g)
• Paddestoelenbouillon van hoge kwaliteit
• Water
• Tijm
• Versgemalen zwarte peper
• Optioneel: versgesneden tomatenblokjes (zoete)
als garnering

Bete’awon,
eet smakelijk!
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Bereiding:
• Snij de runderchorizo in blokjes en bak deze uit.
• Haal de uitgebakken stukjes chorizo uit de pan en
fruit in het achtergebleven vet de gesnipperde ui.
• Voeg nu de tijm en de linzen toe en bak een
minuut of twee mee.
• Blus de linzen af met de paddenstoelenbouillon,
zodat de linzen 1 a 2 vingers onder water staan.
• Laat de linzen net zo lang koken tot ze uit
elkaar vallen en je een gebonden soep krijgt. Vul
eventueel aan met meer bouillon als je ziet dat de
soep te dik wordt.
• Pureer de soep nog even met de staafmixer.
• Nu voeg je de uitgebakken chorizo weer toe aan
de soep.
• Schep de soep in borden en garneer voor het
opdienen met de gesneden blokjes tomaat.

EITZES VAN ESTHER

Jiddische mama
Ze is wel lief, maar….
TEKST ESTHER SCHOLTENS ILLUSTRATIE INGIMAGE

Vraag
Ik wil het graag met u hebben over mijn moeder. Niet
om te klagen, maar gewoon om het een en ander te
bespreken en van u te horen wat u van haar gedrag vindt.
Mijn moeder is inmiddels 94 jaar. Dat is inderdaad een
mooie leeftijd. Ze heeft tot op de dag van vandaag haar
leven met toewijding en betrokkenheid geleefd, vooral
als moeder. Dat is fijn en daar ben ik ook dankbaar voor.
Ik hou ook heel veel van mijn moeder, echt. Het is alleen
zo dat mijn moeder soms niet lijkt te weten waar de
persoonlijke grens ligt.
Ik zal een voorbeeld geven. Twee jaar geleden gaf ik een
feest voor mijn 65ste verjaardag. Dit feest was speciaal
voor vrienden en collega’s bedoeld. Voor familie had ik
een feest op een latere datum gepland. Mijn moeder was
voor het familiefeest uitgenodigd. Echter, halverwege het
feestje voor vrienden en collega’s, ging de voordeurbel.
Half aangeschoten baande ik me een weg langs de
feestende mensen. Ik deed de deur open en… daar stond
mijn moeder! “Mazzaltov!”, zei ze en voor ik het wist was
ze binnen.

“Ik besef dat niet ik maar
mijn moeder te ver ging!”
Het daadwerkelijke resultaat was echter dat ik na een uur
zwaar gefrustreerd en met een enorm schuldgevoel weer in
de auto zat en dacht: ”Jij bent de slechtste zoon op aarde.
Jij hebt je moeder afgewezen. Ze wilde er alleen maar
voor je zijn en je vrienden ontmoeten. En wat doe jij? Jij
komt haar twee dagen later vertellen dat ze niet belangrijk
genoeg voor je is, terwijl ze zo haar best voor je deed!”
Inmiddels zijn we twee jaar verder en besef ik dat niet ik,
maar mijn moeder te ver ging! Dit nieuwe inzicht blijft
me maar dwars zitten en vind ik dat ik voor mezelf moet
opkomen. Maar wat kan ik doen? Zal ik haar nog eens
aanspreken? Moet ik zeggen dat het haar schuld was en
niet de mijne? Moet ik haar een volgende keer gewoon
wegsturen? Of zal ik het toch maar zo laten? Ik bedoel, ze
is 94 jaar; ze gaat vast niet meer veranderen.
Eitze
De persoonlijke grens, dat is waar het hier volgens mij
om draait. Maar over wiens persoonlijke grens hebben
we het hier eigenlijk? Inderdaad, over die van u! En wie
is verantwoordelijk voor de bewaking van die grens?
Precies… en zo te lezen beseft u dat zelf inmiddels ook.
Nu heeft uw moeder, behalve haar eigen grens, ook haar
opvatting over die van u.
Dat is echter haar opvatting en niet de realiteit. Nu vraagt
u zich af of u haar nogmaals moet uitleggen hoe de vork
dan wel in de steel zit. Dat kunt u doen, al was het maar
omdat u dan in ieder geval zegt wat u al langer dwars zit:
“Mam, je respecteert mijn grens niet en als ik je vraag dat
wel te doen, word je boos en/of verdrietig”. Ik weet niet of
dat tot verbetering gaat leiden.

“Je bent vandaag jarig”
Ik heb haar nog geprobeerd uit te leggen dat ze de week
erop op mijn verjaardag zou komen, maar daar had ze
geen boodschap aan. “Je bent vandaag jarig en op je
verjaardag hoort je moeder er te zijn,” stelde ze en is de
rest van de avond gebleven. Ze heeft ‘hapjes gemaakt’ die
niemand lustte en allerlei verhalen ‘over vroeger” (lees:
over mij) verteld.
Die avond heb ik mijn moeder zoveel mogelijk geprobeerd
te negeren, maar twee dagen later ben ik bij haar op
bezoek gegaan met als doel uit te leggen dat ze eerst moet
communiceren en dan pas iets moet doen, of juist niet
moet doen. Dat was het doel.
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EITZES VAN ESTHER

Om het gesprek tot een succes te maken is het belangrijk
dat u in de eerste plaats zelf weet waar uw grens ligt.
Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden: uw
moeder bedoelt het goed, ze heeft maar één zoon, ze heeft
het ook niet makkelijk gehad in haar jeugd en van haar
eigen moeder heeft ze geleerd dat moeders altijd welkom
zijn. Dit alles kunt u meewegen in het bepalen van uw
grens.

Communicatie
Ik durf echter te stellen dat deze moeder gerelateerde
factoren wel mogen meewegen, maar zeker niet bepalend
mogen zijn. Wat bepalend moét zijn is niet zo moeilijk:
dat is wat ú wilt, wenst en kunt accepteren. Ik lees in uw
vraag dat u als oorzaak van haar grensoverschrijdende
gedrag ziet dat ze niet communiceert. Ze vraagt niets, ze
checkt niets, ze stemt niets af, ze doet.
Nu is het zo dat de oorzaak en de oplossing van een
probleem meestal twee kanten van dezelfde medaille zijn.
Als uw moeder nou eens wel zou communiceren? Dat zou
veel van dit soort problemen voorkomen! Nu schrijft u
dat u uw doel niet bereikte toen u haar, een paar dagen
na het vriendenfeestje, opzocht. U bleef achter met een
schuldgevoel en ze was boos en/of verdrietig.
Dat komt omdat u haar aansprak na een incident
waarover u ook al bepaalde gedachten en emoties had. Die
zullen onbedoeld toch hebben doorgeklonken waardoor
uw moeder zich op het matje geroepen voelde. Daarop
reageerde ze door in de tegenaanval te gaan en u verwijten
te maken. U heeft een grotere kans op succes als u haar
(on)gewenste gedrag op een neutraal moment bespreekt
of, nog beter, als ze juist wel rekening heeft gehouden met
uw grenzen.

“Mam, ik zou het fijn
vinden als je volgende
keer even belt voordat
je langskomt.”
Bijvoorbeeld: uw moeder vraagt of het uitkomt dat ze
langskomt. Dan kunt u zeggen: “Ja hoor en wat fijn dat
je van tevoren even checkt of wij ook kunnen!” Als u
het onderwerp op een neutraal moment wilt bespreken
onthoud dan dat feedback geven het best werkt als het
aan een aantal voorwaarden voldoet: praat altijd vanuit
het ik-perspectief, beschrijf wat u ziet; namelijk haar
gedrag, maar vul niet haar gedachten of gevoelens in. En
beschrijf je doel in de vorm van een wens. Bijvoorbeeld:
“Mam, ik zou het fijn vinden als je volgende keer even belt
voordat je langskomt.”
Ik geloof trouwens niet dat mensen boven een bepaalde

leeftijd niets meer kunnen leren. Mijn werk bewijst dat
ze dat wel kunnen, al gaat het niet meer zo snel als bij
iemand van 18 jaar. Als uw moeder wil, zal ze u begrijpen
en haar gedrag kunnen aanpassen; niet in alles en ook niet
in één keer, maar oefening baart kunst en geduld is een
schone zaak.
Lukt het toch niet en bereikt u niet het door u gewenste
doel, dan staan de maatschappelijk werkers van JMW
voor u klaar om samen met u en uw moeder te zoeken
naar oplossingen. •
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“Wanneer kom je weer
eens eten?”
TEKST ASJER WATERMAN FOTO NOFAR BIRAN

J

e kent haar misschien van TV. Nofar Biran,
29, eventsmanager, deed mee aan First Dates
en aan Lang leve de liefde. Die liefde was op tv
helaas niet te vinden, maar vandaag spreken we Nofar
over haar enige échte liefde: die voor haar moeder.

als ik mijn eten niet opeet. Wil je niet meer? Heb je wel
genoeg gehad? Iedereen krijgt eten als ze langskomen, ze
kookt immers altijd wat extra. Niet komen opdagen voor
de feestdagen is eigenlijk geen optie, dat is wel duidelijk.
Dan krijg ik waarschijnlijk te horen dat ze het niet leuk
vindt dat ik er geen rekening mee gehouden heb. Dat ze
het zo fijn zou vinden als we die avond allemaal samen
zouden zijn, helemaal compleet. Ja, een beetje schuldig
zou ik mij dan wel voelen.
Daarnaast wil ze altijd alles weten. En met alles, bedoel
ik ook echt álles. Ook als ik het niet wil vertellen, en
anders komt ze er anders wel achter op de een of andere
manier. Overbeschermend is ze ook wel een beetje. Ik
ben bijna dertig en ze heeft de angst dat ik nooit een man
ga vinden. Als ik dan vertel over een date,
dan wil ze alles weten: waar hij woont,
hoe hij er uit ziet, wanneer ze hem
gaat ontmoeten. Ze lijkt er geen
boodschap aan te hebben
wanneer ik vertel dat ik hem
zelf nog maar een keer in
m’n leven gezien heb. Mag
ik hem eerst zelf leren
kennen?
Toen ik mee ging doen
aan datingprogramma's
op tv kwam dat
overbeschermende ook
wel terug. Kijk, je moet
het zo zien: Voor mijn
moeder zijn mijn zus en
ik de allerbeste wezens die
er op deze aarde rondlopen.
Haar prinsessen. Zo noemt
ze ons soms ook. Dan sta ik ’s
ochtends op en heb ik een berichtje van
haar: “Goedemorgen prinsessen van mama.
Jullie zijn mijn zon, mijn maan en mijn sterren. Heb een
fantastische dag en geniet van de zon.” En een prinses
kan natuurlijk alleen trouwen met een prins, met de
perfecte man. Daarom is ze misschien ook wel een beetje
kritisch bij het zien van die programma’s, ze wil graag
dat ik op date ga met de perfecte match, en dat waren
deze mannen (helaas) niet.

Of ik een Jiddische mama heb? Nou, ja en nee. Mijn
moeder komt uit Israël en is Jemenitisch, ze is ook
helemaal in de Jemenitische traditie opgegroeid. Ik weet
dus niet of de term Jiddische memme nou helemaal op
z’n plaats is, maar ze voldoet zeker aan bepaalde delen
van het beeld van de Joodse moeder. Maar mijn vader
voldoet ook héél erg aan dat stereotiep. Als ik hem niet
vaak genoeg bel, dan belt hij me binnen een week al op:
“Denk je niet meer aan me? Waarom kom je
niet meer langs?”
Dat langskomen is sowieso
een dingetje. Bellen nietJoodse moeders ook te
pas en te onpas op om
te zeggen dat ze in de
buurt zijn met een bos
bloemen? Als ik niet
thuis ben dan legt ze
die trouwens gewoon
op tafel neer, want ze
heeft ook de sleutel
van mijn huis. Of ze
belt me: “Wanneer kom
je weer eens eten?”

“Ze wil altijd
alles weten.
En met alles,
bedoel ik ook echt álles.”
Tijdens de feestdagen zijn we altijd verplicht aanwezig
aan mijn moeders tafel. Die vieren we samen, dat hoort
zo, zegt ze. Met veel te veel eten natuurlijk. Ze is beledigd
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dertig ben en op zich wel in staat
om zelf mijn kast in te delen lijkt
toch niet helemaal bij haar aan te
komen.
Of ik zelf een beetje een Jiddische
memme ben? Mijn directe vrienden
zullen direct zeggen dat ik op mijn
moeder lijk. Niet dat overbeschermende
per se, maar wel het aanprijzen, het
liefkozen, het ophemelen van mijn vrienden,
ja dat zeker. Ook bij mij staat de tafel altijd vol, de
deur altijd open, en is iedereen altijd welkom. Vrienden
breng ik overal naartoe, zonder enig probleem. Mijn
huisgenoot wordt er ook weleens gek van moet ik zeggen.
Maar dat is toch ook fijn? Ik ben waanzinnig blij met mijn
Joodse moeder. Af en toe heb je kleine irritaties omdat
ze all over you is, maar ik kan me geen andere moeder
indenken, en zou ook geen andere moeder willen. •

“Dan heeft ze
bijvoorbeeld
commentaar
op hoe ik mijn
kast indeel.”
Tegelijkertijd stuurt ze me wel steeds de aanmeldpagina’s
door van Israëlische datingprogramma’s.
Maar ze bemoeit zich ook vaak genoeg met de andere
aspecten uit mijn leven. Dan heeft ze bijvoorbeeld
commentaar op hoe ik mijn kast indeel. Dat het handiger
is als de borden hier zijn en de glazen daar. Dat ik bijna

“Een gemengde
relatie en je
krijgt samen
een kind — hoe
doe je dat?”

Antwoord weten?
Scan de QR-code

Welke vragen heb jij?
www.freyda.nl
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JMW UITGELICHT

Gids “over 120 jaar,
wat wil ik dan?”
TEKST ASJER WATERMAN

T

Laatste levensfase

ot 120! is een
gevleugelde
uitspraak in de
Joodse traditie. We wensen
elkaar toe dat we net zo oud
mogen worden als Mozes,
die de gezegende leeftijd
van 120 jaar bereikte. Dit
gebruik geeft aan hoezeer
het Jodendom op het leven
gericht is, op de wens om een
hoge leeftijd te bereiken en
zo veel mogelijk uit het leven te halen. Toch
komt er voor iedereen een moment waarop het leven
ten einde loopt, en de periode die daaraan vooraf gaat
is roept bij velen vragen op.

De publicatie is bedoeld als gids om
die laatste levensfase in te vullen.
Ook wie geen Joodse begrafenis
wil, kan behoefte hebben aan
bepaalde Joodse elementen tijdens
de uitvaart, en kan aan de hand
van deze gids uitzoeken wat wel en
niet bij de persoonlijke wensen past.
De ervaring leert dat veel mensen
juist in deze levensfase behoefte
hebben aan het houvast die traditie
en rituelen bieden. De onbekendheid
met deze aspecten van het Joodse leven kunnen dan
een drempel vormen, deze gids moet daarbij uitkomst
bieden.

Vanuit de wens om mensen van informatie over deze
belangrijke levensfase te voorzien publiceerde JMW
eerder dit jaar een gids getiteld Over 120 jaar, wat wil
ik dan. Deze wens leefde al langer bij JMW en komt
voort uit een initiatief van een van onze voormalig
maatschappelijk werkers, die zag dat veel mensen vragen
hadden over deze belangrijke periode van het leven.
Vragen over praktische zaken als het opstellen van een
wilsverklaring, of waar meer informatie te vinden is over
het opstellen van een testament.

De gids is dan dus ook erg goed te gebruiken door
mensen die verder van de Joodse traditie en gebruiken
af staan, maar zeker niet minder relevant voor hen die
goed bekend zijn met het Joodse leven. Door mensen die
zélf in de laatste levensfase zitten, of door mensen die te
maken krijgen met het overlijden van een naaste. Maar
ook door zorgprofessionals en geestelijk verzorgers door
heel het land die zorgdragen voor Joodse cliënten.
Dat er een behoefte was aan de gids blijkt uit de
reacties die op de publicatie volgden. Eén van de Joodse
gemeenten in de mediene liet zelfs weten een stapeltje te
willen hebben, zodat de gids gebruikt kan worden tijdens
gesprekken met de leden van de gemeente die de laatste
levensfase bereikt hebben.

“Hoe ziet een Joodse
rouwadvertentie er uit?”

De publicatie “Over 120 jaar, wat wil ik dan?” is gratis te
downloaden op onze website www.joodswelzijn.nl.
Gedrukte exemplaren zijn in beperkte oplage gratis te
verkrijgen, hiervoor stuurt u een mail naar
info@joodswelzijn.nl.

Maar de gids richt zich juist ook specifiek op de Joodse
aspecten van de laatste levensfase. Wat zijn Joodse
visies op zaken als orgaandonatie of euthanasie, en
welke invloed hebben beslissingen op dit vlak eventueel
op een Joodse begrafenis? Waar kan ik terecht voor
Joodse zorg in de laatst levensfase? Wat moet ik
allemaal regelen als ik een Joodse begrafenis zou willen?
Welke rituelen horen er bij deze laatste levensfase en
bij het rouwproces? Waar kan ik een grafsteen met
Hebreeuwse tekst laten maken en hoe ziet een Joodse
rouwadvertentie er uit?
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Ell wil later juf worden op haar school.
Help haar aan een goede basis om haar
droom waar te maken.

Geef toekomst
aan Kiryat Shmona
Kiryat Shmona, een middelgrote stad in het groene, heuvelachtige noorden van Israël. De inwoners, veelal immigranten, hebben hart voor

hun stad, maar ze wonen ver van de economische bedrijvigheid in het centrum van Israël. Studenten en dienstplichtigen keren er niet terug

en de inwoners hebben een duwtje in de rug nodig om uit de vicieuze cirkel van armoede te raken. Wij helpen ze daarbij! Met hulp aan
kinderen en jongeren, zodat ze met kennis en vaardigheden kunnen bouwen aan hun stad als het trotse, bloeiende centrum van de regio.

De toekomst van Kiryat Shmona
begint bij kinderen
Uw donatie maakt het verschil
NL91 INGB 0000 7777 77

www. israelactie.nl
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AGENDA

JMW, Freyda, Tsavta
en Lev-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.

Bij JMW 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.
We doen ons best u op
de hoogte te houden via
onze websites en sociale
mediakanalen.*

JMW 75

JMW heeft door het hele land koffieochtenden. Een koffieochtend of
ontmoetingsgroep komt bij elkaar
voor een praatje of lezing. In de
groepen worden ook gezamenlijk de
feestdagen gevierd. Per groep zijn
er vrijwilligers die de bijeenkomsten
organiseren en contact onderhouden met de deelnemers.
Op dit moment zijn er enkele
groepen die online bij elkaar komen.
In de agenda op de website kunt
u precies zien welke groepen
online samenkomen. Wanneer de
omstandigheden het weer toelaten
zullen alle groepen weer fysiek
ontmoetingen organiseren.
Hieronder vindt u alle steden waar
JMW actief is met de koffieochtenden. Heeft u interesse om deel te
nemen of heeft u vragen dan kunt
u altijd contact opnemen met activiteiten@joodswelzijn.nl. Zij zullen u
verder verwijzen naar de desbetreffende groep en vrijwilligers.
Arnhem
Den Bosch
Breda
Brunssum
Dordrecht
Den Haag
Heerenveen
Heiloo
Hilversum
Rotterdam
Zaandam
Zwolle

Online koffie ochtenden

*Alle fysieke geplande activiteiten
zijn onder voorbehoud. Op het
moment dat deze Benjamin
werd afgedrukt waren nog niet
alle activiteiten bekend voor de
aankomende periode. Houd daarom
onze websites in de gaten.

We gaan dus door! Heeft u
interesse om deel te nemen
aan een online koffieochtend?
Iedereen is welkom, van trouwe
deelnemers die al jaren een van
onze koffieochtenden bezoeken
tot mensen voor wie dit de
eerste koffieochtend zou zijn. De
koffieochtenden zijn bedoeld om
te kletsen maar er zal ook een licht
programma worden georganiseerd.
Informatie en aanmelden:
activiteiten@joodswelzijn.nl.
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Alle activiteiten zoals podcasts,
verhalen over en van JMW, foto's
van JMW door de jaren heen en alle
felicitaties zullen worden gedeeld
op de pagina die is gemaakt rondom het speciale jubileum JMW75.
Op de home pagina van de website
vindt u een link naar deze speciale
pagina. In onze nieuwbrieven die
om de week worden verstuurd,
wordt iedere keer een felicitatie opgenomen van iemand die bijzonder
is voor JMW.

Telefoonservice

Nu we elkaar nog steeds niet
kunnen ontmoeten, realiseren we
ons wij dat u wellicht behoefte
heeft aan telefonisch contact. Even
een praatje om te horen hoe het
met u gaat.
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
Wilt u de JMW-nieuwsbrief
ontvangen? Zijn er gegevens
gewijzigd zoals uw emailadres
of adresgegevens? Of heeft u
vragen geef het aan ons door via
activiteiten@joodswelzijn.nl.
Alle JMW activiteiten zijn mede
mogelijk gemaakt door Maror.

AGENDA

Het jongerenlabel van JMW

Donderdag 29 juli

Freyda organiseert een gesprek
over de plek van LHBTIQA+
personen in de Joodse
gemeenschap. Hoe zit het met
de emancipatie? Waar komen we
vandaan en welke stappen moeten
er nog gezet worden? Houd onze
website en de JMW nieuwsbrief in
de gaten voor de updates.

Freyda weekoverzichten

bijeenkomsten en een besloten
facebookgroep (beiden in Ivriet). In
elke bijeenkomst zullen 4 vrouwen
in 12 minuten, ieder hun kennis
delen met andere vrouwen. De
bijeenkomst wordt live gestreamd
via de besloten Facebookgroep*
"Israëlische Vrouwen in Nederland".
Een mooi initiatief om bruggen te
bouwen.
Wilt u zich opgeven voor de Tsavta
nieuwsbrief of Arbadasha of heeft
u een vraag voor Tsavta? Stuur een
email naar: tsavta@joodswelzijn.nl
Alle Tsavta activiteiten zijn mede
mogelijk gemaakt door Maror.

De redactie van Freyda speurt
het internet en de kranten af voor
interessante content die aansluit
bij jouw leefwereld. Een selectie
van wat we tegenkomen delen we
iedere week op onze website en op
Instagram en Facebook in de vorm
van een weekoverzicht.
Wil je meer weten over Freyda of wil
je ons wat vragen? Neem contact
met ons op via welkom@freyda.nl.
Volg je ons al op social media? Je
kunt ons vinden op Instagram en
Facebook onder: Wijzijnfreyda

Lev is het 60+ label van JMW met
een eigen ontmoetingscentrum in
Amsterdam

Online Leesclub

We lezen een door ons gekozen
roman van een Joodse schrijver,
via Zoom gaan we het boek dan
bespreken. Eens in de zes weken
komen we virtueel samen.

Online Discussie/
koffieochtend
Het Israëlische label van
JMW – voor alle Israëli’s en
Ivrietsprekenden in Nederland

Nieuwsbrief

We komen iedere week in de
ochtend voor 1,5 uur bij elkaar. We
kletsen samen en bespreken iedere
week een artikel en doen een online
spelletje.

Tsavta stuurt iedere maand
een nieuwsbrief uit met alle
aankomende activiteiten, column
en diensten. De nieuwsbrief is in
het Ivriet.

Arbadasha

Nieuw bij Tsavta en uitsluitend
voor vrouwen is Arbadasha.
Arbadasha is een acroniem voor:
"Vier dingen die ik heb geleerd
over ..." Arbadasha bestaat uit
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Online voorlezen

Iedere maandagavond van
19.30 uur wordt er een half uur
voorgelezen uit het werk van
Joodse schrijvers.

Maaltijden & Benjamin
Service Pakket

Voorlopig is het helaas nog 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.
Wanneer de omstandigheden
het weer toelaten kunt u bij Beth
Shalom terecht op de volgende
dagen:
• Dinsdagmiddag kunt u
aanschuiven voor de lunch in
de Bob Goudsmitzaal. De lunch
bestaat uit een hoofdgerecht (vis)
en een toetje. Kosten €12,50.
Leden van het BSP krijgen €2,50
korting.
• Vrijdagavond organiseert Beth
Shalom een Sjabbatdiner in
de Bob Goudsmitzaal. Kosten
€15,00. Leden van het BSP
krijgen €2,50 korting.
Wilt u zich opgeven voor een van de
activiteiten of heeft u een vraag?
Stuur dan een mail naar
lev@joodswelzijn.nl of bel
Roos Bar-Ephraim 06-12202914.

AGENDA

UIT DE CLIËNTEN - EN DEELNEMERSRAAD

TEKST: MARGUERITE BERREKLOUW

Uit de CDR
De CDR heeft de eerste vergadering gehad met de nieuwe JMW-directeur, Margo Weerts, in aanwezigheid van Edi
Cohen van de Raad van Toezicht, voor het jaarlijkse contact tussen de CDR en de RvT. De door de vorige directeur
uitgezette beleidslijnen worden voortgezet. Ook Margo ziet het belang van een CDR en zei: “Jullie hebben een signaleringsfunctie.”
Het eerste wat de CDR signaleert is dat het vastgestelde jaarplan 2021 net zoals het vorige jaar uitblinkt in goede
bedoelingen en positief taalgebruik, maar dat er onvoldoende sprake is van een nulmeting en een tijdpad waarin
doelen gehaald moeten worden. Ook Margo ziet dat de begroting, de werkplannen en het jaarplan beter op elkaar
zouden kunnen aansluiten en beschouwt het als een eerste taak om het een en ander beter te stroomlijnen. Het is
belangrijk: JMW bestaat in een beweeglijk veld, zowel intern als extern.
Om met het eerste te beginnen, Asjer Waterman, medewerker van JMW voor Freyda, heeft ons verteld over de
opzet en de organisatie van Freyda, de afdeling van JMW die zich richt op de 25- tot 45-jarigen met een Joodse
achtergrond. Wij vonden het er heel goed uitzien en kregen door deze duidelijke presentatie een goed beeld van de
doelstellingen en het programma van Freyda. We spraken af dat we op de hoogte gehouden worden.
Wat de krachten van buiten betreft, is het belangrijk dat JMW zijn functie en positie in het hele zorgnetwerk voor
het voetlicht weet te brengen. Niet alleen om een goed en breed palet aan de gehele Joodse gemeenschap aan te
bieden, maar ook om in het blikveld van subsidiegevers te blijven.
Tenslotte stelt de CDR voor om meer aandacht te geven aan het Duits pensioen van de Duitse sociale verzekeringsbank. Er is te weinig over bekend bij mensen die er misschien voor in aanmerking komen. In een volgende vergadering zullen we hier uitgebreider op terugkomen, we krijgen dan meer informatie en zullen bespreken hoe JMW
dit wellicht nog beter onder aandacht van belanghebbende kan brengen.

De Stichting Gedenkstenen Meppel is op zoek naar eventuele
nabestaanden van onderstaande oorlogsslachtoffers. Dit in verband met
de te leggen stenen voor hen. Tot hun deportatie waren zij in Meppel
woonachtig. U kunt contact opnemen via
info@stichtinggedenkstenenmeppel.nl
Benjamin Stern (1877-1942)
Sara Stern-Polak (1896-1942)
Samson Frank (1912-1942)
Betje Brest-Polak (1894-1942)
Levie Brest (1933-1942)
Mietje Brest (1925-1942)
Rosetta Brest (1924-1942)
Benjamin Kroon (1882-1942)
Hanna Sara Kroon (1923-1942)
Sophia Rozendal-Bos (1899-1942)
Berni de Vries (1895-1942)
Ellen de Vries (1934-1942)

Betje de Vries (1896-1942)
Roosje Levie-Valk (1896-1942)
Clara Betty Levie (1925-1942)
Betty Clara Levie (1928-1942)
Jacob van Kleef (1887-1942)
Dina van Kleef-Frank (1883-1942)
Levy van Kleef (1921-1943)
Simon Cohen (1889-1942)
Eva Cohen-Levie (1884-1942)
Andries Cohen (1926-1944)
Sara de Vries-Cohen (1913-1944)
Hijman de Vries (1943-1944)
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AGENDA / GESPREKSGROEPEN

JMW
Telefooncirckel
JMW 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.
• 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
vrijwilligerscoördinator
Wilma Driessen via
w.driessen@joodswelzijn.nl
of via 06 – 1220 23 86.

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

Online gespreksgroepen
Nabestaanden & Rouw
In de huidige tijd worden mensen op verschillende manieren
geconfronteerd met verlies. Wie rouwt doet dat op een eigen
manier en in eigen tempo. Bij verlies van een dierbare bieden
herkenning en erkenning vaak troost. Het kan fijn zijn om te praten
met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Door je ervaring
te delen met lotgenoten merk je dat je niet alleen staat. JMW
start, onder leiding van een maatschappelijk werker, een online
gespreksgroep waar ruimte is voor jouw verhaal.
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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Hoe verschillende generaties
binnen een familie met de
Joodse identiteit omgaan

‘Een heel indringend boek.’ – KUNSTSTOF
‘Een “feest” van herkenning voor wie uit een
vergelijkbaar milieu komt, en een verhelderend
verhaal voor wie daar meer van wil begrijpen.’
– NIW
‘Een mooi en geserreerd verhaal.’ – TROUW

SJOEKERTJES

Sjoekertjes
Servetring van Dam

Vraag het de rabbijn.nl

Faffie Melief, fafreijntjes.melief@gmail.com.

Daarnaast biedt de website achtergrondinformatie
over het Jodendom. De website is overigens zeker
niet alleen bestemd voor Joden, iedereen die meer
wil weten over het Jodendom kan er terecht.

Ik ben op zoek naar familieleden van Salomon van
Dam, geboren 27-03-1898, gehuwd met Martha
Israels, geboren 30-08-1908. Kinderen: Ellen
van Dam, geboren 14-09-1932 en Frits van Dam
geboren 18-06-1936.
Na het opruimen van een huis van iemand zonder
familie, ben ik een zilveren servetring tegen
gekomen met inscriptie ‘Sal. van Dam 27-031911’, waarschijnlijk de datum van de bar mitswa.
Mochten er nog familieleden in leven zijn dan zou
ik ze graag de servetring geven. Zijn laatste adres
voor de oorlog was Statenlaan 721 in Den Haag.

Nederland is een nieuwe website rijker: www.
vraaghetderabbijn.nl Via de website kunnen
mensen vragen stellen aan één van de
deelnemende rabbijnen, momenteel Binyomin
Jacobs, Menno ten Brink en Nathan Lopes Cardozo.

Deelnemers gezocht drie generaties

Schilderij H. Gabriëls

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld
onderzoekt de doorwerking van ingrijpende
oorlogservaringen van WO2 binnen families.
Binnen dezelfde familie willen wij iemand van de
eerste, de tweede en derde generatie interviewen
over hoe het oorlogsverleden wordt doorgegeven.
Wat betekent dat verleden? Hoe wordt ermee
omgegaan? De interviews zullen najaar
2021 plaatsvinden. Zijn u en uw familieleden
geïnteresseerd in deelname, contacteer dan
driegeneraties@arq.org of stuur uw brief naar
ARQ KC Oorlog, Nienoord 5, 1112 XE Diemen,
met vermelding van naam en telefoonnummer.
Van maandag tot donderdag tussen 11.00 en
17.00 kunt u bellen naar 088 3305555. Meer
informatie: oorlog.arq.org/driegeneraties

I.v.m. de ontruiming van mijn ouderlijk huis ben
ik in het bezit gekomen van een schilderij: Een
bloemstilleven, gemaakt door H. Gabriëls. Mijn
vermoeden is dat dit schilderij afkomstig is van
een Amsterdams Joods gezin dat indertijd een
Oostenrijkse hulp had. Zij heet(te) Mien (Wilhelmine
Josefine) van der Kuilen-Wafrek. Mien en haar man
Ties zijn in 1956 naar Canada geëmigreerd. Wie o
wie kan mij verder helpen in mijn zoektocht naar de
(zondags-?) schilder H. Gabriëls of zegt de naam
van de hulp nog iets? Ik zou graag weten van wie
het schilderij is (geweest).
Kitty Göbel, k.gobel@icloud.com.

Schoontje Erwteman

Ik ben op zoek naar mensen die Schoontje
Erwteman hebben gekend. Ze overleed in 1989 en
haar laatste adressen waren in de Garstkamp en
de Berthold Brechtstraat in Amsterdam. Ik wil heel
graag wil weten of ze het ooit met iemand gepraat
heeft over de oorlogsperiode en de baby, dochter
van Judik Bamberg en Nathan Izak Bouwman, die
ze heel waarschijnlijk in bewaring kreeg. Iedere tip
over de familie Bamberg (Vrolikstraat 95 en Nieuwe
Kerkstraat 88, Amsterdam) is ook heel erg welkom.
Zeker voor mevrouw, die nagenoeg niets weet
over zowel haar eigen eerste jaren, als over het
leven van haar ouders, zou ieder stukje informatie
ontzettend waardevol zijn.

Dordtse Foto

Ik zoek nabestaanden of verwanten van etaleur
Hinnach Peper (1900-1943) en Rosette Bromet
(1897-1943). Dit echtpaar, vermoord in Sobibor,
heeft van 1926 tot april 1930 in Dordrecht
gewoond. Ik vond in het Dordtse archief een
aandoenlijke foto, gemaakt in maart 1927 in Dordt,
van drie kinderen die kennelijk op bezoek waren bij
Hinnach en Rosette: twee meisjes en een jongetje.
Het zijn niet de kinderen van het echtpaar, dat zelf
alleen een dochter had, Femina Eliza (1931-1043).
Ik vermoed dat het nichtjes en een neefje zijn van
Hinnach of van Rosette. Maar van welke familie?
Ik zou de foto aan de correcte nabestaande willen
doen toekomen.

Marleen van Dieren: info@familiewalg.nl

Gert van Engelen, journalist Dordtse werkgroep
Stolpersteine, g.v.engelen@planet.nl
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BOVENKOP

JMW

Contact

Landelijk telefonisch spreekuur
maatschappelijk werk maandag t/m vrijdag
09.00-17.00 uur via T: 088 165 22 00.
Chat via de website van JMW en 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.

ALGEMEEN:

Vriendschap Amsterdam

Vrouw HBO, jeugdig, gezellig, sportief, open-minded, 68 jaar jong,
mist joodse contacten. Ben niet religieus opgevoed, wel div.keren
de snoge bezocht. Heb een grote affiniteit met joodse rituelen/
gebruiken, Israël, jiddische taal, muziek, humor en lekker koken. Ik
ben op zoek naar gezellige, sportieve, liberale niet rokende mannen/
vrouwen he/ho/bi vanaf 55 + die het gezellig vinden om regelmatig
fiets, strand of bos wandeltochten te maken, (met gepaste
afstand) de natuur opzoeken, koffietje to go, goed gesprek, evt
eetclubje vormen na de lockdown, ontdekken van (joodse) cultuur,
mogelijk gezamenlijk een Israël reis ondernemen.
Herken jij jezelf hierin, dan zou ik het leuk vinden om een reactie van je
te mogen ontvangen via benjamin@joodswelzijn.nl met de referentie
Contact Amsterdam101.

JMW
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam

Koffievrienden/vriendinnen Den Haag

T: 088-1652200
E: info@joodswelzijn.nl
www.joodswelzijn.nl en freyda.nl

JMW BUREAUS:
Arnhem				
Mr. E.N. van Kleffenstraat 6 (Station 026)
6842 CV Arnhem
Dit is alleen een bezoekadres, en kan
alleen op afspraak bezocht worden

Ik ben op zoek naar gezellige koffievrienden/vriendinnen uit Den
Haag. Zullen we even bellen en hopelijk na de lockdown elkaar
ontmoeten?
Reacties onder noemer Koffie Den Haag naar benjamin@joodswelzijn.nl

Tweede generatie contact

Mijn naam is Channah, 59 jaar uit Amsterdam. Ik zoek verbinding
met 2e generatie leeftijdgenoten voor herkenning, delen, je verhaal
vertellen en plezier. Het lijkt me leuk om als groepje bijvoorbeeld
eens per maand (online) bij elkaar te komen.
Leuk om van je te horen! Tel. Nr. 0626980112

Den Haag
Koninginnegracht 19 (Taurogebouw)
2514 AB Den Haag

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

Jiddische mama’s
en papa’s zijn van
nature gul!
De gratis Benjamin wordt
overwegend gemaakt
door vrijwilligers en
steunt op uw donaties.
Doneren kan op: Rekening
NL15INGB0000204420 ten name van Stichting
JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam.

van sjoekertjes voor het volgende nummer:

Zie de bijgesloten acceptgiro
of het colofon voorin.

30 juli 2021

Voor meer informatie:
www.joodswelzijn.nl/steun-de-benjamin
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NIEUW Amstelring Ledendeals
Met trots presenteren wij voor u: de Amstelring Ledendeals!
In de webwinkel heeft u volop keuze uit de leukste uitstapjes
en de mooiste deals. Van thuisbioscoop, e-bikes, e-books,
kookworkshops tot theatervoorstellingen, pretparken,
dierentuinen, musea, wellness, bioscoop en hotelovernachtingen.

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.
De specifieke Joodse diensten kunt u vinden
op www.joodswelzijn.nl/bsp.

Fietsenstunt.nl
Ontvang €75,- korting bij aankoop van een fiets vanaf
€599,- of profiteer van €150,- korting bij aanschaf van een
E-bike vanaf €1.499,-.
Online workshop Bossche bol met 35% korting
Volg voor slechts € 17,- per persoon (in plaats van €26,-)
de 1,5 uur durende online workshop Bossche bol maken.
Hoe werkt het?
• Vraag via ledenservice@amstelring.nl of 020 - 3335100
uw persoonlijke toegangscode aan. U ontvangt per
huishouden uw persoonlijke code van ons per e-mail.
• Ga naar amstelringledendeals.touchtickets.nl. Klik op
‘verzilver uw code’ en maak een account aan. Zodra u
bent ingelogd, heeft u toegang tot het volledige aanbod.
Wilt u tickets reserveren, dan klikt u op de aanbieding
van uw keuze. Vervolgens doorloopt u de bestel- en
betaalprocedure, waarna u de e-tickets per e-mail
ontvangt.
Deze service wordt aangeboden via Amstelring
Ledenservice. Kijk voor de volledige uitleg 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?

Antwoordbon 124
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

Onze

Jiddisje
disje mama
TH EM A DAG

ZO N DAG 2 0
JUNI 2021

Wie is ze en
wat is haar
invloed?
De Jiddisje mama: wie kent haar
niet? Joodse moeders zijn geliefd,
maar staan ook bekend als (over)
beschermend en zelfs ietwat
dominant. Tijd om de vrouw des
huizes onder de loep te nemen: wat
typeert de Jiddisje mama? En welke
(psychologische) effecten hebben
die kenmerken op de relatie tussen
ouder en kind? Ontdek het tijdens
een studiedag vol lezingen en
workshops. – Jiddisje papa’s en/of
kinderen van Jiddisje papa’s zijn ook
van harte welkom!

Voor iedereen met een Joodse achtergrond en partner
Zondag 20 juni 2021 van 12:30-21:00 • 12 euro p.p. voor de
hele lezingendag • 5 euro p.p. per workshop (beperkte
hoeveelheid plaatsen beschikbaar) • Alle lezingen
en workshops worden gegeven via Zoom
Inschrijving: www.crescas.nl

Afbeelding naar Israëlische karikaturist Kariel
Gardosj (bekend als ‘Dosj’) die de kaft heeft
gemaakt voor het boek ‘De complete gids om
een Jiddisje mama te worden’ (1964).

