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Beth Juliana in Herzlia
Aanleunwoningen met levenskwaliteit.

De gezellige sfeer voel je al direct bij het binnen komen: iedereen is aardig en heeft 
tijd voor een praatje. Er wordt dagelijks koffie met koek geserveerd, er is een grote 
variëteit aan activiteiten (zoals o.a. bridge, tekenen, keramiek, gymnastiek, toneel), 
een fitnesskamer, een mooie grote tuin, een sjoel (het huis is pluralistisch), een 
winkeltje, bibliotheek, auditorium, en nog veel meer! Vanzelfsprekend zijn er 24/7 
verpleegkundigen  aanwezig en ook de dokter komt iedere dag. Verder heeft het huis 
al meerdere nationale prijzen gewonnen en staat ook bij de niet Nederlanders in Israël 
hoog aangeschreven.

David Raziel st. 22, Herzlia, 4681222    Tel: 972-9-9704646    Fax: 972-9-554541
www.beth-juliana.co.il    office@bjh.co.il

SAMEN VOOR Kiryat Shmona
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Bad Apples

Bad apples van illustrator Dalit Lymor met wie een interview staat op 
pagina 38, in de nieuwe Freyda rubriek van de Benjamin. 

Freyda is de kersverse JMW tak die zich vooral op jongeren richt,  
maar je bent zo jong als je je voelt. Kijk dus ook op www.freyda.nl.
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JMW & BENJAMIN NIEUWS

Dit jaar bestaat JMW 75 jaar en het is juist in 
dit jaar dat ik het stokje mocht overnemen als 
directeur-bestuurder van JMW. Een bijzonder 

jaar bij een bijzondere organisatie die een rijke en 
belangrijke historie heeft. De afgelopen weken heb ik 
mogen kennismaken met medewerkers en cliënten van 
JMW. Uit al deze ontmoetingen spreekt de bijzondere 
betrokkenheid bij onze organisatie en de belangrijke rol 
die JMW vervult voor duizenden Joodse Nederlanders 
verspreid door het hele land.
 
JMW is een organisatie waarbij iedereen welkom is. Wij 
zijn niet verbonden aan een kerkgenootschap, niet aan 
een politieke stroming of ideologie, achtergrond speelt 
bij ons geen rol. Dat geldt voor alle activiteiten die we 
ondernemen. Wij richten ons niet alleen op het Joodse 
leven in Amsterdam, maar zijn ook actief in de mediene. 
Bij JMW kan iedereen een Joods thuis vinden.

Het is die inclusiviteit die de rode draad vormt in 
ons werk, en dat ook zal blijven doen. JMW heeft de 
afgelopen decennia fantastisch werk verricht waarbij 
de oorlogsproblematiek centraal stond. Dat werk 
blijven we doen, zo lang als dat nodig is. Voor de eerste 
generatie, maar ook voor hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Dat werk is onlosmakelijk aan JMW 
verbonden en zal dat blijven.

Tegelijkertijd willen we iets nieuws bieden aan de jonge-
re generatie. Het afgelopen jaar lanceerden we Freyda, ons 
nieuwe label dat een plek moet bieden aan de jongere ge-
neratie binnen de Joodse gemeenschap. Freyda moet een 

plek worden waar iedereen met een Joodse achtergrond te-
recht kan met vragen over wat Joods leven is en wat Joods 
leven betekent. Het moet een plek zijn waar de Joodse ge-
meenschap zich thuis voelt, en waar mensen met een Jood-
se achtergrond een gemeenschap kunnen vinden. Betrok-
kenheid bij Joods leven, vanuit de inclusieve gedachte waar 
JMW al jaren om bekend staat. Daarnaast blijven we onze 
andere activiteiten onverminderd uitvoeren; het werk voor 
de Israëlische gemeenschap via Tsavta, voor de Joodse ou-
deren via Lev, en blijven we de Benjamin uitgeven. Traditi-
oneel, en tegelijkertijd vernieuwend.

Deze editie van de Benjamin verschijnt vlak voor Pesach, 
de feestdag waarbij gevierd wordt dat het Joodse volk 
bevrijd werd uit de slavernij in Egypte. Na die bevrijding 
volgde een tocht van veertig jaar door de woestijn, op 
weg naar het beloofde land als vernieuwd Joods volk. 
Ook onze vernieuwing is een tocht, en ik vind het mooi 
en bijzonder om die tocht samen met allen die bij JMW 
betrokken zijn te mogen maken. Om te behouden, en 
tegelijkertijd een nieuwe invulling te geven aan het 
belangrijke werk van JMW waardoor de organisatie 
toekomstbestendig is en haar stevige positie in de 
gemeenschap behoudt. De veranderingen die daarmee 
gepaard gaan zorgen soms voor onzekerheid en twijfel, 
dat is een inherent onderdeel van vernieuwing. Maar 
als we doorgaan op de ingeslagen weg dan kan de 
vernieuwing niet anders dan een succes worden. En ik 
beloof u dat het geen veertig jaar zal duren. •

mr. Margo Weerts,
directeur-bestuurder 

Op weg met een nieuwe directeur

Van de hoofdredacteur / Benjamin Moser, de Amerikaanse biograaf van onder meer Susan 
Sontag - met zijn boek over haar won hij de prestigieuze Pulitzerprijs - heeft weinig op met Joodse 
racisten en criminelen. “Tuig” noemde zijn oma dat en ze prentte hem in dat Joods erfgoed moreel 
is en niet materieel. Als naamgenoot van Moser, die in Nederland woont en onderwerp is van het 
hoofdinterview, gaat de Benjamin daar ver in mee. In dit nummer aandacht voor het verbeteren van 
de wereld, van de Pesach column tot de vernieuwende rabbijn op Curaçao. En ook voor de uitda-
gingen, zoals omgaan met het slavernijverleden, antisemitisme en corona. 
Gelukkig is er ook wat lichtere kost, zoals Joodse humor (en ergernissen), 
studentenhuizen en een sportrubriek waarin volleybalcoach Avital Selinger 
schittert. Als er één ding naar voren komt, is het de verscheidenheid binnen 
de Joodse gemeenschap, van wereldverbeteraars tot tuig.



SPORT

“Ik ben met de bal geboren. Mijn grootouders zijn voor de oorlog uit Polen 

geëmigreerd naar kibboets Ein Hamifratz. De Oost-Europeanen brachten 

volleybal mee naar Israël. Iedereen speelde.” Vanuit zijn woning in Mijdrecht 

blikt Avital Selinger, 62, terug op de mooie en ook harde jaren in de kibboets 

waar hij tot zijn drieëntwintigste opgroeide. Op jonge leeftijd werd hij steevast 

als eerste voor een partijtje gekozen.
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Bijna veertig jaar huwelijk met Anja, een Neder-
landse die begin jaren ’80 als vrijwilliger naar 
Ein Hamifratz kwam, en drie kinderen later is hij 

nog altijd actief in de volleybalwereld. En hoe. Volleybal 
brengt hem succes tot ver buiten Israël. Van speler tot 
trainer. Een lange, imposante lijst waarin een olympische 
medaille, vele landstitels, winnaar van de Champions 
League, Aziatisch kampioen en goud op de prestigieuze 
World Grand Prix in het oog springen.
 
Avital Selinger, zoon van oud-mannenbondscoach Arie 
Selinger, is volgens kenners een topspeler, trainer van 
wereldniveau en een zeer goede opleider. Onlangs werd 

hij opnieuw bondscoach van de Nederlandse volley-
balsters. Tot zijn verbazing werd hij enkele maanden 
geleden gevraagd, bijna tien jaar nadat hij in 2011 met de 
Oranjevrouwen vroegtijdig uit het EK was geknikkerd en 
moest opstappen.

“Het mentale aspect is 
het belangrijkste” 

“Het was niet terecht dat ik destijds werd ontslagen. Ik 
vond mijzelf de meest geschikte persoon voor deze job.” 
Hij is aangetrokken om zijn ploeg volgend jaar op het 
wereldkampioenschap, dat voor het eerst in Nederland 
wordt gehouden, te laten pieken. Tegenvallende resulta-
ten liggen ook nu weer op de loer, maar daar trekt hij zich 
weinig van aan.
In kibboets Ein Hamifratz is het fundament gelegd 
voor zijn doorzettingsvermogen en visie op volleybal. 
Strijdvaardig zegt hij: “The sky is the limit.” Het gaat er 
om wat ik zelf verwacht. Er is niemand die meer van mij 
verwacht dan ik zelf. Anders was ik in mijn werk niet zo 
ver gekomen. 

Family business
Volleybal zit bij hem in de familie. Zijn vader Arie coachte 
het Nederlandse mannenteam dat in 1992 op de Olympi-
sche Spelen in Barcelona zilver behaalde, met Avital als 
spelverdeler. Een hoogtepunt in zijn carrière als speler.
Avital is de halve wereld over gegaan, eerst als speler, 
later als trainer. Die ommezwaai maakte hij in 1996 in 
Japan, onder begeleiding van zijn vader. “Ik had oor-

Avital Selinger
Volleybaltopper coacht Oranjevrouwen

TEKST LEX STERNFELD FOTO FOTOHOOGENDOORN.NL/NEVOBO.

Een jonge Avital Zelinger in de kibboets. Foto via Avital Selinger
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SPORT

spronkelijk niet de ambitie om coach te worden en iets 
te bereiken. Het leek me interessant om hem te assiste-
ren en iets bij te leren. Uiteindelijk heb ik dat drie jaar 
gedaan.”
 
“Ik ben van origine speler, altijd geweest. Van hieruit heb 
ik mezelf gepositioneerd met de gedachte om volleybal-
lers te laten ervaren wat ik als speler heb meegemaakt. 
Mijn kennis over te dragen zodat anderen óók kunnen 
genieten van het spelletje. Gaandeweg begon ik me te 
realiseren dat coachen een eindeloos proces is van ver-
fijnen. De concurrentie wordt steeds beter dus je moet 
sterker, harder, sneller worden, je techniek verbeteren. 
Maar het mentale aspect is het belangrijkste.”
 
Waar de geboren Israëlier ook is geweest, hij beschouwt 
Nederland als zijn thuis. Over Israël: “Als ik er ben zijn 
het de speciale geur, cultuur en taal die me blij maken. De 
reuk in de lucht, de diesel van de bussen, alle jaargetijden 
ruiken er weer anders. Tel Aviv met de vele restaurants. 
Falafel is nergens zo lekker. Ik kom graag in het gebied 
rond de oude haven.”
Toeterende automobilisten geven hem een gevoel dat 
doet denken aan zijn jeugd. “Het ongeduld, de manier 
van leven, de geluiden van hectiek. Dit alles geeft mij 
nostalgische gevoelens.” Ook al vindt Avital Selinger 
ongeduld geen prettige eigenschap, als hij op bezoek is 
“is het even lekker”. Het hoort erbij maar op een gege-
ven moment is het ook genoeg geweest. In Israël moet je 
meer met je ellebogen werken. Op lange termijn voel ik 
me prettiger in Nederland. Als ik in Israël ben mis ik de 
Nederlandse manier waarop mensen met elkaar omgaan, 
de kwaliteit van leven. Na veel in de wereld te hebben 
gewerkt en gewoond is Nederland voor mij de beste plek 
op aarde.”

Fulltime bondscoach
Naast zijn nieuwe functie als bondscoach is hij al een tijd-
je trainer van het nationale talententeam. “Ik leid jonge 
meiden op. Uitgangspunt is het belang van het team en 
van daaruit mogen de individuen excelleren… En ik weet 
wel dat als wij winnen, hebben zij gewonnen en als wij 
verliezen kan ik de rommel opruimen. Het gaat er niet 
om of het terecht is maar het is de realiteit. Ik ken het 
mechanisme.”
Selinger is bijna dagelijks op Papendal, het grootste 
topsport trainingscentrum van Nederland, te vinden. “Ik 
kan in deze constructie twaalf maanden per jaar bonds-
coach zijn en dat past in mijn visie om de continuïteit 
te waarborgen. In de zomer ben ik vooral bezig met het 
heden, en in de winter met de toekomst.”
Volgens de Mijdrechtenaar valt in het Nederlandse top-
volleybal nog veel winst te behalen. “Nederland is zo'n 
geweldig land waar alles goed is geregeld. Er wordt weinig 
op tegenslagen getraind. Dat is de grootste uitdaging: 
tegenslagen overwinnen. Ermee leren om te gaan. Verlies 
is winst. Door de welvaart in Nederland zit weinig tegen 
en is omgaan met teleurstelling lastig.”

 Hij is ooit teruggekeerd naar Israël na te zijn aangesteld 
als bondscoach van de Israëlische mannen. “Het is een 
moeilijk land om te wonen. Het leven is hard. Israël is 
een jong land… Je moet niet vergeten dat mensen uit 
verschillende culturen en landen naar één kleine plek 
komen en dan moet je gezamenlijk de weg zien te vinden. 
Je merkt dat dat soms moeilijk is.”
Zijn beroemde vader Arie, nu 83, met wie hij bij het Am-

stelveense Brother Martinus (thuisbasis is de in volley-
balkringen bekende voormalige Bankrashal) meerdere 
malen nationaal kampioen is geworden, is naar zijn 
zeggen gezond en sterk. “Als ik onder hem speelde kreeg 
ik niet meer kans dan de rest. Integendeel. Anders zou 
iedereen zeggen dat Avital wordt voorgetrokken dus hij 
moest het wel andersom doen. Ik was onder hem nooit de 
eerste keus.” •



8

HOEGENOEMD

Het Joodse aandeel in het 
slavernijverleden heeft ook 
zijn sporen achtergelaten in de 
achternamen van een deel van 
de Surinaamse en Antilliaanse 
bevolking. Denk aan duidelijk 
Sefardische namen als Fernandes, 
Jessurun en Oliveira maar ook 
Wolff of Wijngaarde. Het zijn de 
levende bewijzen van een 
pijnlijke geschiedenis.

Als op 1 juli 1863 de algehele 
afschaffing van slavernij, aan-
geduid als de Emancipatie en in 
Suriname gevierd als Ketikoti – 

de ketenen gebroken, in de West-Indische 
koloniën een feit is, was daar al bijna 250 
jaar van kolonisatie door Nederland aan 
vooraf gegaan. Die koloniale periode is 
voor een niet onaanzienlijk deel vervloch-
ten met de geschiedenis van de Joodse di-
aspora van het Iberisch Schiereiland. Kort 
gezegd waren de Spaanse en Portugese 
Joden in de 15e en 16e eeuw in groten getale de Inquisi-
tie ontvlucht naar veiliger oorden, waaronder Nederland 
en de koloniën, waar ze deels ook betrokken waren bij de 
slavernij.

“Met kwitantie van 12 juni 
1759, uit genegenheid.”

Incidenteel kon het voor de Emancipatie gebeuren dat 
een tot slaaf gemaakte werd vrijgelaten. Een gunst 
verleend door de eigenaar. Vaak aan een concubine en de 
nazaten. Een vrijgelatene kreeg een door de gouverneur 

getekende vrijbrief, een zogenaamde manumissie. 
Die vrijheid bestond eruit, dat de gemanumitteerde 
eigendom bleef van het gezag, weliswaar een eigen, maar 
onvruchtbaar stukje grond kreeg en aan zijn lot werd 
overgelaten.

In het systeem van het Nationaal Archief zijn in de 
slavenregisters beschrijvingen terug te vinden als: 
“Castieze jongen Jean George, zoon van de mestiezin 
Maria door Isaac Henriquez Cotino, voor 140 peso 
betaald door zijn moeder. Met kwitantie van 12 juni 
1759, uit genegenheid.” Nog een voorbeeld: “Castieze 
meisje Anna Catharina, dochter van mestiezin 
Wilhelmina, door Isaac Haim Rodriquez da Costa, wegens 
trouwe dienst met het verzoek een vrijbrief te maken.” 

Het woord mestiezin of mesties werd 
gebruikt voor mensen van gemengde 
afkomst.

Achternaam niet toegestaan
De tot slaaf gemaakten werden 
alleen geregistreerd met voornaam, 
de zogenoemde slavennaam. Een 
achternaam was eenvoudigweg niet 
toegestaan. Het geven van een naam was 

alleen voorbehouden aan de plantage-eigenaar; de ouders 
hadden er niets over te zeggen.
Om nog een onderscheid te kunnen maken tussen 
tot slaaf gemaakten werd er in de naamgeving een 
relatie met de betreffende plantage aangebracht. 
Tussen de voornaam en de plantage-naam werd het 
verbindingswoordje ‘van’ geplaatst.
Een manumissie had dan tot gevolg dat het systeem van 
naamvoering in zoverre werd veranderd dat de plantage-
naam werd gewijzigd in de naam van de persoon die 
verantwoordelijk was voor de vrijstelling. Het woordje 
‘van' bleef aanwezig en maakte in feite daarmee de 
vrijgemaakte persoon herkenbaar als een voormalig tot 
slaaf gemaakte.

Joodse achternamen in de West
Sporen van slavernij

TEKST PATRICK STERNFELD EN HELEN WIJNGAARDE*

Het boek over Elizabeth Samson 
(1715-1771) van Cynthia McLeod,  
over een dochter van een 
vrijgekochte tot slaaf gemaakte 
vrouw die zich ontwikkelde tot een 
vermogende zakenvrouw
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HOEGENOEMD

Eerst in de 19e eeuw komen er echte achternamen 
voor vrijgemaakten en ‘vrijgeborenen’. In veel gevallen 
betekent dit dat het woordje ‘van’ wordt verwijderd.
Gevolg is dat, al dan niet verbasterd, veel namen 
ontstaan, die gelieerd zijn aan de voormalige 
plantagehouder en eerder ‘Europees’ dan ‘Surinaams’ 
aandoen. Een voorbeeld is de naam Wijngaarde, afgeleid 
van de (de la) Parra, dat wijnstok betekent en waarbij 
‘van’ is komen te vervallen.
In 1811 voert Napoleon in Nederland de burgerlijke 
stand in; in Suriname is dat in 1828 het geval. In het 
systeem worden alle door vrije personen zelf opgegeven 
namen opgenomen waarbij het niet langer is toegestaan 
om bij de in vrijheid geboren kinderen het woordje ‘van’ 
achterwege te laten.
Bij wet van 1832 wordt bepaald dat iedere vrijgemaakte 
een familienaam behoort te krijgen. De wet van 
1863, waarin algehele vrijmaking van slavernij wordt 
bekrachtigd en die op inmiddels minstens vijftigduizend 
tot slaaf gemaakten betrekking heeft, bepaalt dat in 
de registers voor-en achternamen dienen te worden 
opgenomen en dat er per familie een familienaam moet 
zijn, of worden aangenomen.
 

“Als je aan een 
Surinaamse stamboom 

schudt, valt er altijd 
wel een Jood uit.”

 
Doublures moeten daarbij worden vermeden. Het 
voorgaande leidde tot het creëren van namen. Een 
overheidscommissie zag erop toe dat werd voldaan aan 
toegestane systemen en spelregels. Typisch Nederlandse 
namen als ‘Jansen’ mochten niet, maar Nederlands 
aandoende namen als ‘Lepelblad’ weer wel.

Joodse namen en variaties
Namen konden ontstaan als een vertaling. Bijvoorbeeld, 
een voormalig tot slaaf gemaakte van Lobo krijgt de 
naam Wolff, die van De Lyon, krijgt de naam Leeuw of 
Leeuwin. Anagrammen worden bedacht, bijvoorbeeld 
als het om een niet door de vader erkend kind gaat. 
Zoals Essed, dat afkomstig is van Dessé, of het amper 
uit te spreken Atiuqsem, van Mesquita. Er werd ook een 
manier gevonden door het weglaten van de eerste letter 
van de voornaam of de naam van de planter, eventueel 
in combinatie met het laten vervallen of toevoegen van 
nog een letter. Hierdoor kon Amson (Samson), Braams 
(Abraham), Labad ( Labadio) of Vonsee / Fonca (De 
Fonseca) ontstaan.
 
Zo kwamen er veel namen in omloop die een Joodse 
achtergrond hadden, zonder dat de drager ervan Joods 

was of zich als Joods 
beschouwde. Aan de ander 
kant kan gesteld worden dat 
door heel veel Surinamers in 
meer of mindere mate Joods 
bloed stroomt. Het laatste 
verklaart de Surinaamse 
uitspraak dan ook, dat: 
“als je aan een Surinaamse 
stamboom schudt, er altijd 
wel een Jood uit valt.”
 
Heden ten dage zijn 
veel familienamen in 
Suriname en de Antillen te 
horen die rechtstreeks terug 
zijn te voeren op de hiervoor 
beschreven historie. Een greep: Abrahams, 
Alvares (Alvarez), Bueno Bibaz, Bueno de Mesquita, 
Cohen, á Cohen, Acohen, Cardozo Da Costa Gomes, 
Dacosta, Gomez, Gomes, Da Silva, Vasilda, De la Fuente, 
D’Fonseca, Emanuels, Emanuelson, (Samuels, Samuel, 
Sammy), Fernandes, Fernandez, Mendes Fernandes 
(gekoppelde naam), Gonsalves (met of zonder ç), 
Jesserun, Jesserun Lobo, Lobo Juda, Levi, Labad, Lobo, 
(De) Miranda, Morpurgo, Mosanto Nassy, Nassi, Nunes 
Del Prado, De la Parra, Oliveira, Robles de Medina, 
Robles.
Bekende voetballers als Davids en Emanuelson passen 
ook in dit rijtje. Trouwens, heb je een Surinaams 
eettentje in de buurt? Niemand kijkt vreemd op bij de 
bestelling van een broodje Pom, ook met een Joodse 
oorsprong, en een rode Fernandes.
 
* Helen Wijngaarde deed onderzoek naar het 
slavernijverleden en publiceerde diverse malen in OSO, het 
blad voor Surinaamse taalkunde, en Wi Rutu, het blad van de 
Stichting voor Surinaamse Genealogie.

Manumissiebrief uit 1861

Joodse 
Fernandes
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HOOFDINTERVIEW

Toen de Amerikaan Benjamin 

Moser vorig jaar de Pulitzer Prize 

won voor zijn biografie van Susan 

Sontag, werd hij in een klap de 

meest internationaal gelauwerde 

Joodse schrijver in Nederland. Met 

de bekendheid die de prijs brengt wil 

hij nu meer zijn “stem gebruiken”. 

Hij houdt de les in zijn hoofd die zijn 

oma hem gaf: “Onze erfenis, dat was 

niet een Chanoekia, dat waren onze 

morele wetten, ons ethisch erfgoed.”

Bekroonde biograaf 
“Mensen die het niet pikken”

TEKST FERRY BIEDERMANN

Moser, oorspronkelijk uit Houston, Texas, 
woont al bijna twintig jaar in Nederland met 
de Nederlandse schrijver Arthur Japin en de 

uitgever Lex Jansen, ook al zijn ze voor corona voorlopig 
even uitgeweken naar hun huis in Frankrijk, op het 
platteland, waar de verbinding af en toe stottert. “Het is 
niet altijd even makkelijk om alles hier vandaan te doen,” 
verzucht de 44-jarige Moser. “Maar ik kom niet terug naar 
Nederland zolang er corona is.”
Toch blijft Nederland aan hem trekken. Na twee 
boeken over sterke Joodse vrouwen, het eerste ging 
over de Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector 
(1920-1977), is hij nu onder meer bezig met de 
Nederlandse schilderkunst. Eerder dit jaar verscheen zijn 
Nederlandstalige ‘Frans Hals Op de Tweesprong’ bij de 
Arbeiderspers, gebaseerd op de Joost Zwagerman-lezing 
die hij vorig jaar gaf.

Een brede interesse, de vergaring van heel erg veel kennis 
en dan heel hard werken om daar iets mee te doen, zijn 
kenmerken die Moser gemeen lijkt te hebben met Susan 
Sontag (1933-2004), de Amerikaanse public intellectual 
bij uitstek van de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Zijn lijvige biografie van de Joodse, voor het grootste deel 
van haar leven in New York woonachtige schrijfster en 
denker, onder meer bekend van Notes on Camp, Regarding 
the Pain of Others en On Photography, verscheen in 2019.
Het boek was onder meer controversieel omdat het de 
seksualiteit van Sontag prominent in beeld bracht. Ook 
dat heeft Moser met haar gemeen. Hij is homoseksueel 
maar anders dan Sontag spreekt en schrijft hij daar 
vrijelijk over. Hoewel het algemeen bekend was dat 
Sontag decennialang een aan/uit relatie had met Annie 
Leibovitz, onder meer bekend van haar karakteristieke 
fotoportretten van grote sterren, liet Sontag zich weinig 
uit over haar seksualiteit.
Moser noemt sommige reacties op het schrijven van 
biografieën “gewelddadig”. Veel mensen kunnen zich niet 
vinden in de beschrijvingen van de beroemdheden waar ze 
zich al een vastomlijnd beeld van hebben gevormd. “Net 
alsof je de politiek ingaat en mensen nare dingen over je 
op Twitter gaan zeggen. Dan zeggen sommigen: het hoort 
erbij. Maar ik denk: toch is het niet prettig. Waarom doe je 
het dan? Om een leven, een oeuvre, een erfgoed in leven 
te houden.”

Joods en homo
Het is de gecontesteerde positie in de maatschappij, 
of je nu bijvoorbeeld Joods bent of homo, die vaak 
misverstanden oplevert, merkte Moser. “Mijn vorige boek 
over Clarice Lispector, dat was een nadrukkelijk Joods 
leven zoals je dat ook in Nederland kent; vervolging, 
onderduiken, ballingschap. 
 “Dat is ook het verhaal van Clarice Lispector. Het speelde 
rond de Eerste Wereldoorlog, niet de Tweede. Maar het 
is hetzelfde verhaal - haar opa werd vermoord, haar 
moeder werd verkracht, haar vader werd geruïneerd en in 
ballingschap gestuurd van Oekraïne naar Brazilië waar hij 
arm leefde en jong stierf. Dat is echt een Joods verhaal, 
dat kennen we, en wat voor persoonlijkheid dat oproept 
en wat voor karakter dat voortbrengt.
“Ik ben een kleinzoon van Joodse vluchtelingen uit 
Duitsland, uit Berlijn, dus ik ken die mensen. Ik weet 
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precies hoe ze denken, waarom ze voorzichtig zijn, 
een beetje bangerig zijn voor mensen van buiten hun 
gemeenschap, waarom ze twaalf keer vragen of je je jas 
aan hebt en of je toch nog een stukje cake wilt. Dat herken 
ik op een manier die alle Joden kennen.”
In Brazilië werd echter gereageerd op de Joodse 
invalshoek. Veel mensen zeiden: “Maar ze ging nooit 
naar de synagoge dus eigenlijk was Joods zijn een soort 
bijzaak. Ze schreef niet over Jom Kipoer, of Esther en dat 
soort dingen. Ze wilden niet snappen dat het niet is wat je 
doet, maar wie je bent.”

Dat gebeurde ook met Sontag, vertelt 
Moser: “Ik ben homoseksueel, dat is geen 
geheim, ook in mijn boeken niet, en ik 
schrijf over een homoseksueel iemand. 
Ik wilde uitleggen hoe het was voor die 
generatie, want het was echt heel moeilijk. 
Niet te vergelijken met de Jodenvervolging 
maar die vergelijking klopt toch op een 
bepaalde manier. Want het waren mensen 
die totaal geen recht van bestaan hadden.
“Het was een crimineel iets, op zijn minst 
een psychologische aandoening waar je 
jarenlang voor in therapie moest. Het was 

iets waardoor je je familie 
kon kwijtraken, je baan kon 
kwijtraken, iets wat in de 
hele samenleving veroordeeld 
werd. De eerste keer dat een 
homoseksueel als zodanig op 
de Nederlandse televisie kwam 
was geloof ik in 1976. Hij werd 
van achteren gefilmd, en zijn 
stem werd vervormd. Dat was 
in Nederland, wat op dat gebied 
als het progressiefste land ter 
wereld gold. Dus het idee van 
onderduiken komt dan wel bij 
me op. Het is een goed woord 
dat we niet hebben in het 
Engels.”

Zelfs in 2019 was daar echter geen algemeen begrip voor, 
merkte Moser na het verschijnen van Sontag. “Heel veel 
heteroseksuele mensen gingen mij uitleggen wat het 
betekende om homoseksueel te zijn, dat het toch niet zo 
belangrijk was, net als ze dat hadden gedaan in Brazilië 
met het Joods zijn. Toen dacht ik, lees mijn boek. Als je 
niet wilt begrijpen wat dat voor zo iemand betekende 
en voor miljoenen andere mensen, tja, dan kan ik je niet 
helpen.”

Sterke oma
De oprechte verontwaardiging van Moser komt eerder 
ironisch verrast over dan belerend. Maar de morele draad 
in zijn werk en zijn uitspraken is sterk aanwezig, vaak 
gestaafd door de herinnering aan zijn oma van vaders 
kant. Haar familie woont al generaties in Houston, net 

als die van Moser’s moeder, die zich tot het Jodendom 
bekeerde toen ze trouwde. Hij heeft elders beschreven 
hoe hij zich vaak het meest Joods voelt in het gezelschap 
van niet-Joden en het minst Joods in het gezelschap van 
andere Joden. “Er is een woord voor in het Nederlands, 
wat ik een afschuwelijk woord vind, dat is vaderjood.”
Ondanks dat zijn moeder “officieel” Joods was geworden, 
noemt hij het huwelijk van zijn ouders een mixed marriage. 
“Zoals je nu hebt tussen mensen die zwart en wit zijn. Dat 
was toen echt nieuw. Het was toch een ding, aan beide 
kanten. Die Joden zaten ook niet op een Protestantse 
te wachten. Mijn opa was toen al dood, maar voor de 
mensen die de Holocaust hadden meegemaakt was het erg 
belangrijk dat het door zou gaan.”
Moser kreeg een Joodse opvoeding en spreekt Hebreeuws. 
Hij is ook wel in Israël geweest, maar schaamt zich eerder 
voor het land dan dat hij er trots op is. “Ik ben pro-
Palestijns, juist omdat ik de Joodse geschiedenis ken. En 
omdat ik uit het zuiden van de Verenigde Staten kom. 
Om in Israël te zien dat er deuren en straten en scholen 
zijn die alleen door mensen van één geloof of etniciteit 
gebruikt kunnen worden en niet door anderen, dat roept 
een heftige reactie bij me op. Dat is het tegenovergestelde 
gevoel waarmee ik opgroeide. Amerikaanse Joden, alle 
Joden toch, waren ontzettend trots op Israël. Maar het 
apartheidssysteem dat nu heerst is in onze naam gedaan 
en ik kan er alleen maar schaamte voor voelen..”
 

“Joodse racisten, Joodse 
Republikeinen, dat 

vond ze gewoon tuig.”
 
Hij verbindt zijn opstelling aan de lessen die zijn oma 
hem heeft ingeprent. “Als Joden iets verkeerds doen 
dan moet ik altijd denken aan mijn grootmoeder, die 
een invloedrijke vrouw in de Joodse gemeenschap van 
Houston was, dochter van een rabbijn. Wat zij dacht 
van Joodse racisten, Joodse Republikeinen. Dat vond 
ze gewoon tuig en dat liet ze ook merken. Die blik! Ze 
vertelde me altijd dat ze vond - en dat dacht Susan 
Sontag volgens mij ook - dat er een rol was in een 
gemeenschap, zeker in een Joodse gemeenschap, voor 
mensen die het niet pikken en die niet met alles meegaan 
omdat het ze beter uitkomt. Je moet altijd de moraal 
vertegenwoordigen en binnen je eigen gemeenschap 
handhaven.”

Weinig Joodse binding in Nederland
Toen hij opgroeide in Houston was Moser zich uiteraard 
bewust van de grote iconen van de Amerikaans-Joodse 
cultuur, zoals Philip Roth en Woody Allen. En Texas 
heeft ook een levendige Joodse cultuur met onder 
meer de zanger en schrijver Kinky Friedman, die Moser 
persoonlijke kent. Maar hij liet zich vooral inspireren door 

De twee  
eerste 

boeken 
van Moser, 

over Clarice 
Lispector 
en Susan 

Sontag.
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Joods-Europese grootheden. “Mijn voorbeelden waren 
mensen als Sigmund Freud, Hannah Arendt, de grote 
Joodse denkers, met wie ik me meer kon identificeren 
dan met mensen die grote vleesbroodjes zaten te eten 
enzovoort. Dat was iets van New York. Zo waren wij in 
Texas niet. Je kan het vreemd vinden, Joden in Texas, 
maar er waren veel meer Joden in Texas dan in Nederland. 
Arthur vindt het altijd grappig hoe Joods Amerika is.”
Ook al was hij gericht op de Joods-Europese cultuur, 
Moser vond het verschil tussen het Amerikaanse 
Jodendom en wat hij in Nederland aantrof groot. “Ik had 
verwacht meer verwantschap te voelen met de Joodse 
Nederlanders. Ik denk dat de Holocaust nog te dichtbij is. 
Het is zo aanwezig, hoewel ik dezelfde geschiedenis heb 
in mijn familie,” zegt hij. “Het is toch een ander land, een 
andere cultuur.” Ondanks die geschiedenis woont zijn zus 
met haar familie nu in Berlijn, wat Moser ironisch noemt 
maar ook handig vindt omdat het dichter bij Nederland is.
“Ik ken wel veel Nederlandse Joden die ik ook heel 
leuk vind, maar over het algemeen is het een andere 
samenleving. Het voelt een beetje underground. Iedereen 
kent elkaar. Maar in Houston was dat ook zo. Mijn oma 
kende iedere Jood in Houston en dan zestien generaties 
terug, of de overgrootmoeder een beetje een slet was 
geweest, dat wist ze nog wel uit de veertiende eeuw.”

Hij doet in Nederland weinig aan het Jodendom, deels 
omdat hij in Utrecht woont, zegt Moser. “In Amsterdam 
zou ik het vaker doen. Ik spreek Portugees en zou het 
heel leuk vinden om af en toe naar de grote Portugese 
synagoge te gaan. Maar ik ben iemand van boeken, en ook 
een verzamelaar. Misschien is mijn grootste band met het 
Nederlandse Jodendom de Ets Chaim (bibliotheek, van de 

PIG red.) in Amsterdam, dat vind ik zoiets geweldigs. Als 
ik Joods bezoek heb uit het buitenland gaan we daar altijd 
heen. Het is een van de grote schatten van Nederland, en 
zeker van het Nederlandse Jodendom.
“Ik heb het idee dat in Nederland maar weinig mensen 
weten dat de oudste Joodse bibliotheek ter wereld in 
Amsterdam is. Zelfs binnen de Joodse gemeenschap. 
Maar dat is dan weer meer Nederlands dan Joods want 
zoveel Nederlanders zijn niet echt in hun eigen land 
geïnteresseerd. Ook in de schilderkunst merk ik dat. Ze 
kennen Rembrandt en Frans Hals en dat is het vaak zo’n 
beetje. Voor mij is dat juist het mooiste wat Nederland 
heeft, iets waar je zo ontzettend trots op mag zijn.”
 

“Als je dat met niet-
Joden doet wordt 

het een soort 
exotische safari.”

 
Aan de Joodse feestdagen doet Moser thuis niets. “Nee, 
als je dat met niet-Joden doet wordt het een soort safari. 
Dan moet je iedere keer uitleggen: ‘Kijk, dat is een rare 
giraffe en dat is een olifant’. Mijn zus heeft kinderen 
en ze doet dat allemaal.Ik vind het heel goed dat het 
doorgegeven wordt. Maar als je de enige Jood in huis bent 
doe je dat niet zo gauw. Ik woon met twee Nederlanders 
die niet op veel godsdienstige praktijken zitten te 
wachten. En ik ben zelf niet gelovig. Wel houd ik van de 
tradities. Dat mis ik wel zo af en toe.“
 
Moser grapt dat de Pulitzer Prize die hij vorig jaar kreeg 
zijn leven heeft veranderd. “Mensen zijn anders naar 
mij toe. Het is echt grappig. De mails zijn opeens veel 
formeler, in plaats van hoi, is het nu geachte doctor.” Het 
was vooral echter een enorme validatie van waar hij mee 
bezig was. “Toen ik begon had ik Arthur en Lex en nog 
een paar vrienden die echt geloofden in dat boek over 
Clarice Lispector. Verder niemand. Ik heb daar vijf jaar aan 
gewerkt zonder contract, zonder iets. Uiteindelijk kreeg 
ik er achtduizend dollar voor. Alles wat ik had was mijn 
geloof in mezelf. Dat is moeilijk te bewaren als andere 
mensen dat niet delen. Je houdt jezelf voor de gek, denk je 
wel eens. De prijs geeft me dan wel een soort bevestiging 
dat ik toch niet gek was.”
Hij denkt er geen moment aan om op zijn lauweren te 
gaan rusten. “Ik hoor mijn oma zeggen: En nu? Het is echt 
niet van: even televisie kijken. Eerder van kom op, doe 
maar iets meer. Mijn verplichting naar mezelf toe is om 
steeds een betere schrijver te worden. Ik wil meer mijn 
stem gebruiken, ik wil meer uitdagingen aangaan. Ik denk 
dat ik ook meer voor anderen kan doen. Dat deed Sontag 
ook: ze gebruikte haar positie om andere kunstenaars te 
helpen.” •
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Vorig jaar verscheen het boek 
Gezichten van Joods verzet. Veertig 
verhalen over Joden die in de Tweede 
Wereldoorlog deel uitmaakten van 
het verzet tegen de Duitse bezetter. 
Veel van de verhalen zijn geschreven 
door nabije familieleden. Het gaat 
niet alleen over de verzetsdaden 
maar vooral over de ‘gezichten’. 
Bijvoorbeeld het zeer persoonlijke 
verhaal van Manja Pach over haar 
moeder, Stella Pach.

“Over mijn vader, Werner Stertzenbach, 
was al ruim gepubliceerd. Maar ik wist dat 
ook mijn moeder een rol in het verzet had 

gespeeld. Maar wat wist ik daar werkelijk van? Vrijwel 
niets. Veel had ze mij niet verteld. Niets had zij hierover 

op papier gezet. Ik wist dat zij vanaf 1948 leefde van 
een buitengewoon (verzets)pensioen en deel uitmaakte 
van dezelfde verzetsgroep als mijn vader. Maar verder? 
Hooguit snippers. Niet meer.”
Manja reageerde op een oproep in 2019 van De 
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie om de uit 
eigen onderzoek bekende Joodse verzetsmensen een 
gezicht te geven. Ze schreef later op verzoek van de 
redactie ook nog het al bekende verhaal van haar vader. 
Maar het ging haar in eerste instantie om haar moeder.
Het gebrek aan informatie en de lacunes in de 
levensgeschiedenis van haar moeder ontmoedigden 
Manja niet, maar spoorden haar aan tot een intensieve 
speurtocht. Zij bezocht archieven, verzamelde materiaal 
en ploos de meer dan 140 brieven uit die haar vader 
vanuit Westerbork stuurde naar haar in Amsterdam 
wonende moeder. “Helaas zijn de brieven van mijn 
moeder verloren gegaan.” 

Helende werking
Al dat materiaal, waar heeft dat uiteindelijk toe geleid? 
Manja: ”Ik stelde me telkens weer de vraag wat ik hoopte 
te weten te komen over mijn moeder, over haar verzet. 
Meer dan alleen dat zij zorgde voor persoonsbewijzen, 
bonkaarten, onderduikadressen en meehielp met de 
productie van een illegaal mededelingenblad. Misschien 
iets meer zicht te krijgen op wie mijn moeder toen 
was. Wellicht zou het helpen om meer begrip te krijgen 
voor wie ze later geworden was. Vooral ook omdat mijn 
relatie met mijn moeder decennialang zeer gespannen 
is geweest. Eigenlijk was enigszins normaal contact met 
haar niet mogelijk.” 
 

“Voor mij was het zicht op 
mijn moeder misschien 

wel vertekend.”
 
Hiermee snijdt Manja een gevoelig onderwerp aan. Want 
juist bij dit soort speurtochten binnen het eigen gezin is 
er vrijwel altijd meer gaande dan alleen het zoeken naar 
feiten en daden. Het heeft ten diepste te maken met de 
verhoudingen en de omgang zoals die zich in de loop der 
jaren binnen families en gezinnen hebben ontwikkeld. 

TEKST EN FOTO WOUTER VAN DER SCHAAF

Joods verzet
Versnipperde herinneringen

Manja Pach



Over gezinnen met “beschadigde zielen”, zoals Manja het 
omschrijft. “Ook voor mij was het zicht op mijn moeder 
getekend, misschien wel vertekend. Maar uiteindelijk 
heeft mijn speurtocht voor Gezichten van Joods verzet 
geleid tot een focus op de positieve kanten van mijn 
moeder. Dat heeft voor mij helend gewerkt. Het bood mij 
de mogelijkheid iets meer vrede te sluiten met wie zij is 
geweest.” 
De zeer nabije en persoonlijke invalshoeken van 
Gezichten van Joods verzet geven het boek een extra 
dimensie. “Ja, het boek heeft zeker een toegevoegde 
waarde. Het geeft een breed beeld van veertig mensen 
die vanuit diverse achtergronden en opvattingen aan 
het verzet deelnamen. Het is goed om vast te stellen dat 
relatief veel Duits-Joodse vluchtelingen bij het verzet 
betrokken waren, iets wat tot nu toe te weinig is belicht. 
Overigens ook opvallend dat er 
maar negen vrouwen zijn onder de 
veertig verhalen. 

Complexe relaties
Het zijn losse snippers die als 
puzzelstukjes bijeen moeten 
worden gelegd in de hoop dat er 
een betrouwbaar beeld ontstaat. 
Betrouwbaar misschien, maar 
compleet? Dat niet. Eigenlijk een 
onmogelijkheid. Manja verwijst 
naar de briefwisseling tussen 
haar ouders. “De brieven van mijn 
vader staan bol van verlangen 
en liefde. Hij wilde zo graag met 
haar trouwen. Wat mijn moeder 
antwoordde? Ik weet het niet. 
Ging zij mee in zijn liefde? Hield 
zij de boot af?” Het zijn allemaal open eindjes in het 
verhaal dat toch geschreven moet worden. Manja stelt 
zich veelvuldig de vraag: “En wat dacht zij dan toen ze 
die brief ontving,” of “hoe kwam zij tot die keuze? Wie 
adviseerde mijn moeder?”

“Huwelijkse 
voorwaarden… een 

dapper initiatief 
in die dagen.”

 
Het verzetsverhaal van Stella Pach kent een bijzonder 
naoorlogs vervolg. De vader van Manja - in 1933 uit 
Duitsland naar Nederland gevlucht - besluit in september 
1945 – nog voor Manja’s geboorte terug te keren naar 
Duitsland. Kind en ongehuwde moeder in Nederland 
achterlatend. Dat deze gebeurtenis een verpletterende 

indruk op de moeder achterlaat, mag 
duidelijk zijn. “Het heeft mijn moeder 
getekend. Maar ook: de sterke eigenschappen 
die haar in het verzet zo ten dienste stonden, 
begonnen na de oorlog te verkeren in hun 
tegendeel.” 
 
De eindeloos veel vragen die Manja zich 

stelde aan het begin van haar speurtocht zijn bij 
lange na niet allemaal beantwoord. “Maar ik ben nu 
aangekomen op het punt dat ik vaststel ‘het is nu 
wel mooi geweest’. Het punt waarop ik stop met het 
zoeken naar antwoorden. En toch. En toch is er altijd 
weer die verrassende snipper die leidt naar nieuwe 
vragen. “Zo ontdekte ik een document dat mijn moeder, 
voorafgaande aan de ondertrouw in Westerbork in 1942, 
bij een notaris huwelijkse voorwaarden heeft laten 
opstellen. Voorwaarden die haar zelfstandige positie van 
echtgenote moesten garanderen. Een dapper initiatief in 
die dagen. Tot een huwelijk is het niet gekomen.”
 
Het verhaal van het verzet kón niet volledig worden 
uitgeschreven. Het bleven snippers, zij het dat het er nu 
meer zijn dan voorheen. “Het schrijven van dit verhaal 
was zeker niet makkelijk. Maar schrijven geeft wel lucht, 
geeft helderheid.” Met de wetenschap dat haar verhaal 
zowel uniek is als veel breder zal worden herkend. Het 
verhaal van snippers, beschadigde zielen, de loden last, 
met elkaar weer in het gareel komen en verder gaan. •
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Pesach en vreemde cijfers

Kent u dat, wanneer mensen betekenissen 
zoeken in bepaalde cijfers? Zo zou het getal 13 
ongeluk brengen, en wanneer je een klavertje 

vindt met 4 blaadjes moet je direct een staatslot ko-
pen. Ook het cijfer 7 brengt geluk. Tenminste, volgens 
de westerse cultuur. In China kan je beter gaan voor 
het cijfer 8. De uitspraak van het getal 14 (yao-sì) in 
het Chinees klinkt een beetje hetzelfde als de woorden 
‘wil dood’ in het Chinees (yào-s ), niet echt een fijn 
getal dus. Laat een Ajacied het maar niet horen…

Wanneer Joden goochelen met cijfers noem je ze kabba-
listen. De kabbala gaat er van uit dat de tekst van de Tora 
geheimen bevat die niet in de gewone platte tekst zitten. 
Kabbalisten kunnen die geheimen ontrafelen, en een 
van de manieren waarop ze dat doen is via de numerieke 
waarde van de woorden. Elke letter in het Hebreeuws 
heeft namelijk ook een getalswaarde. De letter alef, de 
eerste letter van het alef-bet, heeft getalswaarde 1. De 
letter yod heeft getalswaarde 10, en de koef getalswaarde 
100, enzovoorts.

“…dat het kabinet een 
masterclass kabbala 

gevolgd heeft in Tsfat.”

Neem bijvoorbeeld het gebod: “eert uw vader en moeder” 
uit de Tien Geboden. Hoe doe je dat, je vader en moeder 
eren? Het Hebreeuwse woord voor eer is “kabed” en 
bestaat uit de drie letters kav, (20) bet (2) en dalet (4), 
20+2+4=26. En laat het woord voor liefde, ahawa in het 
Hebreeuws nou bestaan uit de letters alef (1), he (5) bet 
(2) en he (5). 1+5+2+5=13. En 13 past precies twee keer in 
het cijfer 26. Dus, hoe eer je je vader en je moeder? Door 
ze een dubbele portie liefde te geven. Mysterie ontrafeld!

Kabbala-hoofdstad
De Israëlische stad Tsfat - gelegen in het noorden, niet 
ver van het Meer van Tiberias – staat bekend om haar 
kabbalistische invloeden. De grote kabbalist Isaac Luria 
woonde er, en tot op de dag van vandaag is het een stad 
waar kabbalisten graag vertoeven. Zo sprak ik er tijdens 
een reis in Israël eens een kabbalistisch kunstenaar die 
in elk schilderij het cijfer 8 verwerkte. Dat cijfer staat na-
melijk voor ‘oneindigheid’ en wordt in de Joodse traditie 
in verband gebracht met de messiaanse tijd. Waarom het 

belangrijk is om oneindigheid in je schilderijen te verwer-
ken? U mag het mij zeggen.
 
 U hoort het al, ik heb niet zo veel op met deze kabbalisti-
sche vorm van verklaren. Als je maar lang genoeg zoekt, 
kun je altijd wel woorden vinden die met een of ander 
sommetje met elkaar te verbinden zijn. En tóch moest ik 
er aan denken toen ik laatst weer even door een hagga-
da bladerde. Want is het u wel eens opgevallen dat het 
cijfer vier daar een hoofdrol speelt? Er zijn natuurlijk de 
vier zonen (of kinderen!), de vier vragen die tijdens het 
manisjtanna worden gesteld, en we drinken (minstens) 
4 glazen wijn. En het verhaal gaat over de Uittocht van 
Egypte, waarna we veertig (of, 10 keer 4) jaar door de 
woestijn hebben gezworven. Zo zou ik kunnen beredene-
ren dat wie 10 keer achter elkaar het manisjtanna zingt 
bevrijd wordt uit slavernij. Maar of het waar is? En wie 
wordt er beter van?

Nederlands gegoochel
Maar ook in Nederland kunnen we goed goochelen met 
cijfers. Wie het nieuws volgt zou wel eens kunnen denken 
dat het kabinet een masterclass kabbala gevolgd heeft in 
Tsfat. In 2019 werd een politiek akkoord gesloten over 
het kinderpardon. Kinderen die al langer dan vijf jaar in 
Nederland wonen wordt het makkelijker gemaakt om in 
Nederland te kunnen blijven. Maar, dan moest er wel wat 
gedaan worden aan de maximaal 750 vluchtelingen die 
Nederland jaarlijks wilde opnemen. Dat getal ging terug 
naar 500. En nadat in Moria een vluchtelingenkamp 
was afgebrand besloot de Nederlandse overheid dat er 
hier plek is voor 100 asielzoekers uit Moria. Maar, dat 
getal gaat dan wel af van de 500 schrijnende gevallen die 
Nederland toch al zou opnemen. En 100+500-100 is weer 
gelijk aan 500.

Met Pesach herdenkt het Joodse volk de Uittocht uit 
Egypte, de tocht van slavernij naar vrijheid. Het belang 
van vrijheid, niet alleen voor ons maar ook voor anderen, 
staat in die dagen centraal. Het zou zo mooi zijn als we 
deze dagen gebruiken om minder met cijfers te goochelen 
en ons meer voor de vrijheid van anderen in te zetten. 
Oké, nog één keer goochelen dan. Om het af te leren. 
Weet u hoe vaak er in de tora wordt opgeroepen om de 
vreemdeling goed te behandelen? Volgens rabbijn Eliëzer 
36 keer, volgens anderen 46 keer. Welke van de twee het 
ook is, het goed behandelen van de vreemdeling wordt 
buitengewoon vaak genoemd. Wat het betekent? Dat laat 
ik aan u. •

TEKST ASJER WATERMAN
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Over kleding

Het is een opmerkelijk onderwerp tijdens corona, nu iedereen thuis in z’n pyjama zit 
te werken, maar Jolan Toff speelt het toch klaar zich te ergeren aan kleding. 

Een duur, gegarandeerd waterdicht, regenjack dat 
bij de eerste de beste hoosbui toch niet waterdicht 
blijkt te zijn. Je kan je kleding daarna uitwringen.
 
Merkjes die altijd op de verkeerde plek zitten en in 
je nek kriebelen.
 
Voetbaltrainers in een driedelig kostuum. Dit past 
niet bij zwetende spelers in een, naar massageolie 
ruikende, kleedkamer. Het is ook niet praktisch 
als piloten een pak dragen. Het is toch veel 
prettiger om op een vlucht van twaalf uur iets 
makkelijks, zoals een trainingspak, aan te hebben.
 
Mensen die kleding dragen waarop hun tattoo 
maximaal zichtbaar is. De dragers lopen zelfs bij 
temperaturen diep onder het vriespunt nog met 
opgestroopte mouwen.
 
Gelegenheden met een verplichte dresscode. Zeker 
als je hierdoor iets moet huren of kopen.
 

Gaten en rafels in nieuwe kleding. Nota 
bene vooral geproduceerd door mensen in 
lagelonenlanden, die zelf zich nauwelijks kleding 
zónder gaten kunnen veroorloven.
 
Jongeren die het stoer vinden om hun pet 
achterstevoren op te zetten. Die klep is toch 
bedoeld tegen de zon! Anderen hebben hun hoodie 
de hele dag op. Ook als de mussen dood van het 
dak vallen.
 
Op het rek met afgeprijsde kleding hangt een item 
dat daar niet hoort. Als je, na lang wachten bij 
de kassa, eindelijk aan de beurt bent kom je daar 
achter.
 
Mensen die de mode volgen en allemaal hetzelfde 
dragen.
 
De kleding die je online besteld hebt blijkt toch 
een hele andere kleur of maat te hebben.
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ACTUEEL

Humor, of wat ervoor doorgaat, is het 
afgelopen jaar weer veel in het nieuws 
geweest in verband met al dan niet 
vermeende groepsbelediging. Of het 
nu ging over de hernieuwde onrust 
over de Mohammed-karikaturen, 
het “grapje” van Johan Derksen 
over Zwarte Piet of het “ironisch” 
bedoelde antisemitisme in Forum 
voor Democratie. Wat valt er eigenlijk 
te lachen?

“Mensen kunnen wel zeggen: het is alleen 
maar grappig bedoeld, het is onschuldig. 
Maar dan ga je heel erg uit van je eigen 

intentie en niet hoe het overkomt bij anderen,” zegt 
Ewoud Sanders, historicus, schrijver en columnist. 
In zijn boek Lachen om Levie, komisch bedoeld 
antisemitisme (1830-1930) dat eind 
vorig jaar verscheen, kijkt hij onder meer 
naar hoe ogenschijnlijk olijk bedoelde 
pamfletten en spotprenten bijdroegen 
aan stereotypering.
Sanders beschrijft in het boek hoe 
midden- en eind negentiende eeuw 
zogenaamd komische teksten over 
Joden, met overdreven accenten en 
karakteristieken, gretig aftrek vonden. 
Ze werden vaak voorgedragen op feesten 
en verjaardagspartijen waarbij soms 
protheses zoals grote neuzen werden 
opgezet en/of groteske spotprenten 
werden opgehangen. Vrijwel niemand zag 
daar iets verkeerds aan.
“De meeste mensen namen er helemaal 
geen aanstoot aan. Ook Joden namen 
er in het begin geen aanstoot aan. Waarom niet? 
Omdat het dingen beschreef die toen heel erg gangbaar 
waren,” zegt Sanders. Pas toen Joden eind negentiende 

eeuw mondiger werden en meer in beroepen als de 
journalistiek kwamen te werken, namen de protesten uit 
Joodse kringen toe.
“In verschillende kranten zie je op een gegeven moment 
iets van: zeg kunnen die publicaties met racistische 
stereotyperingen niet verwijderd worden want dat geeft 
een heel verkeerd beeld,” zegt Sanders. “Zie de parallellen 
met nu: Zeg, kunnen die rare boeken over Zwarte Piet en 
met stereotyperingen van zwarte mensen niet verwijderd 
worden.”

Joodse Piet
De vergelijking tussen de stereotypering 
van Zwarte Piet en het antisemitisme 
komt in Lachen met Levie sterk naar 
voren. Er was dan ook een direct verband. 

Jan Schenkman, de oorspronkelijke schrijver van de 
meest populaire komische teksten over Joden, die over 
Levie Mozes Zadok, was ook degene die in 1850 Zwarte 

TEKST FERRY BIEDERMANN

De valse lach
Venijnige stereotyperingen



Piet toevoegde aan Sinterklaas. En ook dat was niet uit 
de lucht komen vallen.
Tot die tijd, en op veel plekken in Nederland ook nog 
ver daarna, werden kinderen bang gemaakt met het 
schrikbeeld van de Joodse straathandelaar die ze 
als straf in zijn voddenzak mee zou nemen. Het was 
wijdverbreid en net zoals tegenwoordig kinderen nog 
mensen van kleur kunnen associëren met Zwarte Piet, 
gebeurde dat toen met Joden, zegt Sanders.
 

“Gif in het hoofd  
van kinderen.” 

“Dat is natuurlijk gewoon gif in het hoofd van kinderen. 
Dat is precies waarom ik me er druk over maak. In dit 
geval (in Lachen met Levie, red.) is het historisch maar 
mijn proefschrift gaat over de beeldvorming over 
Joden tot in het hier en nu. Het is natuurlijk te gek voor 
woorden dat dat in sommige kringen maar doorgaat.”

Minderheden
Zogenaamd komisch bedoelde stereotypering is 
uiteraard iets dat niet alleen Joden en mensen van kleur 
raakt. Ook andere groepen hebben ermee te maken, 
zegt Sanders. “Het is volgens mij een algemene lijn die 
mensen hebben. Als Youp van ’t Hek het heeft over een 
pisnicht of iemand praat over mietje dit of mietje dat 
en er dan op wordt aangesproken, dan is het antwoord 
altijd, ja dat is grappig bedoeld. Je kan het wel grappig 
bedoeld vinden, maar dat is niet hoe het werkt. Als je 
houdt van iemand van hetzelfde geslacht en je hoort 
steeds van dit soort dingen om je heen, dan is het 
helemaal niet prettig of leuk.”
Ook stereotypering van moslims is iets dat is ingebakken 
in de samenleving, meent Sanders. “De beelden die we 
nu hebben komen ook niet uit het niets. Je ziet al vroeg 
in de negentiende eeuw allemaal harems, wreedheden, 
slavendrijvers enzovoorts,” zegt hij. “Ik hoop dat 
er nog een keer een goed onderzoek komt naar de 
stereotypering van moslims in de jeugdliteratuur tot nu 
toe. Dan weet je ook niet wat je leest.”

Vrijheid van meningsuiting
Wat acceptabel is in de samenleving verschuift in de loop 
der tijd, afgezien nog van wat er onder de vrijheid van 
meningsuiting mag in de wet. “Ik vind wel dat het moet 
kunnen en als mensen grapjes willen maken over Joden 
vind ik ook dat dat zou moeten kunnen, dat is de vrijheid 
van meningsuiting,” zegt Sanders. ”Andere kwesties 
zijn natuurlijk smaak, en op welk punt het beledigend 
wordt. Ons systeem is zo dat op het moment dat je het 
beledigend vindt, je naar de rechter kan.”
Dan is er ook nog het spelen met stereotypen, zoals 
dat vorig jaar gebeurde in een cartoon in de Volkskrant 
waarin een karikaturale Jood de plaats inneemt van 
Zwarte Piet. “Daar hebben mensen aanstoot aan 
genomen terwijl ik dacht dat is juist hartstikke goed 

want dit toont 
inderdaad hoe gek 
Zwarte Piet is,” zegt 
Sanders.
 

“Wij 
hebben 

gezien 
waar dit 
soort 

dingen toe 
kunnen 
leiden.”

 
Maar hoe zit het met de 
Mohammed-cartoons, waar 
stereotypering en vrijheid 
van meningsuiting over 
religie door elkaar kunnen 
lopen? Sanders haalt aan dat er ook 
veel cartoons zijn waarin Jezus of christenen 
worden bespot. Het is echter moeilijk om dat 
debat momenteel nog aan te gaan. “Cartoons 
over Mohammed vind ik moeilijk te peilen 
omdat het zo’n andere lading heeft gekregen 
omdat het aan moord en doodslag verbonden 
is. Dat vind ik eng omdat dit consequenties 
heeft voor zelfcensuur. Mensen durven 
dat niet meer te doen, wat ik ook goed 
begrijp.”
Over het algemeen mogen we best 
begrip tonen voor groepen die vinden 
dat ze onder vuur liggen, zegt 
Sanders. “Ik vind dat de Joodse 
geschiedenis leert dat je daar heel 
veel begrip voor moet hebben. 
Als je dan iets neemt dat grappig 
bedoeld is - en lang niet alles was 
grappig bedoeld, er was veel lelijk, 
virulent antisemitisme - het soort 
beledigingen waarvan mensen 
zeggen ‘trek het je niet aan joh’, 
dat moet je juist wel doen. Want wij 
hebben gezien waar dit soort dingen 
toe kunnen leiden.” •
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Illustraties door J. Norweb/ 
John Browne, 1ste editie 
Stoute Kinderen voor  
Zoete Kinderen (1858). 



20

JOODSE HUMOR

Op bijna Talmoedische wijze 
wordt Joodse humor geanalyseerd, 
bediscussieerd, geïnterpreteerd, van 
commentaar en context voorzien 
en met voorbeelden geïllustreerd. 
Waar komt Joodse humor vandaan? 
Verschilt Joodse humor per regio? 
Hoe is het met de hedendaagse 
Joodse humor gesteld? In een serie 
van drie afleveringen zoeken we het 
uit.

Wat is Joodse humor? Velen hebben zich over 
die vraag gebogen. Journalist Sem Davids 
noemt in zijn artikel Joodse Humor uit 

1964 in het blad Maatstaf als een van de kenmerken 
dat deze meer verbonden is aan een situatie - en ook 
een mentaliteit valt daaronder - dan aan individuele, 
incidentele gevallen. “Het gaat om een toestand (maar 
al te vaak om een ‘Zustand’, Jiddisch voor belabberde 
toestand), en om een denkgewoonte, een erfenis van 
eeuwen,” aldus Davids.
Ook zelfspot hoort bij die erfenis. Sigmund Freud stelt: 
de Joodse “Witz is het wapen van de man die noch met 
zijn zwaard, noch met zijn verstand rechtstreeks kan, 
of wil aanvallen, het is het wapen van de verslagene, 
die überhaupt niet denkt aan de mogelijkheid van een 
overwinning.”
Sem Davids geeft deze Witz als voorbeeld: “Ergens buiten 
de stad wandelen twee Joodse vriendjes, schooljongens. 
Zij zien in de verte twee nogal ruwe niet-Joodse 
klasgenoten aankomen en de een zegt tegen de ander: 
“Ga mee terug, Ies, zij zijn met z’n tweeën en wij zijn 
maar alleen.”

Het tijdperk van de Witz
Hebben we het over Joodse humor dan kunnen we 
niet om de Witz heen, die tijdens de diaspora in alle 
schakeringen in Oost- en Midden-Europa tot bloei kwam 
tijdens de 19de eeuw. Salcia Landmann beschrijft In 
het klassiek geworden boek Der Jüdische Witz (1960) de 
wereld waarin deze zich ontwikkelde. Joden kwamen in 
aanraking met de idealen van de Verlichting die lokten 
en die voor hen de lasten van de strenge Joods-religieuze 
verplichtingen ter discussie gingen stellen. Tegelijkertijd 
kwamen er nog regelmatig pogroms voor.

TEKST TEKST KARIEN ANSTADT

Joodse humor: 
een serieus onderwerp

“Zij zijn met z’n tweeën en wij zijn maar alleen.”



JOODSE HUMOR

Veel Witzen gaan over assimilatie en de doop als 
mogelijkheid om te ontkomen aan een vijandige wereld, 
en de hoop op een menswaardig bestaan. Uit Der 
Jüdische Witz: Kohn, een ‘verlicht’ man, loopt op sjabbes 
met een sigaar in zijn mond en nadert de kruitfabriek. 
Wachtsoldaat, streng: “U mag hier niet roken!” Kohn, 
trots: “Poeh, over zulke vooroordelen ben ik al lang 
heen!”
En: “De Weense advocaat Fennigstein laat zich 
protestant dopen. Alom grote verbazing, want in de oude 
Donau-monarchie stonden protestanten niet in veel 
hoger aanzien dan Joden. Fennigstein verklaarde echter: 
“Onder de katholieken zijn al te veel Joden.” 
 

“Zijn het dan tijden 
voor muziek?”  

De Witz nodigt niet alleen uit tot lachen, maar heeft 
vaak ook tragiek, dilemma en wijsheid in zich en soms 
dit alles tegelijkertijd. Kortom, in een Witz kan de hele 
“Joodse Condition Humaine” verpakt zitten.
Uit Der Jüdische Witz: In het oude Rusland is een 
beer ontsnapt uit een rondreizend circus. De politie 
maakt bekend dat iedereen het gevaarlijke beest mag 
doodschieten. Jankel Weinberg treft voorbereidingen 
om te vluchten. “Waarom wil je weglopen?” Vragen de 
mensen. “Ze zijn in staat om op mij te schieten”, legt 

Jankel uit. “Ga ze dan achteraf maar ’s bewijzen dat je de 
beer niet bent!”
 
De armoede binnen de Joodse gemeenschap, de strijd om 
het bestaan, levert vele Witzen op: Crisistijd: Er wordt 
gebeld. Moos, trompet in de hand, vraagt een bijdrage. 
Sceptisch fronsend zegt degene die de deur opendoet: 
“Maar ik heb helemaal geen muziek gehóórd!’ Moos: “Zijn 
het dan tijden voor muziek?” 
Uit Der Jüdische Witz: Jaarmarkt in een arm Galicisch 
stadje. Handelaar: “Kijk eens meneer, wat ’n mooie koffer, 
en heel goedkoop!”
- “Waarvoor heeft ’n mens dat nodig?”
Handelaar: “Als u op reis gaat, kunt u daar uw kleren in 
meenemen.”
- “O ja, en dan moet ik zeker in m’n ondergoed in de trein 
gaan zitten?” 

De Joodse Witz en de Talmoed
De Joodse Witz heeft vaak een connectie met de 
kenmerken van de Talmoed, zowel wat betreft vorm 
als inhoud. Der Jüdische Witz geeft daar verschillende 
voorbeelden van. Kenmerkend voor de Talmoed is het 
scherpzinnige debat waarbij men maar door en door 
discussieert, louter om het plezier van de discussie, maar 
het doel van het vraagstuk soms uit het zicht verdwijnt.
 
Uit Der Jüdische Witz: De Schadchen (koppelaar, red.) 
heeft een assistent meegebracht die het vak nog moet 
leren en nu de taak heeft de stellingen van de ‘meester’ te 
bekrachtigen. Schadchen: “Het meisje dat ik u zou willen 
voorstellen komt uit een uitstekende familie.”  
 Assistent: “Crème de la crème!” Schadchen: “Haar 
vader is een rijk man.” Assistent: “Daarmee vergeleken 
is Rothschild ’n bedelaar!” Schadchen: “En snoezig dat 
ze er uitziet, de dochter.” Assistent: “Als Sulamith uit ’t 
Hooglied.” Schadchen: “Ze heeft maar één klein foutje: ze 
is een tikje scheef.” Assistent: “’n Bóchel, zeg ik u!”
Bij talloze problemen die de Talmoed behandelt baseert 
men zich op autoriteiten. De volgende mop uit Der 
Jüdische Witz parodieert de gewoonte om autoriteiten 
te citeren: Nieuwbakken weduwnaar, ontroerd naar het 
portret van zijn gestorven geliefde echtgenote kijkend: 
“Daar ben je, geliefde Esther, een sprekende foto! (Met 
plotseling opkomende bezorgdheid) “Zouden wij elkaar 
in het hiernamaals terugzien? Bestaat er eigenlijk wel 
een hiernamaals?” (Weer gerustgesteld) “Mijn neef 
Bielschofski zegt nee.”
 
Het tijdperk, waarin de Joodse Witz tot bloei kwam is 
voorbij, net als de bloeitijd van Joodse cultuur in Oost-
Europa. Deze eindigden definitief in 1940. Namen de 
overlevenden de Witz mee naar Amerika, naar Israël? Of 
nam Joodse humor daar een andere vorm aan? Dat is het 
onderwerp van de volgende aflevering in deze serie. •
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Krantz en de 
ruimtelaserstraal

Een waterig zonnetje verwarmde eindelijk weer eens 
de zuidelijke buitenwijk van Amsterdam en rabbijn 
Shlomo Krantz maakte gebruik van een rustige 

dinsdagochtend om met zijn vriend Mo voor diens winkel 
een kop warme thee te drinken. “Brr”, rilde Mo. “Het is 
dat we anders nauwelijks ergens kunnen samenkomen, 
maar ik begrijp niet waarom Hollanders bij het eerste 
zonnestraaltje zo nodig buiten moeten zijn.” Krantz 
warmde zijn handen aan de thee en keek gelukzalig om 
zich heen. “Dit is het nieuwe normaal, Mo. Buiten samen 
thee drinken en verder bijna niemand op straat. Heerlijk.” 
Hij was vastbesloten om zijn recente goede humeur niet te 
laten verpesten.
Mo keek hem spottend aan. “Oh, ik weet wel waarom jij 
zo blij bent, Krantz. Maar lang zal het niet duren.” Krantz 
haalde zijn schouders op: “We zullen zien.”

Mo wist dat hij beet had en besloot zich een beetje op te 
warmen door zijn vriend het vuur na aan de schenen te 
leggen. “Je bent in een goed humeur sinds een deel van je 
gemeenschap de benen heeft genomen naar Israël om zich 
daar te laten inenten. Die hele trainingspakkenbrigade 
zoals je ze altijd noemt. Die overjarige Karate Kids en hun 
aanhang. Maar ze komen wel terug, hoor. Wacht maar af.”
Krantz moest alleen maar glimlachen. “Mo, Mo, Mo, hoe 
kan je nou denken dat ik blij ben dat er mensen uit mijn 
gemeenschap weggaan? Ik ben blij voor ze dat ze veilig 
ingeënt zijn en wens ze inderdaad een heel lang en gezond 
verblijf in het Heilige Land toe. Maar dat is niet waarom ik 
me de laatste tijd weer beter en optimistischer voel.”
 

“Je bent inderdaad al een 
tijdje wat vrolijker. Gaat 
alles wel goed met je?”

 
Mo keek de rabbijn sceptisch aan. “Ik ken je. Het duurt 
nooit lang. Nu je het zegt, je bent inderdaad al een tijdje 
wat vrolijker. Gaat alles wel goed met je?”
Krantz haalde zijn schouders op en nam nog een slok van 
de warme, zoete thee. “Het gaat met jou toch ook prima? 
Iedereen doet nu boodschappen bij jou in plaats van in die 
grote supermarkten. De kinderen zijn weer naar school en 
als dit allemaal voorbij is kan je weer eens naar Amerika. 
Je wilde toch niet zolang die moslimban van Trump nog 
van kracht was?”

Mo zuchtte, “Krantz, je vindt altijd wel weer een manier 
om mijn vragen te ontwijken. Maar nu je het zegt, 
financieel gaat het heel aardig maar of we naar Amerika 
gaan weet ik nog niet. Ik ben er denk ik een beetje op 
uitgekeken.”

“Joodse ruimtelaser-
straal? Ik wist niet dat 

jullie die hadden.”

Krantz keek zijn vriend verbaasd aan. “Hoezo dan? Ik 
dacht dat je altijd graag naar je familie in Houston ging. 
Grote barbecues, grote hoeden, grote glazen bier, zeg je 
altijd. Ik dacht dat je na vier jaar wel zou staan te popelen 
om weer te gaan.”

TEKST FERRY BIEDERMANN
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Mo haalde zijn schouders op. “Dat hele gedoe met die 
Trump heeft gewoon een nare smaak achtergelaten. Ik 
voel me als moslim nog steeds niet echt lekker om op een 
vliegtuig te stappen naar dat land.”
Krantz knikte, hij kon de aarzeling van Mo wel begrijpen. 
“Tja, ook voor ons is het niet zo fantastisch nu. Er zitten 
zoveel Joden in de ploeg van Biden dat we wel weer de 
schuld van alles zullen krijgen. Bovendien is er nog altijd 
die Joodse ruimtelaserstraal.”
Mo verslikte zich in zijn thee. “Joodse ruimtelaserstraal? 
Ik wist niet dat jullie die hadden. Wat heeft die ermee te 
maken?”

“De sjiekere
complotten.”

Krantz haalde zijn schouders op. “Ik wist er ook niets 
van, niemand vertelt me ooit iets, maar blijkbaar 
gebruiken we die om bosbranden mee aan te steken in 
Californië. Tenminste, dat geloven een stel van die maffe 
complotwappies.”

Mo keek zijn vriend afgunstig aan. “Zelfs als het op dat 
soort dingen aankomt hebben jullie een voorsprong. Het 
is toch veel cooler om een ruimtelaserstraal te hebben dan 
een ondergoedterrorist?”
 Nu was het de beurt van Krantz om het uit te proesten. 
“Je weet dat ik een zwak heb voor ondergoed, laat Jessica 
maar niet horen dat je de ruimtelaserstraal verkiest. Maar 
nu je het zegt, inderdaad, we krijgen zeker de laatste tijd 
wel de sjiekere complotten in de schoenen geschoven; 
lasers, virussen, 5G. Je zou bijna gaan verlangen naar de 
simpeler tijden toen het nog gewoon om het vergiftigen 
van de waterputten ging en zo.”
Mo lachte triomfantelijk. “Ha, ik wist dat je goede humeur 
niet lang zou standhouden. Zo ken ik je weer, Krantz.”
De rabbijn keek zijn vriend echter glunderend aan. “Oh 
nee, je begrijpt me verkeerd. Ik moet daar juist heel erg 
hard om lachen. Een enorme opsteker voor de Joodse 
humor, Mo. Ik ga nu weer naar huis om nog een paar 
Mel Brooks films te kijken. May the Schwartz be with 
you.” Daarmee zette Krantz zijn thee neer en liep vrolijk 
fluitend richting huis terwijl Mo hem bezorgd nakeek.•

Omarm je Jiddisje mama!
 
Het zomerthema van de Benjamin haakt in op de 
themadag van JMW en Crescas op 20 juni.

We vieren samen het fenomeen Jiddisje mama (en ook papa)

Stuur anekdotes op (max. 200 woorden) 
over jullie meest-Jiddisje mama momenten.
En wat is de Jiddisje mama zonder eten?  
We ontvangen ook graag typisch  
Jiddesje mama recepten.

Deadline voor insturen: 12 april 
Verschijningsdatum :7 juni.

(Plaatsing niet gegarandeerd en de redactie behoudt 
zich het recht voor de stukken aan te passen en in te korten)

 

Bijdragen naar benjamin@joodswelzijn.nl
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JOODSE STUDENTENHUIZEN

Joods studentenhuisspook
Utrecht: geen bier maar thee

“The best kept secret”, zo mag je het Joods Studentenhuis (JSH) 
in Utrecht wel omschrijven. Prachtig gelegen in de binnenstad 

aan een rustige straat met weinig verkeer. Met in de verte ook nog 
uitzicht op de Dom van Utrecht. Maar toch weinig animo.

“Er waren maar drie hospitanten voor twee 
plaatsen dit jaar,” zegt Ruby, een van de vijf 
huidige bewoners. Samen met Yvette, Yana 

en Miriam vertelt ze het verhaal van het JSH. Yana gaat 
door: “Dat is bizar weinig. Voor kamers elders in Utrecht 
komen soms wel meer dan zeventig kandidaten die via 
allerlei selectierondes uiteindelijk een kleine kans hebben 
te worden aangenomen.”
Yvette vult aan: “En heb je eindelijk een kamer dan heb 
je vaak ook nog eens te maken met huisjesmelkers. Die 
durven de meest exorbitante prijzen te vragen voor een 
kleine ruimte. Ik heb vriendinnen die wel vijftien keer 
hebben gehospiteerd voordat ze eindelijk een kamer 
hadden.”
We zitten in de aangenaam ruime woon-eetkamer van 
het JSH. Feestverlichting - “hangt hier het hele jaar door” 
- langs de muur. Qua rommel in niets gelijkend op de 
gemiddelde studentenwoning. “We hebben vandaag flink 
de bezem erdoor gehaald en alles opgeruimd”, zeggen ze 
met een glimlach. 
 

“Het leukst om - juist 
in deze corona-tijd 

waarin we veel thuis 
zijn - lekker te chillen.”

 
Hier in het huis wonen alleen maar vrouwelijke 
studenten. ”Vrouwen zijn altijd wel in de meerderheid 
maar dat er nu alleen vrouwen wonen is puur toeval,” 
zegt Miriam die hier inmiddels vier jaar woont. Ze 
kwam zes jaar geleden uit Ottawa naar Nederland 
om te studeren en is nu in het laatste jaar van de 
lerarenopleiding Engels. “Het bevalt me prima in 
Nederland. Na mijn studie ga ik aan de slag in het 
onderwijs. Ik heb al een baan in Lisse.” 

TEKST WOUTER VAN DER SCHAAF FOTO RUBY THEMANS

Verschillende achtergronden en studies
Ze kenden elkaar geen van allen voordat ze in het 
JSH kwamen wonen. Ruby uit Amsterdam, Yana uit 
Amersfoort, Miriam uit Ottawa en Yvette uit Hilversum. 
“Maar hier loopt het allemaal prima,” zegt Yana. “We 
doen veel samen, maar het is ook mogelijk om je terug te 
trekken op je eigen kamer.” Of anders kunnen ze beneden 
terecht in een extra ruimte waar Yana viool speelt, 
Miriam online lesgeeft en de anderen een work-out doen. 
“We geven elkaar dus altijd de ruimte,” zegt ze.
“En eigenlijk is het ‘t leukst om - juist in deze corona-tijd 
waarin we veel thuis zijn - lekker te chillen. Samen een 
avond naar een film kijken.” Met ieder z’n vaste plek op 
de bank. Thee in de buurt. Het JSH van Utrecht staat niet 
bekend om zijn grote bieromzet, met kratten op de gang. 
 

“Wat voor fotografie? 
In ieder geval geen 
bruiloften en bar 

mitswa’s.” 
 
Nog een opvallend kenmerk van het Utrechtse JSH is dat 
er niet twee bewoners zijn die dezelfde studierichting 
volgen. “Dat is juist leuk”, zegt Yvette, zelf studerend aan 
de school voor journalistiek. “Juist omdat we allemaal 
wat anders studeren hebben we elkaar altijd veel te 
vertellen.”
Maar toch is studeren nu, in de tijd van corona, fiks 
anders dan andere jaren, vertelt Yana. “Al mijn colleges 
volg ik online, hier vanuit huis.” Ze is derdejaars student 
Global Sustainability Science.

Alleen Ruby, die een opleiding tot fotografe volgt, 
beschikt wel over een studio in Utrecht waar ze 
haar toekomstige beroep kan uitoefenen. “Wat voor 
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fotografie? Mode, portretten, documentaires? Dat weet 
ik nog niet. Ik heb nog de tijd om te beslissen. In ieder 
geval geen bruiloften en barmitswa’s.” 

Jewtrecht meer
Veel Joods leven is er niet in Utrecht. “Althans niet voor 
onze leeftijd,” zegt Yana. Miriam weet nog iets over de 
stad als “Jewtrecht” maar daar is inmiddels al jaren niets 

meer over gehoord. Het Joodse leven in het JSH kent zo 
ook zijn eigen invulling. Cultureel Joods, zoals ze het zelf 
omschrijven. En: “met Chanoeka steken we de kaarsjes 
aan, maar de meeste Joodse feestdagen zijn we toch bij 
de familie thuis.” Waarbij ze allemaal aangeven dat: “het 
fijn is samen te wonen met medestudenten aan wie je dat 
allemaal niet hoeft uit te leggen. We snappen elkaar.” 

“Poogi is het huisspook 
dat op zolder woont.”

 
Elk Joods Studentenhuis heeft zijn eigen unieke 
bijzonderheid. In Utrecht is dat ‘Poogi’. “Poogi is het 
huisspook dat op zolder woont. Elke keer als er iets raars 
of onverklaarbaars gebeurt dan schrijven we dat toe aan 

Poogi” zegt Yvette. “Bijvoorbeeld een lamp die omvalt of 
wanneer plotseling iets onvindbaar is. Dan is er maar één 
verklaring voor. En dat is Poogi.” Misschien is Poogi wel 
the best kept secret van het JSH. •
 
Dit is de tweede aflevering in een serie over Joodse 
studentenhuizen in Nederland

Van links naar 
rechts: Yvette, 
Yana, Ruby, 
Miriam.
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CURAÇAO

De monumentale synagoge Mikve 
Israël-Emanuel in Willemstad op 
Curaçao, de Snoa, heeft sinds de 
zomer een nieuwe liberale rabbijn. 
Georgette Kennebrae, een zwarte, 
lesbische, Joods-geworden rabbijn, 
doorbreekt veel stereotypen in 
de oudste nog in gebruik zijnde 
synagoge in Noord- en Zuid-Amerika.

De 96-jarige, introverte Joodse weduwnaar 
da Costa Gomez krijgt bezoek van rabbijn 
Kennebrae. Zijn zoon heeft haar gevraagd eens 

langs te komen omdat vader niet wil praten over hoe hij 
de laatste jaren van zijn leven verzorgd wil worden. De 
rabbijn vraagt da Costa Gomez wat zijn hobby’s zijn. Hij 
vertelt dat hij van dansen houdt, vooral van de Curaçaose 
wals. Opeens walsen ze samen op muziek midden in 
de huiskamer. “Ik wist niet eens van het bestaan van 
Curaçaose walsen,” vertelt de rabbijn.
We zitten op het terras van een hip koffietentje in 
een steegje tegenover de Snoa, de bijna 300 jaar oude 
synagoge in het hartje van Willemstad. De rabbijn 
bestelt een havermelk latte met gember en yacon siroop. 
Ze draagt een glinsterende kraaltjeskeppel en ziet er 
stralend uit.
 

“Overeenkomsten 
tussen deel uitmaken 

van een militaire familie 
en het Joods zijn.”

Hoe komt Georgette Kennebrae, een Afro-Amerikaanse 
vrouw uit een niet kerkelijke, protestantse, militaire 
familie - haar vader werkte voor de Amerikaanse Lucht-
macht - als rabbijn terecht op Curaçao? Dat zit zo, legt ze 
uit. Ze werd 44 jaar geleden geboren in Japan en woonde 
in haar jeugd met haar ouders op bases in Azië, Europa, 
het Midden-Oosten, Hawaï en vele andere plaatsen in de 
Verenigde Staten. Ze trouwde met een militair en kreeg 
drie dochters, nu 22, 21 en 17 jaar. Ook haalde ze een 
Master in de studie van het Nabije Oosten en in vrou-
wen-, gender- en Joodse studies.

TEKST MARIANNE FUCHS FOTO JORAM FUCHS

“Niet alleen voor Joden, maar 
ook voor de zwarte bevolking.”

Nieuwe rabbijn Curaçao

Rabbijn Georgette Kennebrae voor de Snoa
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Joodse en seksuele ontwaking
Het was tijdens haar studie dat ze het mooie van het 
Jodendom ontdekte. “Ik houd veel van traditie en van 
Joodse teksten. Wat me aantrekt in het Jodendom 
is de ruimte voor vragen en discussies. Er zijn zoveel 
verschillende antwoorden op één vraag. Je kan je hele 
leven lang leren.”
Eigenlijk kwam haar belangstelling voor het Jodendom 
op hetzelfde moment dat ze aan het worstelen was met 
haar seksuele oriëntatie. “Ik las The Chosen van Chaim 
Potok en zag de worsteling van twee orthodoxe jongens 
met het geloof en herkende dat.”

Uiteindelijk is ze Joods geworden en gescheiden. Ze 
ziet overeenkomsten tussen het deel uitmaken van 
een militaire familie en het Joods zijn. Beide zijn 
traditioneel, hebben hun eigen cultuur en taalgebruik en 
zijn over de hele wereld verspreid.
 

“Ikzelf ben niet alleen 
Jood, maar ook zwart.”

 

Georgette ging werken als vrijwilliger bij een Joods 
bejaardencentrum. Dat beviel zo goed dat ze een 
opleiding volgde voor pastoraal werk. Ze liep stage bij 

een Jewish Family Service Agency en specialiseerde zich 
in het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. 
Toen ze zich verder wilde ontwikkelen besloot ze 
naar het Reconstructionist Rabbinical College in 
Pennsylvania te gaan, waar ze in 2017 afstudeerde als 
rabbijn. Reconstructionist Judaism is een progressieve 
Amerikaanse stroming die voortgekomen is uit 
Conservative Judaism. De beweging omarmt diversiteit 
en noemt zichzelf post-halachisch.

Wel pijnlijk
De afgelopen drie jaar werkte ze als spiritueel leider 
voor de Reconstructionist West End Synagogue op 
Manhattan. Georgette heeft zich niet altijd welkom 
gevoeld in die Joodse gemeenschap. Soms dachten 
mensen dat ze van de schoonmaakdienst was in plaats 
van de rabbijn, of vroegen ze of ze verdwaald was. “Ja, 
dat is wel pijnlijk”.
Georgette vindt het belangrijk om de stereotypen te 
doorbreken van hoe een Jood er uitziet. Ze wil een 
inclusieve gemeenschap opbouwen. “Hier op Curaçao 
is 80 tot 90 procent zwart. Ikzelf ben niet alleen Jood, 
maar ook zwart. Ik wil toenadering zoeken tot de zwarte 
bevolking.”
In haar functie als rabbijn wil ze Snoa-leden begeleiden 
op hun levenspad. “Ik wil ze ontmoeten op het punt 
waarop ze zich emotioneel bevinden. Niet alleen bij 
grote gebeurtenissen zoals besnijdenissen, huwelijken 
of begrafenissen, maar ik wil er ook voor hen zijn in 
het dagelijks leven.” Ze noemt enkele voorbeelden zoals 
welke boeken belangrijk zijn om te lezen, hoe wil je je 
kinderen Joods opvoeden en heb je zorgen over het ouder 
worden of angsten over de dood.
“Ik wil al deze issues bespreekbaar maken, maar me niet 
alleen inzetten voor Joden, maar ook voor de zwarte 
bevolking. Dat zijn ook mijn mensen.” Ze heeft zich dan 
ook voorgenomen om ook de relaties met de vele andere 
religieuze gemeenschappen op het eiland op te bouwen. •

CURAÇAO

Rabbijn 
Georgette 
Kennebrae 
met Marianne 
Fuchs
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MIJN LEVEN

Femmetje de Wind, 47 jaar, geboren en getogen in 
Amsterdam, getrouwd, twee dochters van 11 en 13 jaar.

TEKST JOLAN TOFF FOTO PATRICK STERNFELD

Leven
Na enkele jaren op het Vossius Gymnasium, heb 

ik mijn eindexamen gymnasium op het Hervormd 
Lyceum Zuid gedaan. Daarna heb ik aan de UvA 
mijn rechtenstudie afgerond en aan de VU mijn 
BA in Vergelijkende Kunstwetenschap behaald. 
Vervolgens ben ik in dienst gekomen bij Gijrath 

Media Groep en werd ik hoofdredacteur van Jackie, 
een blad voor ambitieuze jonge vrouwen, dat 

overigens niet meer bestaat, en later van JFK, een 
beetje vergelijkbaar, maar dan voor mannen.

Het maken van een blad vergt een zeker 
fingerspitzengefühl. Je moet je bewust zijn voor wie 
je het maakt en een goede keuze van onderwerpen 
hebben. Als hoofdredacteur moet je uiteraard veel 

lezen en de actualiteit in de gaten houden.
Daarna ben ik een eigen bedrijf begonnen. Ik maakte 

content voor retailers en fabrikanten zoals een 
novelle van Heleen van Royen exclusief voor het 

Kruidvat. Ook werkte ik samen met Johan Cruyff 
die over zijn jeugd vertelde, in een stripboek dat 

alleen bij de supermarkt verkrijgbaar was.
Vervolgens heb ik gewerkt bij een 

mediabedrijf. Ik wilde daar met name graag 
over de digitale transformatie leren.

In de tussentijd heb ik het boek “Rivka” geschreven. 
Dit handelt over het opgroeien met mijn door 

de oorlog zwaar getraumatiseerde vader. In 
november 2020 is mijn boek “Het beloofde leven” 

verschenen. Dit gaat over het proces van uitkomen 
na een Joodse man ontmoet te hebben.

Momenteel heb ik een baan als Chief Storytelling bij 
DPG Media. Verder maak ik een serie, Aan de Top, voor 

Het Parool over mensen in leidinggevende posities.

 Mooiste herinnering
Ik heb er meerdere, zoals samen met mijn ouders en 
zusje het weekend doorbrengen op hun boerderij bij 
het Markermeer. Ook ben ik heel dankbaar voor de 
leuke tijd die ik had toen ik mijn eigen bedrijf had, 
er werkten heel veel leuke vrouwen en we hadden 
het erg gezellig. Maar ook de presentatie van mijn 
eerste boek in de Uilenburgersjoel en het jaar dat 

ik in Israël op de Tel Aviv University studeerde. En 
uiteraard de geboorte van mijn dochters, niet per 

sé dat moment, maar wel het feit dat ze er zijn!
 

Sport
Ik ben sportief en tennis. Vroeger ook veel 

hardgelopen, nu wandel ik bijna elke dag. En ik heb 
een personal trainer met wie ik elke week train.

 
Eten

Ik houd van koken en probeer dit zo veel mogelijk 
met gezonde ingrediënten te doen. De Joodse keuken 

spreekt mij aan, dus maak ik elke vrijdagavond 
kippensoep. Mijn jongste dochter deelt deze interesse. 

We maken heerlijke dingen zoals appeltaart en 
eiersalade. Ik doe alles trouwens op mijn gevoel. 

Ik kook bijna nooit volgens een recept.
 

Joods
Dat is een groot deel van mijn identiteit. Ik kom uit 

een Joodse familie waar mijn vader mij bewust heeft 
gemaakt van de achtergrond van de familie die ik nooit 

gekend heb. Ik vind het belangrijk in de opvoeding 
van mijn kinderen aandacht aan het Jodendom te 
schenken. Bepaalde momenten, zoals sjabbat, zijn 

markeringen en geven mij houvast in het leven.
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BOVENKOP

Hekel aan
Dat vind ik een groot woord, ik 
heb niet snel een hekel aan iets, 
maar ik kan wel ongeduldig zijn, 

het irriteert me als dingen te 
langzaam gaan of niet kloppen. 

Soms ben ik te perfectionistisch. Ik 
zou meer willen kunnen loslaten.

 
Markt

Ik ga elke vrijdag naar de markt 
op het Minervaplein, zo’n kleine 

buurtmarkt. In Israël kom ik 
graag op de Sjoek HaCarmel in 

Tel Aviv of de Machanee Yehuda 
in Jeruzalem. Beide markten 

spelen ook een rol in mijn laatste 
roman het Beloofde Leven.

 
Televisie

Toen ik op mijzelf ging wonen heb 
ik de televisie het huis uit gedaan. 

Ik keek eigenlijk nooit. Als ik wel tv 
had gekeken vroeg ik mij af wat ik 

eigenlijk gedaan had. De avond had 
veel beter besteed kunnen worden 

door bijvoorbeeld een boek te lezen.
 

Boek
Ik houd van romantiek, van 

Couperus en van de Russische 
literatuur zoals werken van 

Tolstoj. Een geweldig boek vind 

ik “Eén nacht Markovitsj” van 
Ayelet Gundar. De sfeer en de 

stijl treffen mij. Het speelt zich 
af in een kibboets. Je ruikt de 
sinaasappels en de olijfbomen 
en voelt het verlangen van de 

hoofdpersoon: een psychologisch 
meesterstuk dat zowel een 

wereldgeschiedenis in beeld 
brengt als een persoonlijk leven.

 
Winkels

Ik houd van kleren en spullen, 
maar voel mij meteen schuldig 
als ik winkel. Ik vind het zonde 

van de tijd en het geld.
 

Krant
Elke dag Het Parool, daarnaast in 
een app diverse andere kranten.

 
Grootste wens

Wereldvrede. Ik houd van 
harmonie en wens op kleinere 
schaal dat mijn dierbaren en 

ik in harmonie en gezondheid 
oud mogen worden.

 
Uitzicht

Vanuit Jaffa op Tel Aviv en vanaf 
onze boerderij op het Markermeer. 

Dat is elke keer weer anders.
 

Bewondering voor
Mensen die écht bereid zijn om 
hun leven te geven om anderen 

te helpen. Mijn man is arts 
en werkt op de intensive care. 
Hij redt mensenlevens. Ik wil 

mij ook voor maatschappelijke 
instellingen inzetten zoals Crescas 

waar ik nu in het bestuur zit.
 

JMW
Vroeger dacht ik dat het een 

stoffige oude club was waar mensen 
met problemen kwamen. Door de 

jaren heen ben ik steeds meer gaan 
begrijpen dat JMW belangrijk is en 
het goed is dat het bestaat. Ik heb 
me de laatste tijd verder verdiept 
in de problematiek van de tweede 

en derde generatie. Ik heb daar 
een essay over geschreven voor het 

NIW. Deze kwetsbare groep kan 
bij JMW terecht. Het bieden van 
er- en herkenning is belangrijk 

voor de Joodse gemeenschap. Ik 
hoop dat de overheid dit ook blijft 

inzien en subsidie zal blijven geven, 
ook als de eerste generatie er in de 
loop van de tijd niet meer zal zijn. •
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HISTORISCH

Amstelveen heeft wél 
geschiedenis   

Wandeling langs Joods erfgoed

Eind 2017 stond de vooroorlogse synagoge van Amstelveen op 
het punt gesloopt te worden. Enkele omwonenden van het houten 
gebouwtje benaderden de pers en een groep betrokkenen kwam in 

het geweer. De synagoge is inmiddels gered en maakt deel uit van een 
erfgoedroute door de stad, een wandeling langs sporen van Joods 

leven in Amstelveen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het is een hardnekkig misverstand dat Am-
stelveen geen geschiedenis heeft, laat staan 
een Joodse geschiedenis van enige beteke-
nis. Het historisch besef in de forensenstad 

is erg laag. Dat komt onder meer doordat Amstelveners 
sterk gericht zijn op Amsterdam en daar ook hun histori-
sche identiteit aan ontlenen. Dat is onterecht. Amstelveen 
heeft een rijke en unieke geschiedenis, ook vanuit Joods 
perspectief. 
Om bewoners meer alert te maken op de eigen 
stadsgeschiedenis heeft het bestuurscollege van 
Amstelveen in mei 2018 de versterking van historisch 
besef hoog op de politieke agenda gezet. Met name de 
nalatenschap van de oorlogsjaren zou meer aandacht 
verdienen. 
Zo’n standpunt schept verplichtingen. De werkgroep die 

zich rond die tijd inzette voor behoud van de synagoge 
kon niet worden genegeerd. Met unanieme steun van 
de gemeenteraad is het gebouwtje aangekocht. Het is 
opgeknapt en heeft inmiddels een maatschappelijke 
bestemming gekregen.

Maatschappelijk draagvlak
Erfgoedhoeders zijn erg afhankelijk van maatschappelijk 
draagvlak en politieke goodwill. In het geval van 
Amstelveen waaide er een goede wind, na decennia 
waarin veel erfgoed is opgeofferd voor nieuwbouw. Na 
de slagvaardige aanpak rond de synagoge zijn meer 
initiatieven in beweging gezet. Stichting Amstelveen 
Oranje, het plaatselijke 4&5 Mei Comité, heeft de 
gelegenheid te baat genomen om onderzoek te laten 
doen naar het Joodse leven vóór en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het was ze een doorn in het oog dat in deze 
‘Joodse’ stad vrijwel geen aandacht wordt besteed aan het 
Joodse verleden. Het ontbrak er zelfs aan een monument 
voor de Sjoa-slachtoffers. 

In een recordtempo hebben de initiatiefnemers, David 
Serphos en Hugo van der Kooy, aan de Prins Bernhardlaan 
een sober en tegelijk indrukwekkend monument 
gerealiseerd naar ontwerp van Piet Cohen. Het toont de 
namen van 166 Joodse slachtoffers met bovenop een 
uit de trein geworpen briefje. Het monument is in 2020 
onthuld. Om de exacte geschiedenis te achterhalen van 
de Joodse inwoners van Amstelveen voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog heeft Stichting Amstelveen Oranje 
aan historicus Bart Wallet gevraagd onderzoek te doen. 

TEKST DANIËL METZ FOTO'S PATRICK STERNFELD

Detail van 
namen- 

monument, 
Amstelveen
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HISTORISCH

Over enige tijd zal dat resulteren in het boek ‘Nooit meer 
teruggekomen’. 

Historische Routes
Een andere spin-off van het beleidsprogramma ‘Historisch 
besef’ is het project Historische Routes Amstelveen. 
Verspreid over de stad komen geschiedenispanelen met 
foto’s en verhalen, waardoor de straten en buurten het 
decor gaan vormen voor één groot openluchtmuseum. 
De eerste route is in november 2020 opgeleverd en voert 
door de wijken Randwijck, Elsrijk en Patrimonium. Deze 
wijken dateren uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw 
en tonen de vroegste sporen van Joodse leven in de stad. 
Maar ook de oorlog heeft er diepe sporen getrokken. 
Het huidige Amstelveen heeft vanaf 1921 vorm gekregen. 
In dat jaar annexeerde Amsterdam grote delen van de 
toenmalige gemeente Nieuwer-Amstel. Langs de nieuwe 
stadsgrens verrezen wijken in de stijl van de Amsterdamse 
School. Met een goede spoor- en busverbindingen 
werden vooral forensen aangetrokken. Onder hen enkele 
honderden veelal geassimileerde Joden, voor wie de 
reisafstand naar georganiseerd Joods leven niet zwaar 
woog.
Religieus leven kwam pas langzaam op gang. Niet eerder 
dan in 1937 begon het echtpaar Nathan Heijmans en 
Sophie Heijmans-Phillips met sjoeldiensten in hun huis 
aan de Catharina van Clevelaan 13. De diensten werden 
bijgewoond door de tandarts Barend Lion Pearl. Hij 
was in Amsterdam bestuurslid geweest van de NIHS en 
wierp zich op als voorzitter van de jonge gemeente. Dat 
resulteerde in 1938 in een huurcontract voor een houten 
noodkerkje aan de Randwijcklaan 13 dat dienst zou doen 
als synagoge. De feestelijke inwijding werd geleid door de 
Amsterdamse opperrabbijn Sarlouis, in aanwezigheid van 
burgemeester Haspels.

Amstelveen in oorlogstijd
De synagoge heeft maar kort dienstgedaan. In 1941 werd 
het door de bezettingsmacht aangewezen als Joodse 
school, waar 22 kinderen werden afgezonderd van hun 
niet-Joodse leeftijdsgenootjes. Niet veel later kreeg de 
Joodse Raad een dependance in het gebouw. In mei 1942 
vertrokken 239 Amstelveense Joden met de trein vanaf 
halte Amsterdamseweg naar Amsterdam, waar zij zich 
in de Rivierenbuurt moesten vestigen. Een iets kleiner 
aantal Joden bleef achter in gemengde huwelijken, 
ondergedoken of anderszins op de vlucht. 

“In de pastorie 
verbleven 

Joodse 
onderduikers.”

Bij hulp aan Joden speelde de gereformeerde Pauluskerk 
een belangrijke rol. In de pastorie verbleven Joodse 
onderduikers en onder de kansel was een radio verborgen. 
Van de leden van deze kerk hebben maar liefst twaalf hun 
verzetswerk met de dood moeten bekopen. Hun namen 
prijken op een plaquette in het kerkgebouw. 
Ironisch genoeg lag de onverzettelijke Pauluskerk in 
het hart van het toenmalige Ortskommandantur, het 
regionale machtscentrum van de bezetter. 

Vanwege de nabijheid van Schiphol was Amstelveen van 
strategisch belang. De riante woningen rondom de Keizer 
Karelweg waren in trek bij officieren, terwijl manschappen 
onderdak vonden in omliggende scholen. In dit gebied be-
vindt zich de ‘bunker’, als laatste tastbare bewijs van de be-
zettingsmacht. Het is een klein bakstenen gebouwtje, dat 
nooit als schuilbunker heeft gediend, fungeerde als radio- 
en weerstation voor Schiphol. De gemeente Amstelveen wil 
hier een educatieve functie aan geven. 
Begin dit jaar ontstond er onenigheid toen Amstelveen 
de plaatsing afwees van Stolpersteine, de gedenkstenen 
door heel Europa bij de vroegere huizen van Joden en 
andere slachtoffers van de Nazi’s. Uiteindelijk stemde de 
gemeente toch in. •

Nieuwsgierig geworden? Loop dan de route van Historische 
Routes Amstelveen. Meer informatie via  
www.visitamstelveen.nl

De bunker, 
Amstelveen

Inwijding synagoge, 
NIW 19 juni 1938



Meningsverschil over orgaandonatie
Binnen de religie

Vraag
Mijn echtgenoot en ik zijn al jaren lid van de NIHS, de 
grootste Joodse gemeente in Amsterdam. We hebben een 
gezin met drie kinderen onder de tien jaar die op Rosj 
Pina, de Joodse basisschool, zitten. We gaan regelmatig 
naar sjoel en hebben zo goed we kunnen een koosjer 
huishouden. Dat is met drie kleine kinderen niet altijd 
even makkelijk, maar we doen ons best. Het prettige van 
onze situatie is dat mijn echtgenoot en ik, als het gaat 
over de opvoeding of Joods leven, eigenlijk altijd met 
elkaar op één lijn zitten.
Vorige week hadden we echter een groot meningsverschil. 
In onze administratie vonden we een herinneringsbrief 
van het Donorregister. We keken elkaar aan en wisten: we 
moeten nu echt een keuze maken en dit onderwerp niet 
voor ons uit blijven schuiven!
We raakten in gesprek en gelijk werd duidelijk hoe 
verschillend we hierover denken. Ik wil me graag laten 
registreren als orgaandonor want ik vind het idee dat je 
een mensenleven redt door een orgaan te doneren juist 
mooi. Mijn echtgenoot is het hier echter helemaal niet 
mee eens.
 

“Er bestaat geen 
eenduidige Joodse visie 

op orgaandonatie.”
 

Hij meent dat orgaandonatie halachisch, dus volgens de 
Joodse wet, niet toegestaan is. En hij wil een goed Joods 
voorbeeld geven aan de kinderen. Joodse kennissen en 
vrienden lijken zijn mening te delen. Daardoor ga ik heel 
erg twijfelen. Mijn gevoel zegt dat ik me als orgaandonor 

moet registreren, maar volgens mijn echtgenoot, 
kennissen, vrienden en misschien ook het Jodendom zelf 
respecteer ik dan de halacha niet. Wat te doen?
 
Eitze
Wat ik lees in deze vraag zijn vooral veel goede intenties. 
Zowel jij als je man willen het goed doen; voor jezelf, voor 
elkaar, voor de kinderen en voor het Jodendom. Dus 
dat is al winst. Ik vraag me wel af of jullie het per se met 
elkaar eens moeten zijn. Ik denk dat er in iedere relatie 
ruimte moet zijn voor autonomie en eigen keuzes. Het 
belangrijkste is dat die keuzes de ander niet schaden.

Officiële uitleg 
Er bestaat geen eenduidige Joodse visie op orgaandonatie. 
Een veelgehoord misverstand is dat orgaandonatie 
volgens de Joodse traditie verboden is omdat het 
lichaam intact moet zijn voor de techiat hametiem, ‘de 
wederopstanding van de doden’, in de olam haba, ‘de 
komende wereld’ na de dood, of aan het einde der tijden. 
Volgens de meeste geleerden is er geen halachische 
basis voor dit idee. Wel zijn er verschillende halachische 
argumenten aan te voeren tegen orgaandonatie, 
waaronder de verboden op het verminken van, of het 
voordeel halen uit, een stoffelijk overschot en het gebod 
om een lichaam snel te begraven. De meeste rabbijnen, 
van orthodox tot liberaal, zijn het er echter over eens dat 
de potentie van orgaandonatie om levens te redden al 
deze bezwaren terzijde schuift.
Toch zijn er orthodoxe rabbijnen die orgaandonatie niet 
toestaan. De reden is dat er onduidelijkheid is over het 
moment van overlijden: is de patiënt al overleden als 
hij hersendood is, of nog niet? In veel landen zijn hier 
al afspraken over gemaakt tussen het rabbinaat en de 
medische wereld. In Nederland wordt hierover nog altijd 
overleg gevoerd. Het is belangrijk te weten dat je in ieder 
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geval Joods begraven kunt worden, ook als je organen 
hebt gedoneerd.
 

“Elkaars argumenten en 
keuzes accepteren.”

 
Dit is een antwoord over de religieuze redenen en 
gevolgen van orgaandonatie die voor jullie situatie het 
meest relevant zullen zijn. Laten we echter niet vergeten 
dat de meeste Nederlandse Joden niet religieus zijn en 
zich door andere factoren laten leiden bij het maken 
van de keuze voor, of tegen orgaandonatie. Die factoren 
kunnen gedicteerd worden door stromingen als het 
Humanisme of door allerlei persoonlijke afwegingen. 
Hierbij geldt dat de ene reden niet beter is dan de andere.
Dat is ook een mooi voorbeeld voor je kinderen: ouders 
die samen nadenken, een lastig onderwerp bespreken en 
elkaars argumenten en keuzes accepteren. 
Mocht je of jullie hierover verder willen praten en alle 
bedenkingen en gedachten op een rijtje willen zetten, 
neem dan gerust contact op met de hulpverleners van 
JMW. We denken graag met je mee. •
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Ga elke dag
90 seconden naar 
Jonet.nl voor het 
laatste nieuws. 

Het brengt ook
een beetje geluk:
5 x 18 (Chai) = 90...! 
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ACTUEEL

Ook de Joodse gemeenschap is zwaar 
geraakt door het coronavirus. De tol 
was vooral hoog in de eerste golf bij 
het verzorgingshuis Beth Shalom 
in Buitenveldert. Sharon, Danny 
en Michael Hess, de kinderen van 
Harry Hess die aan corona overleed, 
vertellen hoe het was en over de 
herinnering aan hun vader.

Wat onze vader nog het meest karakteriseerde 
was zijn ongelooflijke gevoel voor humor. 
Hij was een zeer geliefde toastmaster op 

feesten en partijen en kon met zijn grappige verhalen en 
imitaties het middelpunt zijn op de vele vrijdagavonden 
met vrienden.
Papa leed de laatste jaren, maar misschien al veel 
langer dan wij weten, aan vasculaire dementie. Nadat 
de diagnose in 2017 werd gesteld ging het gestaag 
bergafwaarts met hem. Hij vond het moeilijk om steeds 
meer afstand te moeten doen van het vermogen om zelf 
dingen te kunnen doen. Autorijden, zijn bankzaken 
regelen, een boek of de krant lezen en tenslotte zelfs naar 
buiten gaan.
Zijn spraak verdween ook geleidelijk, waardoor hij 
uiteindelijk niet veel meer kon doen dan knikken of 
wijzen. Het was niet makkelijk om de man die altijd in 
het middelpunt van de belangstelling stond op deze 
manier te zien afglijden.
 
Op 1 april 2020 kwam er, heel onverwacht, een 
telefoontje van de arts van het verzorgingshuis naar 
Sharon. Papa lag op sterven. Een lastig telefoongesprek 
want dit was het eerste moment dat wij te horen kregen 
dat hij corona had. We hadden hier en daar wel verhalen 
gehoord dat het coronavirus in het huis rondwaarde. 
Maar omdat het huis inmiddels was afgesloten van 

de buitenwereld en papa niet meer zelfstandig met de 
telefoon kon omgaan, was het moeilijk om contact te 
krijgen.
 

“Hij overleed alleen, 
zonder ons aan zijn bed.”

 
Enkele uren na het telefoontje konden wij - Danny 
en Sharon - op bezoek bij papa. Toen wij in onze 
beschermende kleding binnenkwamen in zijn kamer, was 
hij niet meer aanspreekbaar. Wij hebben zo goed mogelijk 
geprobeerd om hem comfortabel verzorgd achter te laten 
maar het was moeilijk om weg te gaan.
Vroeg in de middag van de volgende dag overleed hij 
alleen, zonder ons aan zijn bed. De foto’s van zijn 
kinderen en de tekeningen van zijn kleinkinderen om 
hem heen, maar geen hand die hij kon vasthouden. We 
kunnen alleen hopen dat hij niet heeft geleden in zijn 
laatste uren.
 
De lewaja (begrafenis) was geheel in de bizarre corona-
stijl. De tachrichien (kleding voor de overledene) lagen in 
een pakketje op de kist, deze mochten niet aangetrokken 
worden, zoals traditioneel wel gebruikelijk, door de 
corona maatregelen. Er waren ongeveer vijftien mensen 
aanwezig. Een aantal vrienden was gekomen om vanuit 
hun eigen auto de laatste eer te bewijzen. Tijdens de 
dienst hielden we telefoons omhoog zodat, met behulp 
van beeldbellen, onze nicht en neven (kinderen van 
zijn zuster Karin z”l) vanuit Israël erbij konden zijn. 
Ook Michael moest vanuit Israël samen met Danny het 
kaddiesj-gebed zeggen. Dit was niet het afscheid dat papa 
had verdiend. 
Na de lewaja hadden we tijd voor het doorspitten van 
onze herinneringen. Het was niet altijd makkelijk om de 
laatste zware jaren opzij te zetten. Maar mede dankzij 
de vele lieve telefoontjes, brieven en foto’s die we kregen, 
kwamen de herinneringen aan de jaren daarvoor al snel 
bovendrijven. De herinneringen die met ons gedeeld 
werden maakten ons weer trots op onze vader en wat hij 
voor anderen heeft betekend.
 

TEKST & FOTO SHARON, DANNY EN MICHAEL HESS

Overleden in coronatijd
Harry Hess z”l (1946-2020)
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Eens stelde papa ons rond een herdenkingsdag de vraag: 
“Wat zouden jullie doen als iemand vertelde dat hij een 
plek voor zijn familie nodig had om onder te duiken 
omdat ze anders vermoord zouden worden?” We moesten 
daarover nadenken: onze familie in gevaar brengen voor 
een vreemde? Hij onderbrak onze gedachten en zei: “Je 
moet het meteen doen, je moet altijd mensen helpen als 
je kunt.”
Wij waren een gezin met drie kinderen, oudste dochter 
Sharon en zonen Danny en Michael. Voor papa zijn 
grootste geluk in het leven. Hij was altijd ontzettend 
trots en blij met ons. Hij genoot van iedere gelegenheid, 
muzikaal dan wel sportief, en genoot van de vele 
vrienden die over de vloer kwamen.
 

“Wat ons rest zijn de 
herinneringen aan 

hem en de lessen die 
hij ons meegaf.”

 
De waarden die hij ons meegaf waren steevast: je bent 
niet beter dan een ander en niemand is beter dan jij, 
ongeacht afkomst of status; help altijd als je kunt en zet 
je in voor de gemeenschap. Er zijn talloze anekdotes en 
uitspraken die laten zien dat hij deze waarden niet alleen 
met de mond beleed.
Een voorbeeld: toen jongste zoon Michael vanuit 
Israël op sjlichoet (als afgezant) was in Amsterdam, 

vroeg zijn buurman hoe hij heette. Toen Michael zijn 
achternaam noemde, zei de buurman: “Ben jij toevallig 
de zoon van Harry Hess?” Inmiddels eigenaar van een 
transportbedrijf, vertelde de buurman dat als beginnend 
vrachtwagenchauffeur H. Hess B.V. het enige bedrijf was 
waar hij hartelijk werd onthaald bij een bezorging en 
binnen werd gevraagd voor een kopje koffie. Hij voelde 
zich altijd met respect behandeld en had er hele warme 
herinneringen aan. En zo spraken alle klanten over papa.
Jarenlang was papa actief in de Joodse Gemeente 
in Amsterdam. Hij wilde met zijn partij Kol Chadasj 
(Nieuwe Stem) veranderingen bewerkstelligen waarmee, 
volgens hem, de Joodse Gemeente meer met de tijd mee 
zou gaan. Zo was hij een fel voorstander van vrouwen in 
het bestuur.
 
We zijn nu bijna een jaar verder en hebben het overlijden 
van papa en de nare omstandigheden waarin dat 
gebeurde, een plek kunnen geven. Wat ons rest zijn 
de herinneringen aan hem en de lessen die hij ons 
meegaf. De belangrijkste lessen: heb respect voor 
anderen ongeacht hun status en afkomst, zet je in voor 
de gemeenschap en probeer altijd behulpzaam te zijn. 
Maar ook: ieder mens kan fouten maken en ook dan blijf 
je elkaar als familie steunen. Deze waarden dragen we 
mee in onze harten en zullen we doorgeven aan onze 
kinderen.
We hopen dat we, als de corona maatregelen zijn 
versoepeld, de steenzetting kunnen gebruiken om een 
waardig afscheid voor papa te organiseren. Met veel 
vrienden en gezelligheid, in de stijl die hem zo paste. Zijn 
nagedachtenis zij tot zegen. •
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Shirley en Tsavta
– Israëliër voor Israëliërs

Shirley Ensel, de nieuwe Tsavta projectleider, 
woont al zestien jaar in Nederland, geboren en 
getogen in Haifa, vertelt over Tsavta. Mogelijk 

kennen jullie haar al als lerares Ivriet bij Crescas, 
opbouwwerker van JMW in de mediene of project-
leider Pesach in Lunteren. Sinds april 2020 heeft ze 
Tsavta, het JMW-project voor Israëliërs in Nederland, 
overgenomen van haar gepensioneerde collega, Tzippy 
Harmsen. Wat is Tsavta?

Hoeveel Israëli’s wonen er in Nederland?
Op dit moment wonen er net iets meer dan tiendui-

zend Israëli’s in Nederland. Dit zijn de cijfers van 
het CBS,maar ik denk dat het in de praktijk om 

veel hogere aantallen gaat. Denk aan de twee-
de generatie, kinderen van Israëlische mi-
granten die niet officieel geregistreerd zijn 
als Israëli’s. Daarnaast is er de laatste jaren 
een nieuw tendens in Israël van mensen 
met een Europese afkomst die een Europees 
paspoort proberen te krijgen. In de tijd van 

globalisering en post-zionisme (maar uiter-
aard ook de spannende soms onveilige situatie) 

zoeken velen hun geluk buiten Israël en komen 
naar Europa om een nieuw leven te beginnen. Het Eu-

ropese paspoort geeft ze deze mogelijkheid. Zo is er ook 
de groep Israëli’s die een dubbele nationaliteit heeft en 
hier is aangemeld bij de autoriteiten. Niet met hun Israë-
lische paspoort, maar juist met hun Duitse of Poolse pas-
poort. Als je deze groep ook meetelt, samen met mensen 
die hier illegaal wonen, schat ik dat er veel meer Israëli's 
in Nederland zijn. Als je kijkt naar de niet-Israelische 
Joodse gemeenschap in Nederland, van ongeveer 40.000 
mensen, is dit een behoorlijk percentage daarvan.
 
Wat betekent eigenlijk het woord ‘Tsavta’?
Tsavta (צוותא) staat voor ‘samen zijn’. Vaak vergist men 
zich met het woord safta wat oma betekent, dat ben ik 
inmiddels wel gewend.
 
Wanneer en waarom is Tsavta ontstaan?
Tsavta werd in 1997 opgericht als het Israëlische takje van 
de afdeling Joodse Activiteiten van JMW, en organiseert 
sociaal-culturele activiteiten voor de Israëlische gemeen-
schap in Nederland. Door de jaren heen zijn er veel initi-
atieven voor Israëli’s geweest die na een aantal jaar weer 
verdwenen. Tsavta is trots op de continuïteit die ze de af-
gelopen 24 jaar aan de Israëlische gemeenschap biedt.

Tsavta heeft als doel: het bieden van een ontmoetings-
platform voor Israëli's om vorm te geven aan hun Israëli-
sche identiteit, en het uitbreiden van hun netwerk. Daar-
naast zijn de doelen het versterken van de verbinding 
met de Joodse gemeenschap en het helpen bij de integra-
tie van Israëli's in Nederland, door het geven van advies 
en het bieden van begeleiding bij het uitwerken van idee-
en en activiteiten van individuen. 
 
Hoe probeert Tsavta deze doelen te bereiken?
Bij Tsavta staan ontmoeting en Ivriet met elkaar spreken 
centraal. Voor de uitbraak van het coronavirus werden er 
fysieke bijeenkomsten georganiseerd: lezingen, cursussen, 
vieringen rond feestdagen en meer. Door de pandemie zijn 
we genoodzaakt al onze activiteiten online te doen.
Zo was er een lezing over marketing met tips om de co-
ronatijd door te komen. Er was een lezing over het ver-
zet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Drentse dorp 
Nieuwlande met het doel om Israëli’s dichter bij het oor-
logsverhaal van de Joodse gemeenschap in Nederland te 
brengen. In februari hebben we Poeriem gevierd met een 
vrolijk online carnaval en eind maart zal er een lezing 
zijn van de Israëlische tv-beroemdheid Michal Dalyot. 
Zij is gezinsadviseur, bekend van het programma Super 
Nanny. De lezing zal gaan over de opvoeding van kinde-
ren die opgroeien met twee culturen doordat de ouders 
buiten Israël zijn gaan wonen.
Tevens is er bij Lev in Beth Shalom een Hebreeuwse bi-
bliotheek. Ook leuk om te vertellen is dat we de afge-
lopen maanden hebben gewerkt aan een lijst met in 
Nederland wonende Israëlische dienstverleners zoals fo-
tografen, psychologen, schoonheidsspecialisten en veel 
meer. Deze lijst is te vinden op de site van JMW.
 
Plannen voor de toekomst?
Tsavta wil aan iedereen wat aanbieden: van jong tot 
oud. We denken er over om een ontmoetingscafé voor 
65-plussers op te richten, een Chanoeka-viering voor 
gezinnen, een uitstapje, een weerbaarheidsproject voor 
vrouwen en nog veel meer. Ook zou ik meer vrijwilligers 
bij Tsavta willen betrekken. Maar dit zijn plannen voor 
na de pandemie. •
  
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten die Tsavta te 
bieden heeft? Ga naar de Facebookpagina van Tsavta Holland 
en druk op like en/of stuur een mail naar tsavta@joodswel-
zijn.nl. U zal dan toegevoegd worden aan de mailinglijst voor 
de maandelijkse nieuwsbrief.

TEKST ASJER WATERMAN

Shirley 
Ensel
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Hulpverlening
bij antisemitisme

De overheid heeft een sterkere aanpak aange-
kondigd van het nog steeds in Nederland aan-
wezige antisemitisme. Ook JMW biedt nu nog 

meer hulp op verscheidene gebieden voor wie met anti-
semitisme in aanraking komt of er zorgen over heeft.

Afgelopen december zei minister Grapperhaus van 
Justitie en Veiligheid dat hij begin dit jaar een Natio-
naal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) zou 
aanstellen om de aanpak van discriminatie, bedreiging 
en intimidatie van de Joodse gemeenschap te versterken. 
“Met social media is het antisemitisme veel zichtbaar-
der en het bereik online groter dan we in tijden hebben 
gezien. Corona en economische tegenspoed zijn een 
voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse 
gemeenschap,” aldus Grapperhaus destijds.

JMW was altijd al de instelling waar je terecht kon voor 
emotionele ondersteuning na een anti-Joodse ervaring. 
In de laatste maanden hebben we ons echter verder 
gespecialiseerd in de hulpverlening aan slachtoffers 
van antisemitisme. De sociaal werkers van JMW zijn 
getraind door Slachtofferhulp Nederland, het CIDI en het 
Joods Politienetwerk. 

Kosteloze hulpverlening
Je kunt van onze hulpverlening en begeleiding kosteloos 
gebruik maken. We bieden naast emotionele ondersteu-
ning, ook praktische hulp en hebben goed contact met or-
ganisaties die je kunnen begeleiden bij het doen van een 
melding of aangifte bij de politie, tijdens een strafproces 
of bij het indienen van een verzoek tot schadevergoeding. 
Ook kun je bij ons een training in weerbaarheid volgen, 
‘Overal jezelf kunnen zijn’, om te werken aan fysieke en 
mentale technieken om een onveilige situatie het hoofd 
te bieden - niet alleen door jezelf fysiek of verbaal te kun-
nen verweren, maar ook door bijvoorbeeld de onveilige 
situatie te leren inschatten en te voorkomen. 

Antisemitisme blijft bestaan 
De cijfers zijn overduidelijk: uit een onderzoek in 2018 
van het Europees Agentschap voor de Grondrechten 
bleek dat bijna de helft van alle Joden in Nederland in de 
voorgaande vijf jaren in aanraking was geweest met an-
tisemitisme. De jaarlijkse monitor die het CIDI bijhoudt 
spreekt in het rapport van 2019 van een “recordaantal 
antisemitische incidenten”. Deze cijfers laten zien dat we 
anno 2020 nog niet van antisemitisme af zijn. Sterker, je 
zou kunnen stellen dat antisemitisme toeneemt. 
Zo is kortgeleden de jongerenafdeling en de politieke 
leiding van het Forum voor Democratie in opspraak 
gekomen door (onder andere) antisemitische uitingen 
in hun appgroepen. Daarnaast is sinds de uitbraak van 
het Coronavirus ook sprake van een forse toename van 
antisemitische complottheorieën op sociale media. 

Na een van de incidenten 
bij restaurant HaCarmel in 
Amsterdam schreef Özcan 
Akyol in het AD: “Er werd 
alleen opgelucht ademge-
haald omdat het allemaal 
met een sisser afliep. Dat 
is misschien nog wel het 
ergste van allemaal: dat we 
het zijn gaan accepteren 
dat je als jood in Nederland 

nu eenmaal met deze zaken te maken krijgt. We vinden 
het vanzelfsprekend dat er permanente patrouilles bij 
joodse instellingen staan. Dat is nu eenmaal hoe onze 
maatschappij op dit moment is ingericht.”

Achteraf toch last
Tijdens het debat Antisemitisme, Dialoog en Solidariteit 
dat JMW op 17 september 2020 organiseerde, vertelde 
Hanna Luden, directeur van het CIDI, dat er een verschil 
is in antisemitische incidenten, niet alleen in aard, maar 
ook in heftigheid. Sommige slachtoffers melden een 
incident niet en praten er niet over. Terwijl zij er achteraf 
toch last van krijgen. Ook deze mensen vangen wij graag 
op door te luisteren, met hen in gesprek te gaan en hen 
wanneer nodig of gewenst door te verwijzen naar een 
naar een van onze samenwerkingspartners. •

We kunnen je bij JMW hulp bieden, ongeacht de aard of 
heftigheid van het antisemitische incident dat je hebt mee-
gemaakt. Je kunt bellen naar 088 165 2200 (ma-vrij van 
9:00-17:00 uur) of mail spreekuur@joodswelzijn.nl

TEKST ESTHER SCHOLTENS
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Vanuit haar studio in Rotterdam zet ze zich in 
voor wat ze belangrijk vindt. Dalit Hospers, 
1994 is Joods, Argentijns en feministisch 

kunstenaar. In 2019 studeerde ze af aan de Willem 
de Kooning Academie. Onder de artiestennaam Dalit 
Lymor maakt ze illustraties die weergeven hoe ze 
denkt over de wereld, in de hoop die te veranderen en 
een beetje beter te maken.
 
Je noemt jezelf een feministisch kunstenaar.  
Wat betekent dat?
Mijn werken gaan over de gelijkheid binnen de 
maatschappij. De positie van de vrouw is daarin 
het hoofdthema. Ik wil de dubbele 
standaarden aankaarten en het taboe 
op het vrouwelijk lichaam aan 
de kaak stellen. Feminisme 
gaat in mijn visie verder dan 
gelijkwaardigheid voor de 
vrouw en strekt zich ook 
uit naar andere groepen 
en minderheden in 
de samenleving. 
Gelijkheid voor 
zwarte Nederlanders, 
leden van de LGBTQ-
gemeenschap, 
moslims, noem maar 
op.
 
Dat klinkt alsof je kunst als 
een middel tot activisme ziet.
Ik ben altijd een heel 
uitgesproken persoon geweest en 
niet bang om mijn mening te laten 
horen. Het zal ook met mijn opvoeding 
te maken hebben: we kregen thuis altijd mee dat 
het niet uitmaakt wie je bent, wat je achtergrond is of 
hoe je eruitziet. Die uitgesproken mening is soms beter 
te vatten in een kunstwerk. Mensen kijken langer naar 
een afbeelding dan naar een stuk tekst. In één blik zie 
je wat mijn frustratie of gevoel is. Het is als het ware 
een opname van mijn gedachten. Dat is ook niet altijd 

makkelijk, maar wel effectief. Jonge mensen bereik ik 
eerder met illustraties dan met een artikel. Instagram 
is daarin een belangrijk middel en heeft mij weer in 
contact gebracht met andere Joden die dit soort thema’s 
ook belangrijk vinden. Die mensen kwam ik in sjoel 
niet tegen, maar wel door mijn kunst te verspreiden op 
Instagram en de reacties die daarop kwamen.
Waarom is die Joodse achtergrond zo belangrijk voor je?
Je hoort ons niet zo vaak en ik ben trots op mijn Joodse 
identiteit, op waar ik vandaan kom. Trots op wat het 
Jodendom te bieden heeft en me heeft meegegeven. 
Niet per se vanuit een religieus perspectief, daar heb ik 
minder mee, maar wel vanuit een cultureel perspectief. 

De filosofische aard van het Jodendom, dat 
overal vraagtekens bij gezet kunnen 

worden, dat discussie wordt 
aangemoedigd, die spreekt mij 

aan. Ik wil laten zien dat 
Joden bestaan en dat onze 

mening gehoord mag 
worden.
 
Ook in je kunst dus?
Absoluut. Ik maakte 
bijvoorbeeld een 
illustratie naar 
aanleiding van de 
cartoon in de Volkskrant 

waar Zwarte Piet werd 
vergeleken met een 

karikatuur van een Jood. 
Het leek alsof de cartoonist 

probeerde te zeggen dat 
wanneer mensen Joden als een 

karikatuur neerzetten, mensen wél 
verontwaardigd zijn. Volgens mij is dat niet 

zo, antisemitisme is alom aanwezig en lijkt juist steeds 
minder een taboe te worden. Een ander project gaat over 
de Bijbelse figuur Lilith die ik verbind aan het moderne 
concept van slut-shaming. De mystieke traditie van het 
Jodendom leert dat Lilith eigenlijk de eerste vrouw was. 
Adam was overdonderd door haar schoonheid en nam 
daardoor automatisch een onderdanige rol aan, maar dat 

De naakte waarheid
van Dalit Lymor
TEKST ASJER WATERMAN ILLUSTRATIE DALIT LYMOR

FREYDA
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wilde hij niet. Adam en Lilith 
kregen er ruzie over, tot het punt 
dat G’d van Lilith eiste zich aan 
te passen. Toen zij dat weigerde 
werd ze verbannen naar de 
onderwereld. Lilith werd verder 
gedemoniseerd, er zijn verhalen 
waarin staat dat ze mannen wil 
verleiden en hun hoofd opeet. Het 
verhaal van Lilith is vervolgens gebruikt 
om de vrouwelijke seksualiteit in toom te 
houden, te laten zien dat vrouwen onderdanig moeten 

zijn. Ik raakte geïntrigeerd 
door Lilith en zag daar ook de 
moderne vormen van slut-
shaming in, waarbij vrouwen 
aan andere seksuele normen 

gehouden worden dan mannen. 
Die dubbele seksuele moraal is niet 

meer van deze tijd, en dat probeer ik 
met mijn kunst aan de kaak te stellen. 

 

www.dalitlymor.com – Insta: @dalitlymor

FREYDA

Dalit Hospers

“Wat is de 
relevantie 

van Pesach 
in 2021?”

Welke vragen heb jij?
overjoodsleven.nl
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De stichting Elah, veertig jaar geleden opge-
richt voor psychosociale hulpverlening aan 
Nederlandse Holocaustslachtoffers in Israël, 

maakt zich de afgelopen jaren onder meer sterk voor 
hulpverlening aan de Arabische burgers van het land, 
een achtergestelde gemeenschap met specifieke pro-
blemen en behoeften. Elah stuurt daarover dit artikel.

“Om op de langere termijn te kunnen blijven 
voortbestaan, hebben we op zeker moment de statuten 
veranderd en ons opengesteld voor alle trauma-
slachtoffers,” zegt Yaela Cohen, codirecteur van Elah. 
“Juist in de Arabische sector zijn we getuige van veel leed. 
Iedere dag horen we over gewelddadige afrekeningen. 
Dat we werkzaam zijn onder de Arabisch sprekende 
bevolking van Israël moet je daarom niet zien als een 
koerswijziging, maar als het logische en natuurlijke 
gevolg van de verbreding,” zegt Cohen.
“We kiezen heel bewust voor pluriformiteit. Joodse 
Israëli’s van Asjkenazische en Sefardische afkomst 

werken bij ons zij aan zij met Arabische Israëli’s en met 
stafleden met een niet-Joodse achtergrond. We leven met 
elkaar, en leren van elkaar.”

Wantrouwen naar buiten toe
De hulpverlening binnen de Arabische, ofwel 
Palestijns Israëlische, gemeenschap, die ook lijdt onder 

discriminatie en vaak een gespannen relatie heeft 
met de staat, is tamelijk onontgonnen terrein. In de 
Arabische cultuur wordt de geestelijke gezondheidszorg 
vaak gewantrouwd en gemeden. Zijn er emotionele of 
psychische problemen, dan worden die binnen de familie 
gehouden en opgelost.
Hulp van buiten zoeken, bij vreemden, is ongebruikelijk. 
Zelfs in het geval van traumatisch verlies, na moord, 
zelfdoding of verkeersongelukken, zetten veel 
nabestaanden niet de stap richting slachtofferhulp. Ze 
zijn bang voor het stigma dat daar aan kleeft.
De Arabische medewerkers van Elah proberen 
schoorvoetend de weerstand te doorbreken en vormen 
van psychosociale hulpverlening te introduceren. Ze 
nemen zelf contact op met nabestaanden, inventariseren 
de behoeften, en bieden passende diensten aan.
Wrang genoeg blijkt de uitbraak van het coronavirus 
voor de werkzaamheden onder de Arabisch sprekende 
bevolking positieve gevolgen te hebben. Door de 
lockdowns worden intakes telefonisch gedaan, dat 
wil zeggen anoniemer, en krijgen de maatschappelijk 
werkers gemakkelijker toegang tot getroffen gezinnen.
 

“Woede vreet aan 
het hart van elke 

Arabische burger.”

Sojood Khatib is maatschappelijk werker van het Elah 
Centrum in Kafr Kana. “De avonden is het stil. Mijn 
kleine kuikens slapen als engeltjes, mijn man heeft 
nachtdienst in het ziekenhuis, en ik zit met mijn koffie 
bij de kachel en staar in het vuur. Geeft dit serene plaatje 
de realiteit weer waarin ik leef? Allerminst,” zegt ze.
“De Arabische cultuur heeft oneindig veel positieve 
eigenschappen: gastvrijheid, mededogen, vrijgevigheid, 
hulp en bijstand aan anderen in tijden van nood. Maar 
daarnaast hebben we de laatste jaren te maken met een 
groeiende golf van oncontroleerbaar geweld en levensde-
licten. Wapens zijn overal, conflicten zijn overal, en één 
schot maakt een einde aan het leven van een heel gezin.
”Mijn werk bestaat uit ritten van het ene dorp en de 
ene stad naar de andere, en van het ene gezin naar het 
andere. Van het gezin met de mooie jonge weduwe met 

Hulpverlening aan 
Arabische burgers van Israël
Verbreed werkterrein Elah

TEKST LEONTINE VEERMAN FOTO'S ELAH

Nabe-
staanden 

herden-
king
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drie kleine kinderen die haar man verloor door een 
auto-ongeluk naar het gezin waarvan de zoon onlangs 
op wrede wijze werd vermoord, zonder dat bekend is 
waarom en door wie. 

“Voor verbittering of 
boosheid is bij ons 
thuis geen plaats.”

 “Woede vreet aan de nabestaanden: wie ben jij om een 
einde te maken aan het leven van mijn zoon! Woede 
doorwoekert de samenleving: waarom wordt er geen halt 
geroepen aan het geweld. Woede vreet aan het hart van 
elke Arabische burger: waar is de politie! Er heerst chaos. 
Alle controle over wapenhouders, criminele bendes en 
wapen- en drugshandelaren is verloren. De wet wordt 
niet gehandhaafd en er is geen gerechtigheid.”

 Levensbegeleiding na traumatisch verlies
Een van de meest gevraagde behandelingen is 
Levensbegeleiding, vertelt maatschappelijk werker 
Faida Abdallah. “Deze vorm van hulpverlening gaat 
ervan uit dat mensen na een traumatisch verlies niet 
alleen worstelen met het verlies, maar ook met vragen 
over de zin van het bestaan. Omdat Levensbegeleiding 
aansluiting zoekt bij de cultuur en religie van de cliënten 

en daaruit inspiratie put, omdat spiritualiteit en gebed 
deel kunnen, en mogen, uitmaken van de weg naar 
herstel, wordt de behandeling niet geassocieerd met 
geestelijke zwakte, maar met geestelijke kracht.”

 
De 37-jarige Maha uit Taibe, een klein dorpje in het 
noorden van Israël tegen de grens met Jordanië, is 
een van de cliënten. “Als gelovige moslim ben ik ervan 
overtuigd dat ieder van ons van God een bepaalde tijd 
krijgt om te leven,” zegt ze. “Als je tijd is gekomen, dan 
is je tijd gekomen. Maar de manier waarop mijn man 
Abdel is gestorven, het gevolg van moord, is moeilijk te 
accepteren. In de islam, net als in het christendom en 
Jodendom, zijn levensdelicten verboden.
“Na de moord was het moeilijk om verder te leven en 
naar de toekomst te kijken. Ik kreeg steun van de familie, 
maar in feite voelde ik me verloren. Ik was als een baby 
die opnieuw de weg moest leren. Gelukkig kruiste de 
maatschappelijk werker van Elah mijn pad.
“Heel belangrijk vind ik ook dat ze meedenkt hoe ik 
mijn drie dochters de juiste boodschap kan meegeven. 
Ze hebben de wreedheid van het leven ervaren, maar 
ze moeten begrijpen dat er ook goedheid bestaat. We 
zullen de klap moeten incasseren en accepteren dat de 
pijn en het gemis nooit zullen verdwijnen, maar voor 
verbittering of boosheid is bij ons thuis geen plaats.”•

Voor meer informatie en donaties zie www.elahnederland.nl

Nabestaanden herdenking
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Het kopje van 
mevrouw Tertaas

Jeannette Koster
Als kind van een 
Joodse vader 
blijft de (mij 
grotendeels 
onbekende) 
geschiedenis 
van zijn familie 
mijn werk 
als beeldend 
kunstenaar 
beïnvloeden. 
Ook de verhalen 

van mijn nu 92-jarige moeder, die tijdens 
de oorlogsjaren in Amsterdam woonde, 
vormen inspiratie, zoals voor Het kopje van 
Mevrouw Tertaas.
Ik ben in Amsterdam geboren in 1957 en 
op mijn tiende verhuisd naar Brabant. Pas 
in 1978, ik studeerde al, viel me tijdens het 
kijken naar de vredesonderhandelingen 
tussen Israël en Egypte de gelijkenis op 
tussen mijn vader en premier Begin en 
ontdekte ik mijn Joodse afkomst. Helaas 
overleed mijn vader in 1981 en bleven veel 
vragen onbeantwoord.
Ik werkte vele jaren als docent Nederlands 
en volgde daarnaast in de jaren 
negentig een deeltijdopleiding aan de 
kunstacademie in België met specialisatie 
keramiek. Meestal gebruik ik klei, glas en 
tekst.
Het kopje maakte ik door glas van 1170 
graden in een vooraf gemaakte zandmal te 
gieten. Na afkoelen en polijsten graveerde 
ik de bovenstaande tekst op het glas.
www.jeannettekoster.nl 
www.instagram.com/ 
kosterjeannette
 
Bijdrage van een lezer van de Benjamin  
– Om ook bij te dragen mail:  
benjamin@joodswelzijn.nl

TEKST EN KUNST JEANNETTE KOSTER FOTO NETTI HENSELMANS

Gegraveerde tekst op het kopje:

Achterin de kast een kopje
anders dan de andere
de schotel ontbreekt
- gebroken?-
 
Amsterdam Noord, Duizendschoonstraat,
1942
Oma leent een kopje suiker bij de buurvrouw
 
Voor ze het kan terugbrengen
worden mevrouw Tertaas en haar dochter Liesje
- onvrijwillig -
naar elders gebracht
en het kopje nooit meer terug

45 jaar stond het bij oma in de kast
- ongebruikt -
ruim 30 jaar bij mijn moeder
en straks bij mij
 
Mevrouw Tertaas blijft zo buurvrouw
van vele generaties
 
Wat is er met het schoteltje gebeurd?
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BENJAMIN BOEKEN

Voorjaarsboeken

Hier een kleine selectie van boeken die de 
Benjamin dit voorjaar heeft binnengekregen 
of die zijn opgevallen. 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.

Geen makke schapen - Martijn Katan
Wie van mijn joodse familieleden heeft zich in de oorlog 
actief verzet? Martijn Katan vroeg zich dat af en ging op 
onderzoek. Tot zijn verbazing vond hij er maar liefst tien.

Zijn vader Richard Katan 
die ausweisen vervalste, 
Hans Katan die het gebruik 
van pistolen en bommen 
niet schuwde, Mol Valk die 
een geheime boekhouding 
bijhield en boze Wehr-
machtofficieren tot de orde 
riep, en nog zeven anderen. 
Katan reconstrueert hun 
levens aan de hand van 
archieven, brieven, kranten-
berichten, foto’s en getui-
genissen van overlevenden. 
Een inleidend hoofdstuk 

beschrijft het joodse verzet in Nederland in bredere zin. 
Het grote aantal joodse verzetsmensen onder Katans 
verwanten blijkt geen uitzondering te zijn. 
Prometheus - ISBN: 9789044646429 

De geschiedenis van mijn seksualiteit - Sofie Lakmaker
De geschiedenis van mijn seksualiteit luidt: dat ik altijd op 
zoek ben geweest naar iemand die de deuren en ramen 
zou sluiten, zou zeggen: en nu is het goed. Meer concreet 
viel ik eerst op mannen en toen op vrouwen, natuurlijk 
altijd al op vrouwen. De geschiedenis van mijn seksualiteit 
is het messcherpe en onconventionele romandebuut 
van Sofie Lakmaker, ooit tot muze verklaard en later tot 
lesbische fundamentalist. Een essentieel werk, gedurfder 
geschreven dan Frenkie de Jong voetbalt. Over het genie 
dat Sofie Lakmaker is, was of had moeten zijn.
Das Mag – EAN: 9789493168640 

Het grote niets – Nadav Vissel
Op zijn zevende wordt Naff verteld dat hij niet zomaar 
een losstaand iemand is, maar tot een volk behoort. 
Een volk met een eindeloos verleden, dat recent een 

oorlog heeft overleefd. Dat ‘Ding’, die oorlog, krijgt 
iets mythisch voor Naff en hij gaat aan de haal met de 
verhalen die hij erover hoort. Hij hoopt dat zijn familie 
en zijn volk, wanneer hij maar het juiste verhaal vertelt, 
de oorlog voorgoed achter zich kunnen laten. Maar dat 
wordt niet altijd goed ontvangen. In tegendeel. Wanneer 
Naff op zijn zeventiende voor een cursus ‘Schrijven 
over de Shoah’ naar Tel Aviv gaat, leert hij wat die 
geschiedenis voor hem betekent.
Signatuur - ISBN: 9789056726539

De gelukkiste man ter wereld – Eddie Jaku
De 100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen 
in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland, maar 
dat veranderde allemaal in november 1938 toen hij 
werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentra-
tiekamp werd gebracht. Hij maakte verschrikkelijke 
horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in 
een dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn 
vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te 
brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, 
zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij 
beloofde zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest 
gelukkige man ter wereld te zijn. Deze krachtige, hartver-
scheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk 
kunt vinden, zelfs in de donkerste tijden.
AW Bruna -  ISBN: 9789400513860  - verschijnt 7 april

Brieven aan Camondo – Edmund de Waal
De joodse bankiersfamilie Camondo vestigde zich in 
de jaren 1870 in Parijs. Ze betrokken een spectaculair 
stadspaleis aan het Parc Monceau, enkele deuren naast 
het huis van de familie Ephrussi – bekend uit De haas 

met ogen van barnsteen. Graaf 
Moïse de Camondo vulde het 
huis voor zijn zoon Nissim 
met de grootste privécollectie 
van achttiende-eeuwse Franse 
kunst. In 1942 werden Moïses 
dochter Béatrice en haar man 
en kinderen naar Auschwitz 
gedeporteerd, waar ze werden 
omgebracht. Dwalend door 
het huis brengt Edmund de 
Waal aan de hand van de 
voorwerpen, het meubilair en 
de kunst het huis en haar be-

woners tot leven. De brieven die hij schrijft aan Camondo 
vormen een monument voor een unieke familie.
De Bezige Bij - ISBN: 9789403124513 - verschijnt 22 april

TEKST FERRY BIEDERMANN
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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 gezond-
heid van onze cliënten, 
deelnemers, vrijwilligers 
en medewerkers op de 
eerste plaats. We volgen 
hierin uiteraard het advies 
van het RIVM aangaande 
COVID-19. 
Via onze websites, 
nieuwsbrief en social- 
mediakanalen zullen 
we de meest actuele 
informatie verspreiden*. 

*Wij organiseren de komende 
periode nog heel veel anderen 
mooie activiteiten, in onze 
nieuwsbrief en op onze website 
kunt u al onze actuele activiteiten 
vinden.
 

 
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. 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 Koffieochtenden
U heeft het misschien al gehoord 
of gelezen, of misschien heeft u 
zich zelfs al aangemeld voor ‘JMW 
goes Zoom’! Omdat het vooralsnog 
niet mogelijk is de koffieochtenden 
fysiek plaats te laten vinden, 
bieden wij een online koffieochtend 
aan. Heeft u interesse om 
deel te nemen aan een online 
koffieochtend? Zie bekende 
gezichten en leer nieuwe mensen 
kennen terwijl u vanuit huis 
samenkomt. De koffieochtenden 
zijn bedoeld om te kletsen maar 
er zal ook een licht programma 
worden georganiseerd.  
Informatie en aanmelden: 
activiteiten@joodswelzijn.nl.

Telefoonservice
Door Corona zijn de mogelijkheden 
om met anderen in contact te 
komen beperkt. Daarom biedt 
JMW de telefoonservice aan. 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 en maakt een 
praatje. Heeft u interesse? 
Voor aanmelden en vragen 
kunt u terecht bij onze 

AGENDA

4 mei Herdenking

In 2021 organiseert JMW 
weer een 4 mei herdenking 
in het Verzetsmuseum 
Amsterdam. U kunt daar 
uw geliefden herdenken 
op verschillende manieren: 
U wordt uitgenodigd om 
een naam te noemen, een 
herinnering te delen, een foto 
te laten zien, een gedicht 
voor te dragen of anderszins 
een dierbare in herinnering te 
roepen. Dit kan een familielid 
zijn die u wel of niet gekend 
heeft. Vindt u het moeilijk 
om dit zelf te doen? De 
medewerkers van JMW doen 
het graag voor u. 
Wat als we fysiek niet bij 
elkaar kunnen komen? 
Mochten wij op dat moment 
niet fysiek bijeen kunnen 
komen dan organiseren wij de 
bijeenkomst op een andere 
manier. We bieden u hoe 
dan ook de mogelijkheid uw 
geliefden te herdenken. We 
zullen dan samen zoeken naar 
een manier die voor iedereen 
prettig is. Wilt u meer 
informatie of heeft u vragen?  
Stuur een email aan 
activiteiten@joodswelzijn.
nl of bel Wilma Driessen 06 - 
1220 23 86.
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vrijwilligerscoördinator Wilma 
Driessen via 06 -1220 23 86 of 
w.driessen@joodswelzijn.nl

YouTube
Wist u dat JMW een YouTube 
account heeft waar u filmpjes 
kunt terugkijken die wij hebben 
gemaakt? Zoals ons bezoek aan 
het JCK voor Chanoeka en aan het 
JNF voor Toe Bisjwat. 
Met regelmaat zetten wij filmpjes 
op ons account. Mocht u ons 
account willen bezoeken, zoek dan 
op YouTube naar JMW Joodswelzijn 
en u komt op onze pagina. Als u op 
de hoogte gehouden wilt worden 
van alles wat JMW op Youtube 
zet kunt u klikken op ‘abonneren’. 
Vervolgens klikt u op het belletje, 
op deze manier krijgt u een melding 
wanneer er wat nieuws wordt 
geplaatst.

Alle JMW activiteiten zijn mede 
mogelijk gemaakt door Maror. 

 

Voor alle Israëli's in  
Nederland of Ivrietsprekenden

Kinderen en Relocation, 
tussen twee culturen in
Op 17 maart organiseert Tsavta een 
online lezing van gezinsadviseur 
Michal Dalyot (bekend van 
het Israëlische TVprogramma 
Supernanny) over de effecten bij 
kinderen bij een verhuizing uit het 
thuisland.
Wat brengt de plotselinge 
kennismaking met een andere 
cultuur met zich mee? In deze 
lezing krijgen ouders handvatten 
om te zorgen dat deze overgang 
naar een nieuwe cultuur, taal en 
vriendschappen gemakkelijker 
wordt voor het hele gezin. De 
voertaal van Tsavta-activiteiten is 
Ivriet. 

Aanvang lezing 20:30 uur. Kosten: 
6 euro per huishouden. Aanmelden 
en informatie:Tsavta@joodswelzijn.
nl

Alle Tsavta activiteiten zijn mede 
mogelijk gemaakt door Maror. 

Lev is het ontmoetingscentrum in 
Amsterdam voor iedereen van 60+ 
met een Joodse achtergrond en 
(eventuele) partner.  
 
Wilt u zich opgeven voor een van de 
onderstaande activiteiten of heeft 
u een vraag stuur dan een mail naar 
lev@joodswelzijn.nl of bel Manja 
Lange 06-12202560 of Roos Bar-
Ephraim 06-12202914
 
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 
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.

Online voorlezen
We gaan starten met online voorle-
zen. Iedere week zal er een halfuur 
worden voorgelezen uit het werk 
van Joodse schrijvers. Dag en tijd 
worden bepaald aan de hand van 
het aantal aanmeldingen. Heeft u 
interesse, meldt u zich dan aan bij 
Manja of Rosalie via voornoemde 
contactgegevens. 

AGENDA

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, zelfstandigwonende 
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.

Welkom Online

Wist u dat Amstelring Ledenserivice 
een gratis telefonische helpdesk heeft 
voor al uw online/digitale vragen? 
Meer informatie hierover via  
www.amstelring.nl/ledenservice/
welkom-online
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Voorlopig is het helaas niet mogelijk 
om aan de maaltijden* in Beth 
Shalom deel te nemen. Voor de 
korting van het BSP houdt dit in 
dat u alleen de korting ontvangt 
wanneer u weer fysiek aan de 
maaltijden in Beth Shalom in de 
Bob Goudsmitzaal kunt deelnemen. 
Tot die tijd is uw strippenkaart niet 
geldig.
Wij rekenen hiervoor op uw begrip 
en hopen u snel weer te mogen 
ontvangen.

Wanneer de omstandigheden het 
weer toelaten kunt u bij Beth Sha-
lom terecht op de volgende dagen: 
Dinsdagmiddag kunt u aanschuiven 
voor de lunch in de Bob Goud-
smitzaal. 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 Sjab-
batdiner in de Bob Goudsmitzaal. 
Kosten €15,00. Leden van het BSP 
krijgen €2,50 korting.

*De maaltijden op de dinsdagmid-
dag en de vrijdag zijn een initiatief 
van JMW in samenwerking met 
Beth Shalom Cordaan.

Maaltijden & Benjamin Service Pakket

UIT DE CLIËNTEN - EN DEELNEMERSRAAD TEKST: MARGUERITE BERREKLOUW
 

Voortzetting samenwerking

Via Teams maakten we online kennis met de nieuwe directeur van JMW, Margo Weerts. Voor de leden 
van de CDR was het plotselinge vertrek van Judith Meijer een verrassing, temeer daar we met haar in 
september 2020 een belangrijke afspraak hadden gemaakt over het voortbestaan van de CDR. Als 

gevolg van een wijziging in de wetgeving (2018) over de medezeggenschapsregeling waar JMW onder valt is 
het nu te klein voor een verplichte CDR en zou het vanaf juli 2020 niet langer een CDR in stand hoeven te 
houden. Toch kiest JMW voor een CDR op vrijwillige basis. Judith Meijer was gaarne bereid om de oorspron-
kelijke samenwerkingsovereenkomst opnieuw te ondertekenen. Dit betekent dat het advies- en instem-
mingsrecht blijft bestaan en dat de CDR doorgaat op oude voet.
Ook voor Margo Weerts bleek de CDR als directe vertegenwoordiger van de cliënten een heel belangrijk 
klankbord te zijn, een kritische vriend, zogezegd en een belangrijke adviseur. De samenwerkingsovereen-
komst blijft dus van kracht en we zullen daar ieder vanuit onze eigen rol invulling aan geven

Tijdens het wederzijds aan elkaar voorstellen in de onlinebijeenkomst vielen er een paar zaken op: de door-
werking van de oorlog op de levens van de leden van de CDR en de afwezigheid van jonge leden in de Cliën-
tenraad. Margo gaf te kennen juist het wij-gevoel van dit gedeelde verleden een onderscheidend kenmerk 
van JMW te vinden in vergelijking tot andere organisaties in het veld. Dit maakt het enorm belangrijk hoe  
JMW naar buiten treedt.
Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over de toekomst van JMW. Zoals iedereen weet is voor jonge-
ren Freyda in het leven geroepen met een programma dat cultureel- en identiteitsvormend zal zijn. Wij spre-
ken de wens uit dat vanuit de deelnemers aan Freyda iemand opstaat die ook zitting wil nemen in de CDR.

Staand (vlnr): Joost Weijel, 
Marguerite Berreklouw,  
Erica Polak. Zittend, (vlnr):  
Femke Roos (voorzitter)  
en Nico Peper.
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AGENDA / GESPREKSGROEPEN

Blijf op de hoogte! 

Graag de nieuwsbrief 
ontvangen van JMW of 
zijn er gegevens gewijzigd 
zoals emailadres of 
adresgegevens?  
Geef het aan ons door via 
info@joodswelzijn.nl.

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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Ziekenhuisamstelland.nl aangenaam dichtbij

“Een
vertrouwde 

sfeer

Dat is
dichtbij
voor mij”

We zijn er voor iedereen 
met zorg én nesjomme

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 

Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg 

thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen. 

Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen voeren, 

zijn er psychogeriatrische en somatische verpleegplaatsen in zeven 

kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg nodig? Wijkbewoners 

zijn van harte welkom in ons restaurant.

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

Doneer met Pesach 
aan de Benjamin. 

Dan weet je altijd wat je vragen moet…

 
Zie de bijgesloten acceptgiro 

of het colofon achterin.  
 

Voor meer informatie: 
www.joodswelzijn.nl/steun-de-benjamin
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Sjoekertjes

Het Jodendom vieren?
Met Judaism in a Box haal je alles voor het vieren 
van het Jodendom in huis. Gewoon thuis, zelfs als 
je er niet mee bent opgevoed. Geef je snel op en 
ontvang 5 x een pakket waarmee je Sjabbat en in 
totaal 8 feestdagen kunt vieren van Rosj Hasjana 
tot Sjavoeot. Elk pakket bevat handige instructies 
voor de rituelen, en bijna alles dat je nodig hebt van 
kandelaars tot challekleedje, van kiddoesjwijn tot 
havdala-kaarsen. De eerste wordt voor de zomer 
verstuurd. 
Aanbieding voor Benjamin lezers: vul de vouchercode 
BenjaminBox21 voor de speciale intekenprijs van €179 
(geldig tot 1 april 2021). De oplage is beperkt. Mail voor 
meer informatie secretariaat@ljg.nl

Stolperstein familie Benjamins
I.v.m. plaatsing Stolperstein ben ik op zoek naar 
nabestaanden in de tweede en derde graad van het 
gezin 'Benjamins', oktober 1942 gedeporteerd uit 
de Kribbestraat 39 1hg in Amsterdam en vermoord 
door de Nazi's. Elias Benjamins, geboren 1900, 
Elisabeth Benjamins-van Dam, geboren 1908 
en Anita Benjamins, geboren 19-3-1940. Enige 
overlevende van deze familie in Nederland was 
Juanita Hamburger, zij was (is?) de volle nicht van 
Anita Benjamins. Juanita's vader was Adolph C.M. 
Hamburger (vermoord in 1945). Heeft iemand meer 
informatie over deze Juanita? Is zij geëmigreerd na 
de oorlog? Heeft zij kinderen? 
Alle info welkom! justinehoogerbeets@xs4all.nl

Gorssel Chaloetzim
Jannie Stegeman en Lex Rutgers (Etty Hillesum 
Centrum Deventer) doen onderzoek naar de 
chaloetzim die in en rond Deventer in opleiding 
waren via de Deventer Vereniging (Zie hun artikel 
in “Misjpoge” nr.33, 2020-3). Zij zouden graag 
meer informatie hebben over 3 jonge Nederlandse 
zionisten, die in de zomer van 1927 in Gorssel 
gewerkt hebben: Isaac, achternaam onbekend, 
werkte bij de fam. Makkink, David Hen (? mogelijk is 
dit laatste een verbastering van Cohen, Khen). Ze 
moeten in 1927 begin 20 zijn geweest, dus geboren 
rond 1905.
Verder: ongeveer van 1936-1938 werkte in Almen 
Mendel, afkomstig uit een Poolse familie die al 
enkele tientallen jaren in Nederland woonde. 
Mogelijk eind '38 naar Palestina geëmigreerd. 
Van 1926-1934 woonde aan de Barchemseweg 
in Lochem het echtpaar Mirjam en Abraham (Leib) 
de Leeuw-Gerzon. Zij hebben een belangrijke rol 
gespeeld in de Deventer Vereniging en werkten 
samen met Ru en Eefje Cohen. Is er ooit contact 
geweest met nabestaanden in Israel? Hebben zij 
een archief achtergelaten en/of foto's? 
Reacties naar hbjsteg@gmail.com

Jodcast podcast
Mels Sluyser, schilder en wetenschapper, en 
bekende van de Benjamin, is onlangs geïnterviewd 
in de Jodcast podcast, Andere bekenden van de 
Benjamin die in de serie verschenen zijn o.a. Emile 
Schrijver, Marga van Praag en Esther Weissman-
Erwteman. 
Te beluisteren via: https://www.nporadio5.nl/podcasts/
de-jodcast-eo

SJOEKERTJES

 JMW en de Benjamin  
 wensen iedereen een 
Pesach same'ach!
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BOVENKOP

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. Woont u in het buitenland? 
Dan wordt u voor de extra kosten na aanmelding door 

JMW gefactureerd voor de volgende vier nummers. 
U kunt zich abonneren door gebruikmaking van de 

antwoordbon in deze Benjamin, of door registratie via 
de aanmeldpagina www.joodswelzijn.nl/abonneren. 

Wilt u de Benjamin steunen, dan kunt u een donatie 
overmaken op rekening NL15INGB0000204420 ten name 

van Stichting JMW Bijdragen & Fondsen, Amsterdam.  
Het volgende nummer 124, Zomer 2021,  

verschijnt 7 juni 2021. 
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COLOFON

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.
Alleen in Amsterdam is er een  
inloopspreekuur, met dezelfde tijden. 
E: spreekuur@joodswelzijn.nl  
ALGEMEEN: 
JMW
Van Boshuizenstraat 12 
1083 BA Amsterdam 

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

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

van kopij voor het volgende nummer:

 

14 mei 2021

JMW

De Benjamin redactie online bijeen



 
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.

NIEUW Kluisverhuur
Heeft u waardevolle spullen in huis die u wilt beschermen tegen 
inbraak? Voorheen kon u een bankkluis huren bij uw bank. 
Tegenwoordig bieden bankfilialen geen kluisverhuur meer aan. 
Wilt u toch uw kostbare bezittingen veilig opslaan? Dat kan bij een 
van de vestigingen van De Nederlandse Kluis. Alle vestigingen zijn 
uitgerust met de hoogst mogelijke beveiliging. Zo kunt u altijd met 
een gerust gevoel van huis.

Waarom De Nederlandse Kluis?
• Zwaar beveiligde kluis in de hoogste beveiligings- 

categorie 4+
• Integere, vakbekwame en volledig gescreende 

medewerkers
• 24 uur per dag live camerabewaking
• Rechtstreeks aangesloten op de politiemeldkamer 

• Prijs zonder ledenvoordeel:
• vanaf € 9,95 per maand, afhankelijk van formaat kluis
• Eenmalig € 85,- borg per kluis voor de sleutels en het slot. 

Als u bij het beëindigen van de huurovereenkomst alle 
sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, 
wordt de borg binnen een maand aan u teruggestort.

Ledenvoordeel: eerste 3 maanden kluishuur gratis

Deze service wordt aangeboden via Amstelring 
Ledenservice. Kijk voor meer informatie op 
www.amstelringledenservice.nl of bel tijdens werkdagen 
van 08.30 uur - 17.00 uur met 020 - 333 5100. Volgt u 
Amstelring Ledenservice al op Facebook? De specifieke 
Joodse diensten kunt u lezen op www.joodswelzijn.nl/bsp.

naam voorletter(s)  voornaam

 man vrouw

adres postcode  woonplaats

e-mailtelefoon mobiel

Antwoordbon 123

 

Ik wil graag een gratis abonnement op de Benjamin.

Ons privacyreglement is aangepast in lijn met de nieuwe regelgeving. Lees meer op: www.joodswelzijn.nl/privacy-veiligheid-klachten

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

  

Ik wil graag informatie over de gesproken Benjamin. 

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 

 

Mijn IBAN

Deze bon zenden naar:

datum   handtekening

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

JMW – Benjamin abonnementenadministratie

VAN BOSHUIZENSTRAAT 12,
1083 BA  AMSTERDAM

 



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) eff ecten 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!

Onze
Jiddisje mama

Voor iedereen met een Joodse achtergrond en partner
Zondag 20 juni 2021 van 11:00-16:00 • 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

THEMADAGZONDAG 20 JUNI 2021

disje mama

A� eelding 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).


