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Inleiding
Jarenlang was de Vrouwengroep binnen de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
(LJG Amsterdam) een “Instituut”. Een organisatie waar de gemeente niet buiten kon,
waar vrouwen actief waren die zich met hart en ziel inzetten voor het reilen en zeilen
van de kehilla. Niet alleen stonden zij paraat om te braden en te bakken, maar ook
hielpen zij de rabbijn en bezochten zij zieken en alleenstaanden. Zij zorgden met hun
legendarische kledingacties ook voor een financieel extraatje voor de gemeente en
voor allerlei goede doelen, zowel in Nederland als in Israël. Om meer inzicht te
krijgen hoe de Vrouwengroep functioneerde, hoe de vrouwen hun activiteiten
opzetten en uitvoerden en hoe zij, als vrijwilligers, een fantastisch netwerk
opbouwden zijn zeven voorzitters die de Vrouwengroep vanaf het begin hebben
geleid, geïnterviewd.
Hieronder leest u een verslag en hoe de activiteiten begonnen zijn. Hoe de
Vrouwengroep in een tijd van een groeiend ledenaantal in de LJG Amsterdam
meegroeide en hoe het instituut Vrouwengroep zichzelf in een langzaam
veranderende tijdgeest overleefde. En hoe de vrouwen, uiteindelijk met veel
weemoed, moesten besluiten om de organisatie Vrouwengroep te beëindigen. Opvalt
dat alle ex-voorzitters het doorgaan van de activiteiten, nu op een andere wijze in de
gemeente georganiseerd, van harte toejuichen en natuurlijk zou je haast zeggen,
waar mogelijk daadwerkelijk blijven ondersteunen.
Kol hakawod voor alle vrouwen die zich, in de 47 jaar dat de Vrouwengroep van de
LJG Amsterdam heeft bestaan, met hart en ziel aan de organisatie en de activiteiten
van de Vrouwengroep hebben gewijd en zo ten zeerste bijgedragen hebben aan de
bloei van de gemeente.

De beginjaren
Het begon allemaal in 1964 toen er een oproep kwam van het echtpaar Soetendorp:
de rabbijn zocht voor het sociaal werk in de LJG Amsterdam hulp van vrouwen.
Frieda Menco was de eerste die zich aanmeldde. Veel vrouwen waren enthousiast,
zij werden meteen actief, dit was iets nieuws: aan minder bevoorrechten een “nieuw
huis aanbieden”. Zo ontstond de werkgroep Vrouwengroep zoals die in eerste
instantie werd genoemd.

Mirjam Soetendorp rechts vooraan bij naamgeving op 18 juli 1972 van de LJG
Amsterdam in Soetendorpstraat

Er ontstond al gauw een nieuw onderdeel binnen de Vrouwengroep: de 55+ groep.
De leden van deze groep gingen op huisbezoek, er waren veel alleenstaanden. Ook
boden zij mensen in de Anne Frankzaal bijeenkomsten met veel warmte en
gezelligheid. Eenmaal per maand werd er vergaderd. Dit waren de vrouwen niet
gewend. Mirjam Soetendorp die de groep oorspronkelijk opgezet had, moest
ondersteuning hebben en al snel nam Frieda Menco de leiding op zich en werd zij
voorzitter van de Vrouwengroep. Zij is dat 10 jaar gebleven.
In de jaren 60 gingen de leden van de Vrouwengroep al naar congressen en
wisselden daar hun ervaringen uit. Daarna breidden de taken zich uit: zorgen voor
zieken en eenzamen die hulp nodig hadden en vervoer regelen naar sjoel. Het werk
van de Vrouwengroep was toen al een kleine afspiegeling van wat er nu gebeurt. Uit
deze groep ontstond later de commissie Ledencontact.
In 1966 werd de eerste gemeenschappelijke Seider door de vrouwen voorbereid.
Ook hielpen zij vanaf toen met de organisatie van andere joodse Feestdagen.
Tijdens deze vroege periode van de Vrouwengroep waren er veel activiteiten die
voor de eerste keer werden georganiseerd. Uitstapjes maken met de vrouwen was
iets nieuws. In die tijd werd ook de contactgroep Joodse Vrouwen in Nederland
opgericht.
De Vrouwengroep werd steeds belangrijker, echtparen werden actief, men kreeg er
ook privé veel sociale contacten door. Vanuit de Vrouwengroep ontstond de wens
om mee te praten in het bestuur van de kehilla. Liesl Bergmann kwam als eerste in
het LJG bestuur, als toehoorder, omdat haar man Hans Bergmann ook al bestuurslid
was. In 1988 werd Frieda Menco gekozen als voorzitter van de LJG Amsterdam, een
functie die zij tot 1990 zou vervullen. Het bleef een goed gebruik dat een lid van het
dagelijks bestuur van de Vrouwengroep ook in het bestuur van de LJG Amsterdam
plaats nam, zodat er nauw contact was tussen de besturen.

Frieda Menco

In 1962 stapte Frieda Menco met haar gezin over van de orthodoxe gemeente naar
de LJG Amsterdam. Twee jaar later kwam er een oproep van het echtpaar
Soetendorp: de rabbijn had voor het sociaal werk in de gemeente hulp nodig van
vrouwen. Frieda meldde zich als eerste aan.
Eenmaal per maand kwam de werkgroep bijeen. Frieda kreeg de leiding, zij werd
voorzitter van de Vrouwengroep en is dat 10 jaar gebleven.
Frieda ging veel naar congressen. In 1966 werd zij uitgezonden naar Londen, Dora
Wulchower organiseerde een vrouwenochtend, Mirjam Soetendorp ging ook mee.
Trots vertelde Frieda hoe de Vrouwengroep in Nederland te werk ging. Daarna
breidden de taken zich gestaag uit.
In de jaren 60 gingen de vrouwen meehelpen met de organisatie van de joodse
Feestdagen. In die tijd waren veel vrouwen bereid te helpen, er heerste een andere
mentaliteit, zo merkt Frieda op. Zij zelf werd ook gestimuleerd en ontwikkelde zich
door haar werk bij Vrouwengroep. Dankzij haar ervaring werd Frieda later ook
gekozen tot voorzitter van de LJG Amsterdam en van het Verbond van Liberaal
Religieuze Joden in Nederland. In 1972 vertegenwoordigde Frieda alle joodse
vrouwen in Nederland toen zij in de Tweede Kamer sprak tegen de vrijlating van de
drie van Breda, iets wat tot dusver niet was voorgekomen.
Frieda Menco kijkt met een goed gevoel terug op haar diverse voorzitterschappen en
de 10 pioniers jaren als voorzitter binnen de Vrouwengroep.
Filmpje Frieda Menco

De eerste veranderingen
Alle vrouwen zetten zich voor meer dan honderd procent in voor de Vrouwengroep.
Zo ook Ted van der Sluis, die in deze periode voorzitter zou worden. Een activiteit
die elk jaar weer veel werk vergde was de Seider. Befaamd waren de door de

Vrouwengroep gedraaide matzeballen. 1967 was het eerste jaar van de kledingactie,
een initiatief van Hella Gorin.

Hella Gorin en Ted van der Sluis bij de kledingactie eind jaren 60

een volle Anne Frank zaal bij de kledingactie jaren 70

Later werd er veel ingezameld voor de Russische joden. De Vrouwengroep was toen
de linker- en rechterhand van rabbijn Jaap Soetendorp. Het was een van de meest
actieve periodes. De vrouwen bezochten de zieken, organiseerden alle Seiders, alle
Poeriemfeesten, bakten en braadden voor sjabbes. Altijd waren er vrouwen bezig
met eten bereiden en organiseren. Veelal waren het de vrouwen van het eerste uur
die ook zelf actief waren in het Vrouwengroep Bestuur, zoals Ellen Roco, Liesl
Meijerfeld, Liesl Bergman, Hella Gorin, en Sonja Boeken.
Sonja Boeken maakte kaarten van alle leden van de Vrouwengroep waarop hun
capaciteiten vermeld waren, dus ze kon zo zoeken wie er lekkere quiche, cake of
appeltaart kon bakken.
De sfeer was altijd heel plezierig, en op elkaars verjaardagen kwam men ook bij
elkaar thuis. Verder zag men elkaar buiten sjoel niet zo vaak. Het ging vooral om het
contact binnen de Vrouwengroep, met elkaar actief er tegenaan. De vrouwen waren
gedreven, maar in die periode was dat ook gemakkelijker dan nu, doordat vrouwen
toen veelal geen betaalde baan hadden.
Ted van der Sluis kon goed administreren en archiveren. De LJG groeide en de
organisatie en administratie vereisten meer professionaliteit. De plaats-indeling van
de Seider en de Hoge Feestdagen was ook altijd het werk van de Vrouwengroep,
een lastige opgave. Er werd een plattegrond gemaakt die nog steeds in gebruik is.
De mensen die geen plaatsen hadden gereserveerd, maar wel altijd kwamen,
werden gebeld. Langzamerhand veranderde de sfeer wel, zoals dat gaat bij een
groeiende organisatie.
Al met al werden de werkzaamheden van de Vrouwengroep erg gewaardeerd en
was de bijdrage aan de kehilla inmiddels al onontbeerlijk.

Ted van der Sluis

Ted van der Sluis en haar man waren vanaf eind 60-er jaren al actieve LJG leden.
Hun dochter Mirjam Cloose die later ook voorzitter van de Vrouwengroep zou
worden, beaamt dit: “Mams heeft haar hoed gepakt, is naar de LJG gegaan en is er
nooit meer uit gekomen!”

998 matzeballen draaien, ca 1980, met op de voorgrond Mary Dotsch, Henny
Striem, Siny Cohen, Ellen Rocco, Barbara Guttmann

Befaamd waren de matzeballen die de leden van de Vrouwengroep draaiden voor de
Seiders in de gemeente. Ted zag erop toe, dat de matzeballen mooi rond werden:
“geen spleetjes”! En het verhaal van LIesl Meyerfeld, die hier altijd aan meewerkte:
“op de dag van de Seider bleken ze bedorven te zijn”…..drama.
Ted noemt de sfeer binnen de Vrouwengroep altijd heel plezierig. Je ging ook voor
jaartijd voor elkaar naar sjoel. “Als je 998 matzeballen met elkaar maakt, ontstaat er
wel een band”!
De indeling van de Seider en van de Hoge Feestdagen was ook altijd het werk van
de Vrouwengroep. Ted wist precies uit haar hoofd wie waar zat! Ze kreeg telefoontjes
thuis: “ik zit achter een pilaar” of “ik wil op een andere rij zitten”. Dan ging ze wel
weer schuiven.

Ted heeft een mooi gevoel over haar tijd als voorzitter van de Vrouwengroep en
memoreert het zo: “de kledingactie, de boekenmarkt waren mooi, je kon dingen doen
die je zelf belangrijk vond voor de gemeente en dat werd gewaardeerd”.
Filmpje Ted van der Sluis

De taken breidden zich uit
In de jaren 80 kwamen er veranderingen. Binnen de traditionele Vrouwengroep
ontwikkelden zich moderne elementen die te maken hadden met de emancipatie van
vrouwen. En Annie van Dantzig, die in die jaren voorzitter van de Vrouwengroep was,
vond dat die modernisering ook in het Jodendom nodig was. Alles goed en wel,
matzeballen draaien was nodig, maar voor de vrouwen waren er ook andere
prioriteiten.
Als voorzitter heeft Annie de Vrouwengroep professioneler gemaakt, zij
introduceerde meer structuur, taakverdeling, een bestuur met portefeuilles. De keuze
van Vrouwengroep bestuursleden was tot dan toe gebaseerd op vrouwelijke
capaciteiten, culinaire vaardigheden en zorgzaamheid, maar ook educatie en
emancipatie vond Annie van belang.
Beroemd werd de kledingactie die de Vrouwengroep jaarlijks organiseerde. Er werd
op grote schaal goede, gedragen kleding, schoenen etc. ingezameld, zowel binnen
als buiten de gemeente. Kitty Piller wist, met haar connecties binnen de confectie,
grote hoeveelheden nieuwe kleding los te peuteren o.a. in het confectiecentrum in
Amsterdam.
Alle gedragen goederen werden in zakken afgeleverd bij de sjoel, waarna alles
moest worden uitgepakt, gekeurd en gesorteerd, een onvoorstelbaar karwei.
Gedurende enkele dagen werd het gebouw omgetoverd tot kledingmarkt, inclusief
paskamers en koffiekamer. Lang voordat de deuren open gingen stonden er al rijen
wachtenden buiten, de jaarlijkse verkoop was in de wijde omtrek bekend. De actie
was jarenlang een groot succes, met een fantastische opbrengst die bestemd was
voor zowel de gemeente en de Vrouwengroep, als voor goede doelen in Israël.

rij wachtenden voor de kledingactie 1974

Annie was betrokken bij het opzetten van educatie, de commissie Ledencontact en
het Sonja Boeken-Teeboom Fonds.
Er waren destijds wel plannen om LJG leden meer kennis bij te brengen, maar er
was nog geen studiecentrum zoals dat er nu is. Tijdens het zondagochtend onderwijs
was er nog geen ouderparticipatie, ook werd er nog geen Iwriet gelezen. Omdat in
die tijd nog vele vrouwen een achterstand in joodse kennis hadden, nam Annie het
initiatief voor een cursus bensjen. Onder de deskundige leiding van Gun Lilienthal
werd er door zo'n 20 vrouwen luidkeels en met veel plezier geoefend. Niet zo lang
daarna maakte de oprichting van het Studiecentrum LJG speciale vrouwencursussen
overbodig. Voor het 25 jarig bestaan van de Vrouwengroep in 1989, werd een jaar
uitgetrokken ter voorbereiding van een door vrouwen geleide Tora dienst.

Tora dienst met vrouwen bij 25 jarig jubileum Vrouwengroep in 1989

Er werden uitnodigingskaarten verstuurd en oud-bestuursleden van de
Vrouwengroep waren eregast. Ook werden vrouwen uit de gemeente aangemoedigd
om mee te doen met de Vrouwengroep. Annie maakte de overgang mee van alles
zelf doen naar meer participeren door andere leden, zonder dat het een bestuur op
afstand werd. Op een gegeven moment waren er honderden leden binnen de
Vrouwengroep, maar slechts een kleine kern was echt actief in het bestuur.
De Vrouwengroep was opgericht als een kleine groep vrouwen die o.a. pastorale
ondersteuning gaf. Dat bleef zo gedurende 10 jaar. Vrouwen als Sonja Boeken, Ted
van der Sluis en later Alice Schloss, Emmy Asser en Liesl Meijerfeld gingen veel op
ziekenbezoek en gaven rouwbegeleiding, waarvoor ook een cursus gevolgd werd.
Binnen de Vrouwengroep was dit de Sociale commissie. Maar de praktische taken
kregen veel aandacht en kostten veel energie, zodat het sociaal-pastorale werk
minder op de voorgrond kwam, terwijl de rabbijn wel behoefte aan hulp had. Daarom
stelde Annie, toen zij in 1989 na 5 jaar met het voorzitterschap van de Vrouwengroep

stopte, aan het bestuur van de LJG voor om een aanvullende groep naast de
Vrouwengroep op te richten: de commissie Ledencontact. De rabbijn maakte, naast
de vrouwen, ook deel uit van deze commissie, die het sociaal-pastorale werk ging
ondersteunen. De vrouwen met ervaring in dit werk gingen toen uit het
Vrouwengroep bestuur en kwamen in de commissie Ledencontact. Annie zelf nam
plaats in deze commissie en bleef hiervan voorzitter totdat Menno ten Brink in 2004
aantrad als rabbijn. Dat vond Annie een goed moment om plaats te maken voor een
nieuwe generatie en ze gaf graag het stokje door aan Mady Cohen, die qualitate qua
als voorzitter van de Vrouwengroep al deel uitmaakte van de Commissie
Ledencontact.
In de jaren 80 is het Sonja Boeken-Teeboom Fonds opgericht ter ondersteuning van
jonge mensen in de kehilla voor joodse studies van diverse aard. Bij verjaardagen
van leden, om de 5 jaar boven de 65 jaar en bij elk jaar boven de 80 jaar, werd er
namens de jarige een gift in dit fonds gestort door de Vrouwengroep.
Daarnaast is Annie van Dantzig actief geweest in de landelijke Federatie van
Progressief Joodse Vrouwen die in 1984 al opgericht was. Leden van de
Vrouwengroep en individuele vrouwen konden lid worden hiervan. Na een paar jaar
is de Federatie samengegaan met Deborah, de orthodox joodse vrouwenorganisatie
in Nederland en kreeg het de naam Netherlands Council of Jewish Women (NCJW).
Deze was onderdeel van de internationale Council of Jewish Women (ICJW). Het
was de spreekbuis van de joodse vrouwen in Nederland en had een zetel in de
Nederlandse Vrouwenraad. De NCJW hield zich bezig met en was betrokken bij de
Amsterdamse Vrouwenraad, bemoeide zich met de woningmarkt en streed tegen de
teloorgang van de Nederlandse Vrouwenbeweging in zijn algemeenheid.

Annie van Dantzig

Annie van Dantzig is actief geworden na de eerste jaren van de kledingactie, na de
Jom Kipoer oorlog. Haar inzet werd steeds groter, ze kreeg ook meer vrije tijd toen
de kinderen naar de middelbare school gingen.

Hella Gorin vroeg haar eind jaren 70 voor het Vrouwengroep bestuur, want “jij bent
zo actief bezig”. Zij vindt dat de gemeente vrijwilligers nodig heeft, naast betaalde
krachten. Zij is geen supporter van een traditionele Vrouwengroep, maar heeft vanuit
haar visie op de emancipatie van vrouwen in de maatschappij binnen het Jodendom
een bijdrage willen leveren.
De sfeer in het begin was er een van samen dingen doen, er heerste een goede
teamgeest, “er moet gewerkt worden”. Het waren eindeloze vergaderingen, ook over
de matzeballen.
Voor het 25 jarig bestaan van de Vrouwengroep in 1989, werd een jaar uitgetrokken
ter voorbereiding van een door vrouwen geleide Tora dienst. Annie hield derasjot, in
die tijd ook niet zo gebruikelijk voor vrouwen. Ook hechtte ze belang aan contacten
met andere Vrouwengroepen, joodse en niet-joodse. Namens de LJG-vrouwen had
ze zitting in de Amsterdamse Vrouwenraad. Annie was de drijvende kracht achter de
oprichting van de commissie Ledencontact die het sociaal-pastorale werk ging
ondersteunen. Ook is toen het Sonja Boeken-Teeboom Fonds opgericht ter
ondersteuning van jonge mensen in de kehilla voor joodse studies van diverse aard.
Daarnaast is Annie actief geweest in de landelijke Federatie van Progressief Joodse
Vrouwen die in 1984 al door Frieda Menco opgericht was, de NCJW, die later weer
onderdeel werd van de internationale ICJW. Het was de spreekbuis van de joodse
vrouwen in Nederland en de Federatie had een zetel in de Nederlandse
Vrouwenraad.
Voor Annie was het voorzitterschap van de Vrouwengroep meer dan leiding geven
aan de traditioneel vrouwelijke taken binnen de kehilla. Zij heeft ervoor gezorgd dat
de vrouwen meer kennis tot zich konden nemen, dat zij connecties buiten de
gemeente kregen en zich meer landelijk gingen manifesteren.
Filmpje Annie van Dantzig

De tijd van de 3 Seiders
Na al een tijdje actief te zijn geweest bij de Vrouwengroep, werd Lizzy Kukenheim
voorzitter. Zij was zoals veel voorzitters, een vrouw met ambities. De Vrouwengroep
was immers heel belangrijk voor de gemeente, niet alleen financieel, maar ook
praktisch. Tienduizenden guldens en later euro’s kwamen er binnen. In de jaren 90
zetten de vrouwen hun activiteiten op de bestaande manier voort. Zij bleven op
vrijdagavond tafels dekken, koffie schenken, ook toen er al personeel was. De
gemeente groeide. Er waren wel 3 Seiders! In 3 verschillende zalen, beneden in de
Anne Frank zaal, boven in de soeka en nog een Israëlische Seider in het moadon.
Dat was matzeballen draaien en bakken vol charoset bereiden!

charoset bereiding in 1988 als voorbereiding voor de Seider met Liesl
Meyerfeld, Ted van der Sluis en Jetty Treumann

Iedereen deed hieraan mee. Er werd 1x per week vergaderd. Iedereen was gelijk. Er
kwamen jongere leden bij, ze gingen vriendschappelijk met elkaar om, natuurlijk
meer met de leeftijdgenoten. Sociaal een hechte groep.
De Vrouwengroep had contacten met de andere groepen binnen de Federatie in
Nederland en ook internationale contacten. In 1995 waren ze betrokken bij de
organisatie van de Europese conferentie van de Federatie in Amsterdam. De
voorzitter ging ook naar Parijs voor bijeenkomsten. De ICJW was meer op
intellectueel niveau bezig, organiseerde lezingen, de Vrouwengroep leden waren de
werkpaarden.
De Vrouwengroep is ook erg actief geweest in de periode dat de Russische joden
naar Nederland kwamen. Op een vrijdagmiddag laat stond er een Russische familie
voor het hek van de sjoel. De vrouwen hebben toen meteen JMW ingeschakeld en
die mensen hadden die zelfde avond nog onderdak. Gemeenteleden hebben ook
huisraad ingezameld voor de Russische families en hielpen hen hun huis in te
richten. Enkele van deze Russen zijn gewaardeerde leden van onze kehilla
geworden en zelfs ook bestuurslid.
De Vrouwengroep heeft een heel belangrijke functie gehad bij het reilen en zeilen
van de gemeente in de 90-er jaren. Nu is er een andere tijdgeest en is er een
directeur die de vrijwilligers aanstuurt. Zakelijker en professioneler.

Lizzy Kukenheim

Hoe Lizzy Kukenheim actief is geworden in de Vrouwengroep? In de bus naar Den
Haag om te demonstreren voor de vrijlating van Sjaransky bij de Russische
ambassade in 1975. Op de heenweg vroeg Kitty Piller haar of ze in het bestuur wilde
komen. Op de terugweg zei ze ja! Lizzy was nog jong, had impulsief ja gezegd en
kwam tussen allemaal oude dametjes terecht die ze nu moest gaan tutoyeren! Maar
ze ging gewoon meedoen, aan de slag. Ze is een bedenker en een doener. Was al
eerder actief geweest voor de WIZO, bij de bazar en grabbelton voor kinderen. Kitty
Piller had kettingen geschnord voor de LJG kledingactie. Na afloop dacht Lizzy in
haar onschuld, die neem ik mee naar de WIZO bazar, is ook voor het goede doel!
Na een tijd werd zij voorzitter. Ze was ambitieus en zag het belang van de
Vrouwengroep voor de gemeente.
Later kreeg zij ook jongere mede- bestuursleden, ze gingen vriendschappelijk met
elkaar om, sociaal was het een hechte groep.
Filmpje Lizzy Kukenheim

De tijdgeest verandert
Het liep inmiddels tegen het eind van de 20e eeuw, de Vrouwengroep beleefde een
zeer actieve tijd in de voormalige Graafschap straat, de latere Jacob Soetendorp
straat.
In die periode groeide de LJG door, maar het duurde nog een tijd voordat er
behoorlijk keukengerei kwam waarmee de vrouwen konden werken. Pas later in de
Soetendorp sjoel kwam er een nieuwe keuken.

In die tijd werd het al wat moeilijker om mensen te krijgen voor de Vrouwengroep.
Sommigen namen vrij van hun werk om de activiteiten voor de kledingactie en
Pesach voor te bereiden. Zij waren gedreven. “Als je iets op je neemt, moet je daar
ook voor gaan” zegt Mirjam Cloose die toen voorzitter was geworden.
Nieuw waren in die tijd de lunchconcerten. Je had de Simche commissie en de
Culturele commissie, die liepen een beetje door elkaar. Iets later begon de Family
Education groep ook, die voor jong en oud actief was. Het was de tijd dat de Simche
commissie ook weekenden organiseerde, Etsem weekenden. Er werd dan een huis
gehuurd en leden kwamen daar graag naar toe, dat was een groot succes..
In het begin waren mensen nog wel bereid zich in te zetten voor onderwijs,
beveiliging etc., maar het werd duidelijk dat de tijd veranderde. Mensen wilden niet
echt meer actief worden. Er bleef een harde kern over, een klein groepje waar je
altijd een beroep op kon doen. Lizzy Kukenheim. was zo iemand, een kei in goed
organiseren en taken verdelen. Er was ook zoveel meer te doen buiten de LJG, de
tennis vereniging, de joodse vereniging Amstelveen, die ook allerlei culturele
activiteiten organiseerde. Er kwam veel meer concurrentie. Je moest er veel meer
aan trekken, je meer onderscheiden van de rest. De saamhorigheid, verbondenheid
en gezelligheid benadrukken binnen de LJG.
Op een gegeven moment werd er gesproken over stoppen met de Vrouwengroep.
Het was moeilijk, maar eigenlijk was de Vrouwengroep haar bestaansrecht al langer
kwijt. Geleidelijk aan kreeg men het gevoel, wat doen we nog?
De tijd veranderde en er kwamen steeds meer activiteiten binnen de gemeente. Met
name toen de organisatie binnen de LJG professioneler werd, ontstond er een
spanningsveld en werd het moeilijker om vrijwilligers binnen de Vrouwengroep goed
en gemotiveerd hun werk te laten doen.

Mirjam Cloose

Mirjam Cloose, geboren uit ouders die zeer actief waren binnen de LJG Amsterdam,
kon bijna niet anders dan ook zeer actief worden binnen de LJG en de
Vrouwengroep. Haar moeder, Ted van der Sluis, was al in de jaren 60-70 voorzitter
van de Vrouwengroep geweest en Mirjam zou dat ook worden. Mirjam herinnert zich
nog goed dat ze geen fatsoenlijke keuken hadden in de De Lairessestraat, terwijl ze
zoveel moesten bakken en braden. Later kwam er in de sjoel in de Jacob
Soetendorpstraat een nieuwe keuken.
De tijdgeest veranderde, maar Mirjam heeft het wel moeilijk gehad toen de
Vrouwengroep werd opgeheven, na al die jaren. Bij haar afscheid als voorzitter in
2002 was haar laatste zin in haar speech: “wat doen we in de toekomst, denk daar
over na”.
Er kwamen nieuwe mensen bij. Volgens Mirjam was het beter geweest als de
Vrouwengroep geleidelijk was afgebouwd. Zij geeft aan dat ze de warmte, cohesie
en nesjomme wel miste.
Maar al met al heeft Mirjam toch een goed gevoel over haar tijd als voorzitter van de
Vrouwengroep: ”ook nu is er eigenlijk nog steeds een klein groepje actievelingen die
er alles voor opzij zet om de Vrouwengroep van de LJG draaiende te houden. Zij
leggen hun ziel en zaligheid erin en dat heb je nodig in iedere actieve groep”.
“We brachten seiderschoteltjes met allemaal lekkere dingen naar mensen die ziek
waren. Dat is nesjomme. Mensen die het financieel moeilijk hadden kregen een
doosje met spulletjes”. Tikoen Olam avant la lettre.
Filmpje van Mirjam Cloose

Doeners en contacten naar buiten
Sommige voorzitters waren al actief als gewoon lid of penningmeester voordat ze
voorzitter van de Vrouwengroep werden. Zo ook Mady Cohen. Ze ging regelmatig
naar conferenties. Zij zette voor de Vrouwengroep zo contacten voort met de World
Union for Progressive Judaism (WUPJ), de ICJW en de NCJW. En ze kwam in
contact met voorzitters van andere Vrouwengroepen. Helaas hielden veel
vrouwengroepen er mee op, een teken des tijds.
In de eerste jaren van de 21e eeuw bleef de Vrouwengroep actief. De culturele
commissie die allerlei activiteiten organiseert, de Seiders waar de vrouwen de
catering voor verzorgen, de boekenmarkt als voortzetting van de kledingactie. Mady
Cohen had de contacten met de antiquariaten. Het 40-jarig jubileum in 2006 werd
gevierd met een grote markt in de Anne Frank zaal waar creatieve vrouwen hun
waren verkochten.
Later werd Café Europa opgericht, gesponsord door de Claims Conference. Een
gezellige, sociale ontmoetingsplek voor 60-plussers. Aangezien de vergrijzing ook

binnen de LJG toesloeg, ontstond hieraan een grote behoefte. Als voorzitter van de
Vrouwengroep kwam Mady Cohen ook in het LJG bestuur, maar zij vindt dit eigenlijk
geen goede zaak, want zo’n vertegenwoordiger is niet door de gemeente gekozen.
Zij ziet dit als een overblijfsel van vroeger.

Mady Cohen

Mady Cohen was al actief voor de kledingactie toen ze nog geen lid van de LJG
was. In januari 1994 vroeg Lizzy Kukenheim haar of ze in het bestuur van de
Vrouwengroep wilde plaats nemen. Zij heeft daarin heel wat functies gehad, van lid
van het algemeen bestuur tot penningmeester en voorzitter. Had zij ambities? Het
antwoord laat niet lang op zich wachten: nee, Mady is een “doener”! Zij werkt graag
in een team.
Liever nog dan zich met de kledingacties bezig te houden, ging Mady naar
conferenties. Zij legde voor de Vrouwengroep zo contacten met andere
Vrouwengroepen. Zij kijkt erop terug als een mooie, leerzame tijd waarin zij veel
interessante mensen mocht ontmoeten.
Mady hecht naast het werk ook aan contact met de mensen. Zo kwam de commissie
Ledencontact op haar weg. En zij blijft actief in de 50+ middag die zij met Ruth
Stranders en Martine Plaschkes organiseert, evenals in de Culturele commissie en
Café Europa. Dat de Vrouwengroep nu gestopt is vindt zij niet erg. De activiteiten
gaan door. Het voorzitterschap van de Vrouwengroep sloot zij 7 jaar geleden met
een goed gevoel af.
Filmpje Mady Cohen

Het einde komt in zicht

De activiteiten bleven wel bestaan, veel ziekenbezoek, lunchlezingen tussen 12 en 2
met broodjes, de feestdagen, de 3 Seiders met 300 mensen tegelijk. Ook werden er
grote feesten georganiseerd door de Simcha commsie, een afvaardiging hiervan zat
in de Vrouwengroep. De Vrouwengroep verzorgde van oudsher het bakken en
braden, eerst ook nog wel vleeskost, maar later alleen melkkost. Voor congressen
deed de Vrouwengroep de catering met aparte menu’s voor de kinderen. De leden
van de Vrouwengroep deden veel zelf, er was een lijst van vrouwen die bakten. Per
jaar is een overzicht bewaard gebleven, Chelly Overdijkink heeft 3 schriften vol met
catering lijsten en details van alle activiteiten.

overzicht baklijst voor de Seider 1989

En natuurlijk was daar de jaarlijkse kledingactie waarbij Chelly de financiën beheerde
als opvolgster van Nina Kiwi. Zij herinnert zich nog goed dat zij het geld na afloop
telde samen met David Mandelbaum, destijds directeur van de LJG.
In de periode 1990-1995 ontstonden de “wij groepen” die Ted van der Sluis vanuit de
Vrouwengroep en Bloeme Evers vanuit Deborah opgezet hadden om contacten
tussen joodse vrouwen van verschillende stromingen te stimuleren. De band tussen
de vrouwen die hieraan meededen bleef nog jarenlang bestaan.
De Vrouwengroep was ook deel van de Amsterdamse Vrouwenraad waarnaar o.a.
Inge Apt afgevaardigd werd. In deze Raad zaten vertegenwoordigers van WIZO,
Deborah en Vrouwengroep. Hieruit is de NCJW voortgekomen waarin LJG, Deborah
en individuele joodse vrouwen participeerden. De vrouwengroepen van de LJG’s zijn
verenigd in de Federatie van Progressief Joodse Vrouwen, kortweg de Federatie. De
eerste Vrouwengroep is in Amsterdam gestart, het jaar daarop in Den Haag door
Sonja van Praag.

Vanaf 2006 begon voor Chelly een tweede periode als voorzitter van de
Vrouwengroep, die tot 2011 zou duren. Zij nam het stokje over van Mady Cohen en
er bleek veel veranderd te zijn t.o.v. vroeger. Er was een andere rabbijn, andere
activiteiten, geen kledingactie meer, geen feestactiviteiten noch ziekenbezoek, al
deze taken werden niet meer door de Vrouwengroep verricht. Wel organiseerde zij
nog de braderie/boekenmarkt (de” Braboe”) en in mindere mate de catering.
Alleen als kook- en bakgroep had de Vrouwengroep geen bestaansrecht meer.
Exemplarisch voor de veranderende tijd was het jaarlijkse uitstapje van de
Vrouwengroep. Het vindt nog steeds plaats, maar nu gaan ook de mannen mee. Ook
is er in deze tijd onder jongeren minder animo om zitting te nemen in een club met
uitsluitend vrouwen. De behoeftes van de leden veranderden en er werden
commissies ingesteld voor de vele verschillende activiteiten binnen de gemeente.

uitje Vrouwengroep

Chelly Overdijkink

Chelly Overdijkink was al actief op de Leo Baeck school waar haar kinderen naar
toe gingen. Ze notuleerde, zette de bibliotheek daar op en had dus al
vrijwilligerservaring toen Annie van Dantzig haar in de periode 1985/1986 vroeg of
ze in het bestuur van de Vrouwengroep wilde plaats nemen. Chelly werd
penningmeester en is dat 7 jaar blijven doen, op de ouderwetse manier, alles
handmatig. Ze werd vice-voorzitter en in 1996 korte tijd voorzitter. Na een
onderbreking van een aantal jaren kwam Chelly in 2005 terug, werd in 2006
voorzitter en kwam qualitate qua toen ook in het LJG bestuur.
Chelly vindt het jammer dat de Vrouwengroep is opgeheven. Vroeger was het zo, dat
“als ik mijn schoenen buiten de deur zette, ze vanzelf richting te LJG gingen”….
Stilzitten doet ze allerminst, ze doet nog veel voor de LJG: Oneg sjabbat, Seider,
kiesjliesj of soefganiot bakken, plaatsindeling Hoge Feestdagen. Chelly kan
terugkijken op een rijk LJG leven.
Filmpje Chelly Overdijkink
Op 31 december 2011 viel definitief het doek voor de Vrouwengroep. Het einde
kwam niet onverwacht, er gingen jaren van discussie aan vooraf.
Als afscheidsgeschenk heeft de Vrouwengroep een sokkel laten maken voor de
Chanoekia, die in 2010 was aangeboden aan de LJG.

Addendum
De activiteiten van de Vrouwengroep vanaf het begin
 Maaltijden (Seder, Rosj Chodesj, buffet Poeriem),
 Plaatsindeling Seder
 Ziekenbezoek en assistentie aan eenzame zieken en hulp aan ouderen
 Opvang kinderen van zieke moeders
 Bereikbaarheid vrouwen op nood telefoon nummers
 Ledencontact, later afgesplitst
 Plaatsindeling sjoel Hoge Feestdagen
 Kiddoesj vrijdagavond (taarten bakken)
 Lunchlezingen
 Chanoekamiddagen
 Verzorgen pakketten voor arme gezinnen (Chanoeka, Poeriem, matzes
Pesach)
 Rommelmarkt
 Boekenbeurs
 Kledingactie (opbrengst eerste keer naar Israël na Jom Kipoer oorlog)
 Verzorgen van bloemen op de Bima
De voorzitters van de Vrouwengroep met hun zittingsperiodes
 Mirjam Soetendorp korte tijd na de oprichting in 1964
 Frieda Menco 1964-1974
 Ted van der Sluis 1974-1984
 Annie van Dantzig 1984-1989
 Lizzy Kukenheim 1989-1996
 Mirjam Cloose 1996-2002
 Mady Cohen 2002-2006
 Chelly Overdijkink 2006-2011
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