VOORBEELD VAN EEN INTRODUCTIEBRIEF
Open Joodse Huizen
Dit jaar organiseert het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam voor de achtste keer Open Joodse
Huizen. Open Joodse Huizen zijn kleinschalige herdenkingen van de joden die uit Nederlandse
steden en dorpen werden weggevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de 'joodse huizen' woonden
voor, tijdens en vlak na de oorlog joodse mannen, vrouwen en kinderen. Op locatie worden verhalen
over vooroorlogse levens en dagelijkse belevenissen verteld en ook verhalen over vervolging,
onderduik, verzet, deportatie en terugkeer. We herdenken hen die zijn vermoord, maar vertellen
ook over en met diegenen die wisten te overleven en hun nazaten.
Op of rond 4 mei worden zij herdacht in huiskamerbijeenkomsten, in Joodse Huizen.
Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen en gezinnen die vermeld staan op het Digitaal
Joods Monument. Die adressen zijn te vinden via www.joodsmonument.nl.
Van sommige gezinnen, personen, of huizen zijn al verhalen bekend - van overlevers en getuigen, uit
boeken of films. Soms leidt een hedendaagse zoektocht naar sporen van vroegere bewoners tot nieuwe
verhalen en ontmoetingen. Al deze verhalen en ervaringen passen bij herdenkingen in het kader van
Open Joodse Huizen. Het gaat erom levens, de geschiedenis van vervolging én de ervaring van
bevrijding met- en voor elkaar een gezicht en een stem te geven.
De afgelopen jaren – in 2012 in Amsterdam, vanaf 2013 in meerdere steden verspreid over het land
bleek dat deze manier van stilstaan bij de geschiedenis van een huis en de gebeurtenissen tijdens de
oorlog in wijk en stad de Jodenvervolging heel dichtbij brengt. Buurtbewoners van alle leeftijden
bezochten de adressen en werden geraakt door de persoonlijke manier van herdenken. Dit jaar, op 4
mei 2019, organiseert een lokale werkgroep met ondersteuning van het Joods Cultureel Kwartier
wederom in (….vul de stad in) Open Joodse Huizen.
U kunt meedoen als bewoner van een 'Joods Huis', als verteller van zelf gekozen of gekregen materiaal
of als ondersteunende vrijwilliger. Voorlezen, dichten, muziek, fotografie: de vorm is vrij, zolang het
verhaal van een adres en/of dat van bewoners van dat adres centraal staat.
Meedoen? Mail ons via openjoodsehuizen@jck.nl
Meer informatie op: www.openjoodsehuizen.nl.

Open Joodse Huizen is een project van het Joods Cultureel Kwartier naar een initiatief van Denise Citroen.

