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Voorwoord van het bestuur 

CHAJ is hét centrum van levend Jodendom in Den Haag. In het Centrum voor Haagse Jiddisjkeit 
(CHAJ) wordt het verleden, heden en de toekomst van de Joodse gemeenschap in Den Haag met 
elkaar verbonden. 

De belangrijkste pijlers van het centrum zijn educatie, cultuur en maatschappelijke zichtbaarheid. 
CHAJ biedt huisvesting en sociale mogelijkheden voor zowel leden van de NIG als daarbuiten. Zo is er 
bijvoorbeeld plaats voor het enige Joodse kinderdagverblijf in Den Haag, een informatief centrum 
voor (externe) bezoekers, een koshere keuken en faciliteiten voor de vele samenkomsten binnen de 
Joodse gemeente. 

De missie van CHAJ (Centrum voor Haagse Jiddisjkeit) is om met verschillende culturele activiteiten 
de Joodse identiteit te vergroten. Daarnaast is er de ambitie om de relatie met de Haagse 
maatschappij te versterken en zo zichtbaar te maken dat er al eeuwen een actief Joods leven is, en 
ook zal blijven in  Den Haag. 

Het jaar 2020 was een jaar dat begon als alle anderen, totdat de corona epidemie uitbrak in maart. 
De door de overheid opgelegde maatregelen werden net na Poeriem van kracht. Dit betekende dat 
de meeste live-bijeenkomsten daarna niet meer door konden gaan. Toch werden er nog veel, 
grotendeels online, evenementen georganiseerd door CHAJ. Dit werd actief gecommuniceerd via de 
mailupdates, verschillende social media kanalen, de website en de media. 

In dit jaarverslag geven wij hiervan een overzicht. 

Het bestuur van CHAJ, 

Roy Cohen 

Rabbijn Shmuel Katzman 

David Simon 

Caroline Twizer-Ubachs 
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1. Activiteiten

1.1  Wekelijkse activiteiten 

o Ivriet les

Wekelijks volgen gemiddeld 15 mensen Ivriet les in CHAJ. Deze lessen worden gegeven door 
professionele docenten. 

o Bibliotheek

CHAJ beschikt over een bibliotheek met vele Hebreeuwse boeken voor kinderen, jongeren en 
ouderen. De drijvende kracht achter dit fantastische initiatief is vrijwilligster Ilana Lang-Shomroni. 

Ook staan er boeken over het Jodendom. De bibliotheek was voor corona bijna iedere zondag te 
bezoeken tussen 12.30 en 13.30 uur, of op afspraak. Vanwege de coronamaatregelen was het in de 
rest van het jaar niet mogelijk om de bibliotheek te bezoeken. 

o Shalom Yoga voor dames

Shalom Yoga bestaat uit een kleine groep vrouwen die 1,5 uur per week les krijgen in CHAJ om te 
ontspannen onder leiding van een yogadocente. In deze korte tijd doen ze oefeningen die helpen 
te ontspannen en spanningen los te laten, meer energie te krijgen en beter te slapen. Helaas 
hebben de lessen in het begin van 2020 maar een paar keer kunnen plaatsvinden door corona. 
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o Online lessen
In 2020 werden er i.s.m. Rabbijnen.nl bijna veel online lessen verzorgd. Bijvoorbeeld ‘Aan de 
keukentafel met rebbetsin Sara Katzman’. 

Andere lessen die werden verzorgd (eventueel ism Rabbijnen.nl) waren: 
o Ramban sjioer - Wekelijks
o Likutei Tora
o Zoom Voorseider viering
o Lag Baomer Kumzitz
o Unorthodox
o Pre Shavoeot lernen
o Kabbalat Shabbat - 4 Juni
o The rise of arab nationalism
o Avond van inspiratie en Lernen - 25 juni
o De Gaulle and the Jews - 6 Juli
o Jewish daughter of Hamas - 15 Juli
o Hugo de Groot en het Jodendom - 26 juli
o Tisha Be’av documentaire
o Pre-Yom Kippur Yizkor
o Just Joy It - Sukkot viering
o Tanya besprekingen - Wekelijks vanaf oktober
o 19 Kislev Farbrengen

o Op 13 en 14 maart was er een shabbaton in CHAJ met 40 deelnemers. Hier werden
ook lessen gegeven.
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1.2 Evenementen rond Joodse feestdagen 

o Concert & fruitbuffet Toe B’sjwat

Toe Bisjvat werd op een mooie manier gevierd in CHAJ met een sfeervol optreden van de 
klezmerband Eznorquel en een heerlijk fruitbuffet met diverse lekkernijen. Er was ook een 
presentatie over vruchten door Lavi Olami. Toe Bisjwat is het joodse nieuwjaar der bomen. 
Letterlijk vertaald betekent het 'de 15e van de maand sjevat', waarbij de letters  טו het getal 
15 vormen. Een andere benaming van het feest is chag la'ielanot oftewel, het feest der 
bomen. 

o Soekot

Het was dit jaar niet mogelijk om bij elkaar te komen in de Sukkah die jaarlijks naast het CHAJ 
centrum wordt opgebouwd. Onze rabbijn Katzman ging daarom met zijn mobiele sukkah op pad 
om naar de mensen toe te gaan. Dit kreeg ook de nodige aandacht in de media: 
https://nos.nl/r/49539 

https://nos.nl/r/49539
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o Poerim thema Spanje

Op 10 maart organiseerde CHAJ het jaarlijkse poerimfeest in Den Haag. Jaarlijks wordt hier 
een landenthema aangehangen, dit jaar was het Spanje.  De opkomst was met 200 mensen 
heel groot. Er was veel vrolijkheid met lekkere Spaanse gerechten en muziek. Een flamenco-
workshop leerde een aantal dames de kneepjes van deze bijzondere Spaanse dans. Voor de 
kinderen was er een grote opblaasstier waar ze op probeerden te blijven zitten. Ook deze 
activiteit was een groot succes. En natuurlijk werd het feest vooraf gegaan met het lezen van 
de megillat Esther in sjoel Bezuidenhout. 
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o Chanoeka viering Den Haag – chanoeka Drive thru

Helaas was het dit jaar niet mogelijk om de jaarlijkse chanoeka bijeenkomst in het Atrium van 
het Haagse stadhuis te organiseren. Om toch het licht van chanoeka te verspreiden in Den 
Haag, bedachten we de chanoeka Drive thru. Men kon zich aanmelden om langs te rijden bij 
CHAJ centrum om daar het chanoeka experience pakket te ontvangen. 
De nieuwe Haagse burgemeester Jan van Zanen, sprak de bezoekers toe vanaf het 
beeldscherm in een opgenomen videoboodschap: https://fb.watch/2kPK0-iCn4/ 

https://fb.watch/2kPK0-iCn4/
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1.3  Lezingen 

o International Holocaust Remembrance Day The Hague 2020

CHAJ organiseerde op 27 januari samen met de gemeente Den Haag en de Israëlische ambassade 
in Nederland voor de tweede keer International Holocaust Remembrance Day The Hague 
(IHRDTH). Dit is een herdenkingsevenement op de Internationale Holocaust Herdenkingsdag in 
het Academiegebouw van het Vredespaleis. Dit jaar gaf Prof. Philippe Sands een lezing met de 
titel ‘Beyond East West Street’, een weerspiegeling van de titel van zijn bestseller, East West 
Street. 
De verschrikkingen van de Holocaust waren een keerpunt in de geschiedenis dat de wereld ertoe 
bracht te zeggen: 'Nooit meer'. Op 1 november 2005 heeft de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, in Resolutie 60/7, 27 januari aangewezen als Internationale Herdenkingsdag 
voor de Holocaust. In 2006 vond de eerste IHRD-herdenking plaats en sindsdien worden er elk 
jaar ceremonies gehouden op de VN-kantoren in New York en Genève en in veel steden over de 
hele wereld. Den Haag wordt vaak de wereldhoofdstad van internationaal recht en de stad van 
vrede en recht genoemd, dus het werd passend geacht om de stad jaarlijks toe te voegen aan de 
lijst met plaatsen die IHRD markeren. 

Op 27 januari werden de aanwezigen verwelkomd door interim burgemeester van Den Haag, de 
heer Remkes. Rechter Abdulqawi Ahmed Yusuf, president van het Internationaal Gerechtshof, 
opende het evenement. De tweede generatie Holocaustoverlevende, de heer Arie Sznaj, vertelde 
aangrijpend hoe zijn grootvader als enige van zijn grote familie ontsnapte aan de razzia's en 
moorden in Lviv (toen nog Lemberg genoemd). 
Om de vele Nederlandse juristen die zijn omgekomen tijdens de Holocaust te vertegenwoordigen, 
staken zes kinderen kaarsen aan voor zes juristen, terwijl hun namen en een kort c.v. werden 
gelezen. De ambassadeur van Israël, Z.E. Dhr. Naor Gilon begeleidde de kinderen tijdens dit 
indrukwekkende herdenkingsmoment. Rechter Ekaterina Trendafilova, voorzitter van de Kosovo 
Specialist Chambers & Specialist Prosecutor's Office, introduceerde hoofdspreker professor 
Sands. Philippe Sands, een internationaal bekende advocaat, pedagoog, schrijver, acteur en 
afstammeling van Holocaustoverlevenden sprak deels over de geschiedenis van de concepten 
genocide en misdaden tegen de mensheid, deels over zijn familiegeschiedenis en deels over de 
spanning tussen de twee concepten. Kijk hier naar de terugblik van IHRDTH 2020: 
https://ihrd-thehague.org/looking-back-ihrd-th-2020/ 

https://ihrd-thehague.org/
https://ihrd-thehague.org/looking-back-ihrd-th-2020/
https://ihrd-thehague.org/looking-back-ihrd-th-2020/
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o Lezing door dr. Corien Glaudemans
Op 9 februari gaf dr. Corien Glaudemans, van het Haags Gemeentearchief, een lezing over 
Joodse Hagenaars die van juni tot oktober 1942 gedwongen waren arbeid te verrichten in 
Nederlandse werkkampen in noordoost-Nederland. 

o JLI cursus - Het Geschenk van het Jodendom aan de Wereld
Op 25 februari startte de JLI-cursus met als thema Het geschenk van het jodendom aan de 
wereld. In deze cursus die werd gegeven door Rabbijn Katzman, werd in  zes delen verteld 
over de geschiedenis, betekenis en kracht van Joodse waarden. 
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1.4  Bijzondere activiteiten 

o CHAJ ontvangt nieuwe burgemeester van Den Haag

Op 28 oktober bezocht de nieuwe Haagse burgemeester Jan van Zanen het CHAJ centrum en 
de synagoge aan de Cornelis Houtmanstraat. De heer van Zanen was als voormalig 
burgemeester in Amstelveen al aardig bekend met het jodendom. Toch bleven er nog genoeg 
vragen te stellen. De kinderen van het Joodse kinderdagverblijf vonden het wel spannend om 
een echte burgemeester te ontmoeten. 

o Challa bake / Shabbes project

Op 30 april deed CHAJ mee aan de Challah Baking die werd georganiseerd door RabbijnenNL 
en Jishivas Pensionarim Shoshannas Ja’acov. Deze online avond werd verzorgt door stand-up 
comedian en tv-persoonlijkheid Smadar Morag live vanuit Israel. 

1.5  Vrienden van CHAJ 

CHAJ heeft voor niet NIG-leden de mogelijkheid in het leven geroepen om financieel bij te 
dragen aan de activiteiten middels de ‘CHAJ Vriendenkring’. Vrienden krijgen korting op 
evenementen, de bibliotheek en worden 1 x per jaar uitgenodigd voor een evenement. 
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2. Organisatie

CHAJ - Centrum voor Haagse Jiddisjkeit 
Spaarwaterstraat 200
2593 RS Den Haag
t: 070 - 347 32 01
e: bestuur@chajdenhaag.nl
i: www.chajdenhaag.nl
IBAN: NL75ABNA0404950639
KvK: 65994396

2.1  Doelen CHAJ 

• De Stichting CHAJ stelt zich ten doel:
o Het organiseren van met name Joodse culturele en educatieve activiteiten,

welke activiteiten zijn gegrond op de Thora en Joodse culturele traditie;
o Het bevorderen van het onderling respect tussen de diverse bevolkingsgroepen

binnen de bevolking van ’s-Gravenhage en omstreken; en voorts het verrichten van al
hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn.

• De Stichting CHAJ tracht haar doel te bereiken door:
o Het organiseren van bijeenkomsten, tentoonstellingen en lezingen.
o De wijze waarop de Stichting haar doel tracht te bereiken mag onder geen beding in

strijd zijn met de belangen van de Nederlands Israëlitische Gemeente ‘s-Gravenhage.

• De Stichting CHAJ heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het bestuur vergadert gemiddeld éénmaal per kwartaal. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De 
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen werkelijk gemaakte 
kosten kunnen worden vergoed. 

2.2   Bestuur 

Het bestuur van CHAJ bestaat uit de volgende vrijwilligers:  

Voorzitter:  mevr. C. Twizer-Ubachs 
Penningmeester: dhr. D. Simon 
Secretaris:  dhr. R. Cohen 
Bestuurslid: dhr. S. Katzman 

Het bestuur krijgt sinds 2018 advies van een vrijwilliger van buiten de Haagse Joodse gemeenschap, 
de heer Rob Leenheer. Hij draagt bij door het geven van advies en de inzet van zijn netwerk om zo de 
Joodse gemeente en Den Haag met elkaar te verbinden. 

mailto:bestuur@chajdenhaag.nl
file:///C:/Users/lenovo/Documents/CHAJ/2020/www.joodsdenhaag.nl/chaj/over-chaj/

