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Bezoek aan joodse synagoge op donderdag 22 juli a.s. 
 
Hendrik Casimirstraat 23 ….. op het eerste oog een pand als alle andere in deze straat van 
onze wijk. Veel mensen, ook wijkbewoners vermoedelijk, gaan er achteloos aan voorbij, 
niet wetend dat achter de voorgevel al ruim zestig jaar een heuse joodse synagoge schuil-
gaat Die is er gekomen in 1958, toen de 
oude synagoge in de Kerkstraat moest wor-
den afgebroken; een prachtig en stijlvol ge-
bouw was dat destijds, met een uitstraling 
waar de huidige synagoge bij lange na niet 
aan kan tippen. Wat dat betreft staat het ge-
bouw van nu symbool – zo zou je kunnen 
zeggen – voor de bescheiden plaats die de 
joodse gemeenschap tegenwoordig inneemt 
in onze stad.  
 
Sinds 2017 heeft de synagoge een eigen rab-
bijn, de 33-jarige Simcha Steinberg, die met 
zijn vrouw Rina en hun vier kinderen woont 
in het aangrenzende pand op nummer 23a.  

Nog niet zo lang geleden, afgelopen maart, 
heeft de redactie van Vondermail (nieuws-
brief van de wijk) een ‘vonderportret’ van ze 
gemaakt, dat terug te vinden is op de web-
site van onze wijkvereniging (klik HIER).  
 
Op 22 juli a.s. zijn Simcha en Rina onze gast-
heer en gastvrouw. Een uitgelezen mogelijk-
heid om de synagoge ook eens van binnen te 
bekijken, maar tevens een mooie gelegenheid om wat meer aan de weet te komen over 
de joodse gemeenschap van Eindhoven….. én haar bewogen verleden. 
 
Voor meer details over deze bijzondere excursie, alsook om je op te geven, verwijzen we 
naar pagina 4. Hieronder alvast een voorproefje. 
 

 

Aan alle 55+ers  
Vonderkwartier 

 
 Bezoek aan synagoge 22 juli a.s. 
 Ontmoeting met Vonderhof 24 juli a.s. 
 
 

26-06-2021                                    Nieuwsbrief Nr. 24                              Werkgroep VonderXL                             
 

 
               Synagoge in de Hendrik Casimirstraat,  
            met boven de voordeur in het hebreeuws:  
“Ik blij als ik hoor dat je naar het huis van God komt”.  

 

https://vonderkwartier.us9.list-manage.com/track/click?u=57e0a404688c84b8e23213edc&id=a8807db66c&e=872e40e057
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Een stukje geschiedenis…. 
 
Feitelijk is er pas 250 jaar sprake van een joodse gemeenschap in Eindhoven. Tot 1771 
was het aan joden verboden om zich in Eindhoven te vestigen en zelfs om er te overnach-
ten. De officiële burgerlijke gelijkstelling dateert van 1796, maar ook daarna werden aan 
joodse inwoners van Eindhoven nog veel belemmeringen in de weg gelegd.  
 
Na 1850 nam het aantal joodse inwoners sterk toe. De joden in Eindhoven waren aanvan-
kelijk vooral werkzaam als slager, veehandelaar, winkelier en venter. In 1856 werd door 
Joseph Elias – naamgever van een straat aan de rand van onze wijk – een linnenfabriek 
gesticht, die een belangrijke rol in de Eindhovense industriële ontwikkeling zou spelen. 
 
In 1866 werd de eerste joodse synagoge in gebruik 
genomen, in de Kerkstraat pal tegenover de zij-in-
gang van de toen eveneens in aanbouw zijnde Ca-
tharinakerk. Beide gebouwen in de bekende neogo-
tische stijl van Pierre Cuypers. Een prachtig ge-
bouw, zoals gezegd.  
 
De joodse gemeenschap in Eindhoven en omgeving 
telde in die periode zo’s 275 leden. Dat aantal nam 
in de decennia daarna gestaag toe. Echter, in de 
Tweede Wereldoorlog werd meer dan de helft van 
de 570 joden die bij het uitbreken van de oorlog in 
Eindhoven woonden, in Auschwitz en Sobibor ver-
moord. Hiervan waren 24 slachtoffers patiënten van 
het toenmalige Rijks Krankzinnigen Gesticht aan de 
Boschdijk (op landgoed De Grote Beek). 
 
De gevolgen van die dramatische oorlogsjaren is de 
joodse gemeenschap van Eindhoven feitelijk nooit 
meer te boven gekomen. De wonden waren diep en onherstelbaar. De na de oorlog uit 
kampen en onderduik in Eindhoven teruggekeerde joden voelden zich over het algemeen 
niet welkom. Velen emigreerden daarom binnen enkele jaren, vooral naar Israël.  
De synagoge in de Kerkstraat, die daags na de bevrijding van Eindhoven door het Duitse 
bombardement van 19 september ‘44 zwaar was beschadigd, werd weliswaar hersteld en 
opnieuw in gebruik genomen. Maar in 1953 ontstond het plan om de Kerkstraat te verbre-
den ten behoeve van een doorgaande route tussen de Paterskerk en de Grote Berg. Daar-
voor moest de synagoge wijken. In 1959 werd deze geruisloos, zonder enig protest van de 
Eindhovense bevolking, gesloopt, vier maanden nadat de huidige synagoge in de Hendrik 
Casimirstraat in gebruik was genomen. Daarmee was de meest markante verwijzing naar 
de joodse gemeenschap uit het stadsbeeld verdwenen achter de façade van een doodge-
wone rijtjeswoning. De wegverbreding van de Kerkstraat is nooit doorgegaan !! 
 
Joodse herinneringen in het stadsbeeld van Eindhoven 
 
Wat wel gebleven is in het straatbeeld van Eindhoven, zijn voornamelijk herinneringen.  
 
Zo heeft Eindhoven nog altijd twee Joodse begraafplaatsen.  

 
Voormalige synagoge in de Kerkstraat (1866-1959). 
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De belangrijkste is die in het stadsdeel Woensel, direct ten noorden van NS-station Stijp-S, 
aan de Groenewoudseweg. Deze begraafplaats heeft de status van rijksmonument. Er 
staan 320 grafstenen. De oudste graven dateren uit de eerste helft van de 19e eeuw.  
Op het terrein van Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote Beek aan de Boschdijk is een be-
graafplaats gelegen die indertijd werd gebruikt voor personeel en patiënten van het zie-
kenhuis. Mensen werden er strikt gescheiden begraven op geloofsovertuiging. Zodoende is 
er een apart joods deel met twee graven. Er zouden meer joden begraven zijn (ca. 25), 
maar voor hen is er geen grafsteen meer. 
 
In het Anne Frankplantsoen herinnert een in mei 1990 onthuld monu-
ment aan de 304 joodse mannen, vrouwen en kinderen die zijn omge-
bracht in de jaren ‘40-‘45.  
 
Daarnaast zijn er, her en der verspreid over de stad, zo’n 270 zgn. 
struikelstenen geplaatst in de trottoirs bij de woningen waar indertijd 
de slachtoffers woonden....een onderdeel van het ‘Stolpersteine’-project 
van de in 1947 geboren Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Die wilde de 
samenleving blijvend confronteren met haar Nationaal Socialistische 
verleden uit de periode 1933-1945. Vandaar zijn plan van de Stol-
persteine : “Een Stolperstein is om mensen te laten struikelen, niet let-
terlijk, maar struikelen met het hart en het hoofd. De Stolperstein ligt in het plaveisel van 
de openbare weg. Als je de tekst wilt lezen, heb je het hoofd te buigen. En je leest dan, 
dat in die donkere tijd een mens hier leefde, gedeporteerd werd en vermoord. Een monu-
ment om even bij stil te staan.” 
De Stolpersteine van Gunter Demnig – inmiddels meer dan 22.000 overal in Europa – vor-
men samen een spoor van de tragische joodse geschiedenis in Europa. Het is het grootste 
gedecentraliseerde monument voor de slachtoffers van de naziterreur. 

Op 10 mei 2009 plaatste Gunter 
Demnig 24 Stolpersteine op het 
landgoed De Grote Beek, in het 
pad naar het kerkhof daar. Het 
waren de eerste struikelstenen 
binnen de gemeentegrenzen van 
Eindhoven. Deze 24 stenen ge-
tuigen van het lot van 24 joodse 
patiënten van het toenmalige 
Rijks Krankzinnigen Gesticht die 
hier in de bezettingstijd werden 
weggevoerd en vermoord. Na 
2009 werden nog eens 243 van 

deze herdenkingsstenen geplaatst bij woningen in de stad. Dit ter herdenking van de 
joodse slachtoffers die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog hier woonden.  
 
Als afsluiting van dit struikelstenen-project werd in 2013 op de plaats van de vroegere sy-
nagoge in de Kerkstraat een sober monument geplaatst – voorstellend de contouren van 
de oude synagoge – enigszins weggemoffeld in het plaveisel van het trottoir aan de ter-
raszijde tegenover de Catharinakerk. Helaas is dit monument intussen door de voetstap-
pen van het winkelend publiek steeds meer uitgesleten en is de toelichtende tekst prac-
tisch onleesbaar geworden.  
 

 
  Anne Frankmonument  
 in Anne Frankplantsoen 

 

 
              Struikelstenen in de Sophia van Wurtemberglaan. 
   Uit het Vonderkwartier werden  91 joden weggevoerd en vermoord. 

 



Nieuwsbrief 55-plussers Vonderkwartier  pag.4 
 

Eigen rabbijn… 
 
Vanaf eind jaren 80 leidde de joodse gemeenschap in Eindhoven steeds meer een zielto-
gend bestaan, met als climax vijf jaar geleden Er waren toen nog slechts 42 joden aange-
sloten en men kampte met vergrijzing. Van de synagoge in de Hendrik Casimirstraat ging 
ook steeds minder uit. Een eigen rabbijn was er nooit gekomen. De laatste jaren werd de 
synagoge bezocht door een ‘reizende rabbijn’ uit Nijmegen. Die had echter steeds minder 
tijd en zei dat Eindhoven een eigen rabbijn nodig had.  
 
Max Loewenstein, voorzitter van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Brabant, was 
het daarmee hartgrondig eens: “Het is nu of nooit, over vijf jaar is het te laat”. Geruime 
tijd bestond toen al het vermoeden dat er meer potentiëel in Eindhoven zat. Vooral omdat 
steeds meer expats vanuit Israël in de Eindhovense high-techindustrie kwamen werken. 
Nou is niet iedere Israëliër een religieuze jood, maar “mogelijk voelt een aantal van hen 
zich wel thuis bij ons als joodse gemeenschap”, aldus Loewenstein.  
 
Vandaar dat in 2017 Simcha Steinberg als rabbijn voor Eindhoven werd aangetrokken om 
de gemeenschap nieuw leven in te blazen. Die zit sindsdien inderdaad in de lift. De ortho-
doxe joodse gemeente telt momenteel zo’n 55 leden. Nog eens 100 tot 150 mensen zijn 
betrokken bij die gemeente. De nieuwe aanwas komt dus, zoals gezegd, vooral vanuit het 
buitenland: expats die voor o.a. Philips en ASML werken, in Eindhoven komen wonen en 
hun weg naar de joodse gemeenschap weten te vinden.  
 
Het werk van de rabbijn is vooral pastoraal van aard. Daarnaast verzorgt hij – normaal ge-
sproken – regelmatig diensten in de synagoge. Al heeft de coronapandemie de laatste 
twee jaar een behoorlijke spaak in het wiel gestoken. Dat geldt ook voor de rondleidingen 
in de synagoge. Rina, zijn vrouw: “We hadden graag rondleidingen voor buurtbewoners 
georganiseerd, zodat mensen ons daarvan zouden kennen. Maar door de pandemie kon-
den wij onze plannen helaas niet uitvoeren. Die rondleidingen komen dus nog!” 
 
Ook nieuwsgierig geworden? 
 
Komende maand juli willen we dus in het kader van S.O.S. (Samen-op-Stap) een kijkje 
geen nemen in de synagoge en in gesprek gaan met Simcha Steinberg en zijn vrouw Rina.  
Het belooft vast een interessante excursie te worden. U bent van harte uitgenodigd om 
ook van de partij te zijn. 
  
Wanneer:  
Donderdag 22 juli a.s., 12:00 – 13:30 uur (na afloop van het koffie-uurtje) 
  
Waar:  
Verzamelen op het Lodewijk Napoleonplein, vandaar te voet naar de op een steenworp af-
stand gelegen synagoge (Hendrik Casimirstraat 23). 
  
Kosten:  
Geen speciale kosten. Koffie/thee gratis na afloop in de synagoge. 
 
Opgeven: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging met nadere 
details per e-mail) of, als men niet over e-mail beschikt, telefonisch via 040-2524628.  

mailto:p.klaver4@gmail.com
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ACTIVITEITEN t.b.v. Versterking band tussen  
     Vonderkwartier en Vonderhof 

Al ruim 50 jaar behoort Vonderhof tot onze wijk, aanvankelijk als woonzorgcentrum voor 

min of meer zelfstandige ouderen die graag in een beschermde omgeving wilden wonen. 

In het afgelopen decennium is Vonderhof echter getransformeerd tot een stadsverpleeg-

huis. Daardoor is de aard van de bewoners sterk veranderd. Het betreft nu geen redelijk 

zelfstandige senioren meer, maar ouderen die sterk af-

hankelijk zijn van verpleegzorg.  

 

Toch is,  ondanks deze ingrijpende verandering in de 

samenstelling van de bewoners, de door de jaren heen 

gegroeide aandacht voor de verbinding tussen wijk en 

Vonderhof gebleven. Denk bijvoorbeeld aan de wijkbij-

eenkomsten en de zangrepetities van het Vonderkoor 

waarvoor Vonderhof ruimte beschikbaar stelde, en – als 

tegenprestatie – de optredens van het koor voor de be-

woners bij speciale gelegenheden.  

Totdat corona roet in het eten strooide. Het hakte er 

flink in bij Vonderhof. Maar liefst 23 van de 123 bewo-

ners overleefden de pandemie niet. “Iedereen heeft het afgelopen jaar anders beleefd en 

heeft verlies ervaren op zijn of haar manier. Hierdoor zijn we elkaar tijdens deze gebeurte-

nissen een beetje uit het oog verloren” , aldus Judith van Wijk, activiteitenbegeleidster in 

Vonderhof.  

 
Sinds begin van dit jaar zijn er gesprekken gaande tussen de creatieve activiteitenbegeleiders van 
Vonderhof (of ‘geluksconsulenten’, zoals zij zichzelf noemen) en enkele, al even creatieve, actie-
velingen uit de wijk, ‘Vonderdoeners’ genaamd. De vraag is hoe we de banden tussen Vonderhof 
en de wijk opnieuw kunnen aanhalen, en hoe we opnieuw inhoud en vorm kunnen geven aan de 
verbinding tussen beide. 
  
Project “Daf op het Dak” 
 
Centraal in de gesprekken stond van meet af aan het gegeven dat – als vanzelfsprekend – inhe-
rent is aan een verpleeghuis als Vonderhof: het toenemend aantal dementerende senioren. De-
mentie, tegenwoordig zo’n beetje volksvijand nummer 1, brengt nogal wat beperkingen met zich 
mee Maar er is Vonderhof alles aan gelegen om de bewoners – indien maar enigszins mogelijk – 
alle ruimte en vrijheid te bieden, mits natuurlijk verantwoord. Daarom werkt men vanuit het idee 
van zgn. ‘leefcirkels’. Afhankelijk van de ernst van de dementie wil men ‘vrijheid op maat’ leveren. 
Voor sommige demente bewoners zal die extra bewegingsruimte niet veel verder reiken dan het 
afgesloten terras aan de achterzijde, dat in directe verbinding staat met de centrale ontmoetings-
ruimte, maar wél een ideaal plekje is om spontaan even naar buiten te lopen en het zonnetje op 
te zoeken. Voor anderen is het open terras aan de voorzijde bij de hoofdingang al een verder-
gaande optie, een terras dat ook gebruikt kan worden als ontmoetingspunt met bewoners van de 
wijk. Maar de meeste vrijheid geeft de leefcirkel die zich uitstrekt naar de omgeving, voor een 
wandelingetje door de wijk, of mogelijk nog verder naar het centrum.  
 
Maar wat moet er gebeuren als, met name in het laatste geval, bewoners de weg kwijt raken?  

 
      Stadsverpleeghuis VONDERHOF 
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Als je buiten bent, moet je ook de weg terug kunnen vinden. Dus moet er een duidelijk herken-
ningspunt zijn. 
 
Zo ontsproot aan het creatieve brein van de Vonderhof-medewerkers het idee van een heuse 
Daf33 bovenop het dak van Vonderhof. Zodat je – als je dan een keer verdwaalt – alleen maar de 
weg naar “het gebouw met die Daf erop” hoeft te vragen. Kan het origineler? 
 
Daarmee was het project “Daf op het Dak” geboren. Een verweesde Daf33, nog een echte 
‘truttenschudder’ van zo’n 60 jaar geleden, werd op de kop getikt en voorlopig geparkeerd 
in de kelder van Vonderhof. Bedoeling is dat ie in oktober met een hijskraan op het ge-
bouw zal worden geplaatst.  
De afgelopen weken zijn verschillende bewoners, zittend in het autootje, geïnterviewd om 
herinneringen op te halen aan de auto waarin ze vroeger hebben rondgereden. Als icoon 
van zijn tijd mag de Daf33 misschien warme gevoelens opwekken bij de autoverzamelaar, 
de gebruikers van toen vonden en vinden ‘m 
nog altijd maar een truttig karretje, zo bleek. 
De verhalen en herinneringen zijn door Nienke 
Esther Grooten, voormalig stadsdichter van 
Eindhoven, vertaald naar gedichten die op 24 
juli a.s. samen met foto’s gepresenteerd zul-
len worden tijdens een expositie “Daf op het 
Dak” (zie verderop). 
Maar voordat het Dafje op zijn plek wordt ge-
hesen, moet hij eerst nog opgetuigd worden 
met attributen die uit de verhalen zijn opge-
haald: koffers, een dakzeil en andere bagage. 
Een kolfje naar de hand van de VonderBoys, de mannelijke bewoners van Vonderhof.  
 
Ondertussen is er ook vanuit de wijk al fanatiek gebrainstormd over bewegwijzering e.d. 
of, algemener, over de vraag: hoe kunnen we onze wijk vriendelijk en behulpzaam maken 
voor senioren die gemakkelijk de weg kwijt raken? Verrassend hoeveel gezichtspunten, in-
valshoeken en ideeën op die manier naar boven komen borrelen. Het wachten is op de 
uitwerking ervan …. de volgende stap.  

Met het oog op eventuele subsidie hebben bovengenoemde plannen intussen ook gehoor gevon-
den bij de gemeente, in navolging van Kronehoef, dat in 2017 de eerste dementievriendelijke wijk 
van Eindhoven werd. Daar startten in dat jaar Vitalis, Woonbedrijf, Wij-Eindhoven en de Ge-
meente met de pilot “Dementievriendelijke Buurt”, een project bedoeld om kennis over dementie 
te delen en taboes te doorbreken, zodat mensen met dementie zo lang en prettig mogelijk in hun 
eigen huis kunnen blijven wonen.  
 
Concrete activiteiten op 24 juli a.s.  
 
Om de verbinding Vonderkwartier-Vonderhof alvast aan te moedigen worden op zaterdag 
24 juli a.s. verschillende activiteiten georganiseerd.  
 
Allereerst zal dan in Vonderhof de opening plaatsvinden van de eerder vermelde exposi-
tie “Daf op het Dak”, met foto’s en gedichten, naar aanleiding van verhalen, verteld 
door bewoners terwijl zij in de Daf herinneringen ophaalden.  
 

 
Gezeten in een oude Daf33 …  
                                  smeuige herinneringen en verhalen  
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Begin juli zullen kleurplaten worden uitgedeeld, waarna kinderen tot 12 jaar kunnen mee-
doen aan een kleurwedstrijd. Een jury, bestaande uit zowel bewoners en medewerkers 
van Vonderhof als wijkbewoners, zal beslissen wie de mooiste tekening heeft gemaakt. Op 
24 juli kan hiervoor een mooie prijs worden opgehaald.  
 
Verder zullen op 24 juli zgn. zwaaistenen worden gespoten op de stoep van de gesloten 
afdeling De Klaproos van het verpleeghuis. Door naar elkaar te zwaaien kan de eerste ver-
binding gelegd worden met elkaar. 
 
Ook zal de Vlindertuin, die het terras van Vonderhof omringt, officieel geopend worden. 
Op het nieuwe terras van Vonderhof kan iedereen genieten van een drankje met wat lek-
kers. Kom dus vooral eens langs om samen met vrienden, bekenden en de bewoners iets 
te drinken.  
 
Om de dag onvergetelijk af te sluiten, is er van 16:30 – 20:00 uur een barbecue, georga-
niseerd voor en door wijkbewoners en bewoners van Vonderhof. Samen eten….wat is een 
betere manier om elkaar te leren kennen!  
 
Verzoek aan iedereen is om zoveel mogelijk de eigen BBQ mee naar het Napoleonplein te 
nemen, plus je eigen vlees. Zo kan er rekening worden gehouden met de coronaregels en 
hoeft er niet gevochten te worden van wie nu dat ene stukje spek was.  
Als je geen BBQ hebt, geen probleem. Er zijn twee grote BBQ’s beschikbaar, waarop jouw 
vlees gebakken kan worden.  
 
De salade zal uit de moestuin van Vonderhof komen. Maar dit zal niet genoeg zijn voor ie-
dereen. Daarom: heb je nog een bakje sla over, of kun je dit wel missen, dan is dit altijd 
van harte welkom. 
 
Het leukste van een BBQ is natuurlijk het samen voorbereiden hiervan. Op zaterdagoch-
tend 24 juli willen we daarom graag samen met enkele mensen uit de wijk de salade ma-
ken, de straat versieren en de tafels en stoelen klaarzetten.  
Dit samen met bewoners van Vonderhof.  
Heb jij hier zin in, of kun je eventueel wat spullen missen die we mogen gebruiken voor de 
BBQ, stuur dan een mailtje naar Judith van Wijk, geluksconsulent van stadsverpleeghuis 
Vonderhof: j.van.wijk@vitalisgroep.nl  (natuurlijk krijg je alle spullen die je uitleent terug) 
_____________________________ 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Reageren kan via een mail aan  
vonderxl@vonderkwartier.nl  
 
Namens de Werkgroep VonderXL,  
Kees Scheffers 
Tel: 040-2511104 / 06-26906891 
E-mail: vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
De Werkgroep VonderXL bestaat uit: Nell Engberts (voorzitter), Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 

mailto:j.van.wijk@vitalisgroep.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
mailto:vonderxl@vonderkwartier.nl
http://www.vonderkwartier.nl/

