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Jaarverslag 2021 Stichting Joods Westland
Op 15 januari 2018 is de Stichting Joods Westland opgericht, RSIN nummer 858407681 en
inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 70649324.
De Stichting Joods Westland heeft vanaf juni 2020 de culturele ANBI status.
Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van de Joodse begraafplaats te Naaldwijk,
gemeente Westland, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt , daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•
•

Conservering en restauratie van grafstenen
Documentatie en beschrijving van grafstenen.

Bestuur en werkgroep Stichting Joods Westland
Op 5 mei 2021 neemt Tilly Post-Bos de functie van secretaris van Harry Groenewegen over.
Onderstaande personen hebben zitting in het bestuur
Arie Storm
Tilly Post-Bos
Henk den Boer
Harry Groenewegen
Hans Wijnveldt

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid (tevens bestuurslid NIG Den Haag)

Ben Assies en Margreet van der Poll zijn actief als werkgroep leden.
In september besluit Ben Assies in verband met drukke werkzaamheden zijn werkzaamheden te
beëindigen. Gert Wols is betrokken voor het groen onderhoud.
Activiteiten 2021
De activiteiten in het jaar 2021 zijn voornamelijk gericht op het opstellen van een begroting en het
verkrijgen van voldoende financiële middelen om tot restauratie van de grafstenen op de
begraafplaats over te kunnen gaan.
Opstellen begroting
Het betreft het herstel van 32 stenen. Daarnaast is een aantal (naar schatting 5) stenen onder de
oppervlakte verdwenen. Het is de bedoeling deze weer zichtbaar te maken.
Door de TU Delft is een non-destructief onderzoek uitgevoerd, waarover een eerste rapport is
ontvangen. Een afsluitend rapport volgt, waarna het definitief aantal te herstellen stenen bekend is.
Contact is opgenomen met verschillende Joodse begraafplaatsen, wat geresulteerd heeft in een
offerte van de Terrasman. Deze onderneming verzorgt de restauratie en het onderhoud van de stenen
van de begraafplaats (rijksmonument) Beth Haim, Kerkstraat 10 Ouderkerk a/d Amstel.
Een plan van aanpak met begroting voor het groen onderhoud is opgesteld. De gemeente is inmiddels
overgegaan op het maaien op een andere wijze. Gemaaid wordt in banen, niet rakelings langs de
stenen. Het resultaat is meer vergroening van de begraafplaats en minder risico op beschadiging van
de stenen.
In het kader van de verkeersveiligheid wordt een extra toegangshek voor voetgangers aan de zijgang
beoogd. Dit in verband met het drukke verkeer langs de Opstalweg, waar de hoofdingang gesitueerd
is. Ook is reparatie aan het hekwerk voorzien. Het is de bedoeling een elektriciteitsaansluiting te
realiseren.
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Daarnaast heeft het bestuur het voornemen om 2 kleine verankerde informatiepanelen te laten
plaatsen, waarvan één met informatie over de begraafplaats en het ooit aanwezige metaheerhuisje
(voor de rituele wassing) en een tweede met de namen van de in de Tweede Wereldoorlog in
Westland geboren en vermoorde Joodse inwoners.
Verwerven financiële middelen
Geïnventariseerd is welke fondsen en goede doelen organisaties mogelijk konden worden benaderd.
Deze zijn benaderd door de penningmeester. Op ons verzoek voor financiële bijdragen is veelvuldig
positief gereageerd.
Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 van de gemeente Westland is door het CDA een breed
ondersteund amendement ingediend met het verzoek € 30.000 eenmalig beschikbaar te stellen voor
de restauratie van de begraafplaats. Dit amendement is door het college van Burgemeester en
Wethouders overgenomen.
De ministeriële regeling Erfgoed Telt resulteert in een bijdrage van € 10.000 voor de restauratie van
elke afzonderlijke Joodse begraafplaats in Nederland. In goed overleg met het N.IG. Den Haag (de
formele eigenaar van de begraafplaats) wordt dit bedrag voor onze restauratie aangewend.
Aan het eind van het jaar 2021 waren er voldoende financiële middelen in bezit, c.q. toegekend om tot
uitvoering van de restauratie en bijbehorende plannen over te kunnen gaan. Dit betekent dat
daadwerkelijk verdere voorbereidingen kunnen plaatsvinden teneinde in 2022 de restauratie te laten
plaatsvinden.
Communicatie
In de lokale pers verscheen een aantal artikelen over de begraafplaats, de restauratie etc.
Goed contact met de pers wordt onderhouden.
Een bezoek van de Centraal beheerder Joodse begraafplaatsen van het N.I.K., Eduard Huisman aan
de begraafplaats vond in juli plaats.
Regelmatig overleg met het bestuur van het N.I.G. in Den Haag werd gehouden.
Ook met alle politieke paartijen in Westland heeft overleg plaatsgevonden en is informatie
uitgewisseld.
Website
De website wordt goed bezocht. Webmaster is Eric van Heuveln. Vanaf de lancering in 2020 tot eind
van het jaar werd de site ca 90.000 keer bezocht.
Monumentendag 2021, 11 september 2021
De voormalige synagoge aan het Heilig Geesthofje was opengesteld voor bezoek. Veel
geïnteresseerden zijn op bezoek geweest. Een optreden van Klezmer muziek vond plaats, evenals
twee rondleidingen dor Joods Naaldwijk. Een bezoek aan de begraafplaats was niet mogelijk.
Monumentendag vindt plaats op zaterdag, de sabbat, hetgeen met zich meebrengt dat de
begraafplaats niet betreden mag worden.
Tilly Post, secretaris, januari 2022
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