binnenland
Zikna
Stichting Zikna, waaraan Shmuel
Katz leiding geeft, bestaat bijna
zes jaar. Het pastorale werk
van de stichting focust op het
verwerken van de Holocaust en
richt zich op Joodse ouderen en
chronisch zieke Joodse jongeren
en hun ouders. Het gaat daarbij
om thema’s als kracht, geloof,
eenheid en doorzetten.

Misjpoge-opstellingen
In een sfeervolle en
bijzondere setting,
een ruim honderd jaar
oud sjoeltje midden
in de wijk die eens het
kloppend hart was van
Joods Amsterdam, is een
nieuwe mogelijkheid
geïntroduceerd om de
Sjoa te verwerken.
Shmuel Katz

R

ecent gaven Tamara Meijer-Elzas en
Jaron Reisman uitleg over hun workshopserie Vrijer leven – plek geven aan
oorlogsgeschiedenis, waarin zij gebruikmaken van ‘systemisch werken’. Dat is
een methode die ervan uitgaat dat het gezin waar
je in opgegroeid bent en anderen met wie je sterk
verbonden bent een systeem vormen. In de workshop wordt gewerkt met (familie)opstellingen of
constellaties. Daarin wordt duidelijk hoe je onbewust patronen herhaalt. Die bewustwording
geeft een opening naar een grotere, persoonlijke
vrijheid.
Tijdens een constellatie positioneer je mededeelnemers in de ruimte, om jezelf en je familieleden te verbeelden. Dan komt het tableau vivant
tot leven: de onderlinge verhoudingen en verstrikkingen in het familiesysteem worden zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt gezocht naar
een passende herordening waarin ieders plek en
lot wordt erkend, ook dat van eerdere generaties.
Dat geeft ruimte voor liefde en biedt een opening
naar de toekomst.

Hoop en perspectief
Stichting Zikna, betrokken bij de pastorale
kant van de workshop, verzorgde op de introductieavond in het oude sjoeltje een muzikale bijdrage. Violist Peter de Leeuw speelde
een stuk, speciaal gecomponeerd voor Sjier
Hasjiriem. Muziek kan hoop en perspectief
geven, de klanken en woorden plaatsen het
Sjoa-verleden weer in een ander perspectief.
Na afloop van de workshopserie zal Stichting
Zikna een bijeenkomst organiseren waar plek
gegeven kan worden aan de grote leegte die de
Sjoa vormt. ■

Vrijer leven – plek geven aan oorlogsgeschiedenis
Data: 23 mei, 6 en 20 juni, 18.30-21.30 uur,
Locatie: Trust, Albert Cuypstraat 194, Amsterdam.
Deelname voor drie avonden:

€ 145 (studentenkorting 40%)
meer informatie: www.add-soul.nl

www.facebook.com/events/959191017493206/

Joods gezelschap
Het concept van systemisch werken bestaat al
langer, maar niet eerder is er in Nederland de
mogelijkheid geweest dit in een Joods gezelschap te doen. Meijer-Elzas en Reisman lijkt het
veiliger voor mensen die problemen hebben met
hun Sjoa-verleden om deze ervaring te delen met
mensen die een soortgelijke familiegeschiedenis
hebben. Het feit dat ze allebei uit families komen
met een Sjoa-geschiedenis en een professionele
opleiding hebben genoten (bij Phoenix communicatieopleidingen in Utrecht) maakt hen heel
geschikt om deze workshop te geven.
Op de eerste avond (maandag 23 mei) zal om
te beginnen worden uitgelegd wat systemisch
werken is en hoe dat functioneert in relatie tot de
Sjoa; wat een familieopstelling is, wat het met je
doet en of het geschikt is voor iedereen.
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