Persbericht Weesper Synagoge

Maandag 29 april 2019 om 20.00 uur Bouhuijslezing

door Job Cohen
met ‘Verleden, heden en toekomst ’
muzikale omlijsting
door Annet Betsalel (zang) en Yshay Glick (gitaar)
De stichting Vrienden van de Weesper Synagoge organiseert op 29 april weer de
jaarlijkse meester Bouhuijslezing om het wegvoeren van de hele Weesper Joodse
gemeenschap eind april 1942 door de Nazi bezetters in de Tweede Wereldoorlog te
gedenken.
Dit jaar houdt Job Cohen *) deze lezing. Hij zal een persoonlijk verhaal vertellen over
wat de oorlog voor zijn familie betekend heeft, over wat zijn leven zin en betekenis
geeft en over zijn perspectief op de ontwikkelingen in de toekomst.
De muziek die ten gehore wordt gebracht is zeer passend: Annet Betsalel brengt
joodse, ladino en Israëlische liederen ten gehore, daarbij begeleid door Yshay Glick
op gitaar. Glick zal ook solo spelen.
*) Over Job Cohen
Marius Job Cohen (Haarlem, 1947) is jurist. Hij was hoogleraar en rector magnificus aan de
Universiteit Maastricht (1982-1998) en hoogleraar aan de universiteit van Leiden in
gemeenterecht en gemeentekunde, waar hij de Thorbecke-leerstoel bekleedde (2014-2018).
In 1993 werd hij staatssecretaris in het kabinet Lubbers III en later staatssecretaris Justitie in
het kabinet Kok II. Vervolgens lid van de Eerste Kamer. Van 2001 tot 2010 was hij
burgemeester van Amsterdam. In die periode werd hij uitgeroepen tot ‘Held van Europa’ door
Time Magazine en tot één na beste burgemeester van de wereld (World Mayor verkiezing).
In 2010 werd hij gevraagd om de landelijke politiek leider van de PvdA te worden en werd
fractievoorzitter in de Tweede Kamer tot 2012.
Thans vervult hij verschillende bestuursfuncties bij een aantal maatschappelijke non profit
organisaties.
Algemene informatie
• 29 april 2019 om 20.00 uur in de Weesper Synagoge, Nieuwstraat 5.
• Zaal open vanaf 19.30 uur
• Toegangsprijs € 10,00 inclusief koffie/thee en een glaasje fris of wijn na afloop
• Kaarten vooraf verkrijgbaar bij de Bibliotheek Weesp en boekwinkel PezziPazzi of via
www.synagogeweesp
Voor vragen of overige informatie kunt u contact opnemen met Frida Bodisco 0651172497 of
0294254249, email fridabodisco@gmail.com

