
BLARICUM Het is mis-
schien wel het grootste 
drama in Hilversum tij-
dens de Tweede Wereld-
oorlog: de deportatie van 
tientallen Joodse verstan-
delijk gehandicapten en 
medewerkers van de Ru-
delsheimstichting in 1942. 
Een jaar later sterven alle 
bewoners in Sobibor. Nu, 
zoveel jaar later, hebben 
de pakweg tachtig slacht-
offers een plek gekregen.

De Rudelsheimstichting 
was een initiatief van en-
kele vrienden van rabbijn 
Samuel Azarja Rudelsheim 
(1869-1918), die altijd zeer 
begaan was met verstande-
lijk gehandicapten. Vanuit 
zijn nagedachtenis verwierf 
de stichting een pand aan 
de Verdilaan 10 in Hilver-
sum, bedoeld om kinderen 
met een beperking vaar-
digheden aan te leren om 
zo zelfstandig te kunnen 
leven.
Het werk van de stichting 
werd een succes. In 1938 
hadden 88 kinderen er on-
derdak. Maar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog con-
fisqueerde de Wehrmacht 
het terrein en vestigde er 
zijn hoofdkwartier. Op 16 
april kwamen er zestien 
verhuiswagens naar het 
complex om de kinderen, 
personeelsleden en inven-
taris over te brengen naar 
een andere, tijdelijke loca-

tie in Hilversum (de Monni-
kenberg). Van daaruit wer-
den zij overgebracht naar 
Westerbork en aansluitend 
gedeporteerd naar Sobibor 
waar zij stierven. De ontrui-
ming van de Rudelsheim-
stichting wordt beschouwd 
als de omvangrijkste depor-
tatie van Joodse burgers op 
één dag in Hilversum.

Ter nagedachtenis staat er 
nu een monument. Begin 
deze maand was de onthul-
ling van dit kunstwerk op 
de rotonde van de Rossini-
laan/Verdilaan. Beeldhouw-
ster Marloes Eerden uit Bla-
ricum werd benaderd door 
de Joodse Gemeente Hilver-
sum en de gemeente om het 
uiteindelijk 900 kilo zware 
en 1 meter 80 hoge beeld 
te maken. De Blaricumse is 
een jaar bezig geweest met 
het project. Belangrijkste 
taak voor haar was om die 
verschrikkelijke gebeurte-
nis te verbeelden.
En dat is gelukt, vindt zij 
zelf ook. Van de twee ‘mo-
dellen’ Pascal (14) en Kim 
(9) maakten zij vele foto’s, 
waaruit het uiteindelijke 
beeld ontstond. “Wat je ziet 
is een broer en zus die voe-

len dat het fout gaat. Dat 
ze elkaar nooit meer zien”, 
zegt Van Eerden. “Dat de-
den zij heel goed. Daarna is 
het een kwestie van uitver-
groten. Ik doe dit werk der-
tig jaar, weet goed hoe het 
moet.”
Toch kijkt Van Eerden, die 
een half jaar in Israël woon-
de, terug op een bijzondere 
opdracht. Niet alleen kon 
zij eindelijk een keer lek-
ker groot werken, ook het 
onderwerp zelf is natuurlijk 
speciaal. “Vooral de laatste 
vier maanden heb ik er heel 
intensief aan gewerkt”, zegt 
zij. “Ik was alleen maar diep 
gefocust, vergat ook te eten. 
En nu krijg ik heel veel posi-
tieve reacties, besef nu ook 
de impact. Dit is heel iets an-
ders dan de gemiddelde op-
dracht. Ik besef nu ook veel 
meer wat er toen is gebeurd 
dan tijdens bijvoorbeeld een 
dodenherdenking.”
Tot slot meldt de Blarciumse 
dat zij wederom voor tien 
jaar de awards mag vervaar-
digen voor de Woman in 
Science-award. Deze prijs 
wordt elk jaar in een andere 
Europese stad uitgereikt 
aan de beste vrouwelijke 
wetenschapper van Europa.

Bijzonder kunstwerk Marloes Eerden 
over deportatie Joodse kinderen

Een opdracht anders dan alle andere

  

In Hilversum staat 

een beeld ter 

nagedachtenis 

aan de vermoorde 

Joodse kinderen 

en personeelsle-

den van de

Rudelsheimstich-

ting. De maker is 

Marloes Eerden.

 ¢ Marloes Eerden samen met voorzitter Gerard Klein van de Joodse Gemeente Hilversum bij het kunstwerk.  Foto: Bastiaan Miché

Natuurlijke oplossing voor
plasproblemen bij mannen

ADVERTORIAL

GEZONDHEID

Goedaardige prostaatvergroting 
is een normaal ouderdoms- 
verschijnsel dat door een arts 
wordt vastgesteld. Maar liefst 
50% van de mannen van 50+ 
heeft ermee te maken. Hoewel 
de aandoening meestal goed-
aardig is, kan prostaatvergroting 
het dagelijks functioneren wel 
beïnvloeden.

Diverse plasproblemen 
Typische verschijnselen van 
prostaatvergroting zijn vaak 
’s nachts moeten plassen, het
moeilijk op gang komen van
het plassen, een zwakke urine-

den en kost € 0,43 per dag. 
Dit is een vaste lage prijs. 

Persoonlijk advies
Bel de A.Vogel gezond-
heidslijn op 0900 - 246 46 46
voor persoonlijk advies 
over natuurlijke ondersteu-
ning bij plasproblemen bij 
mannen en het gebruik van 
ProstaforceMed.

straal, de blaas niet goed kun-
nen legen, binnen twee uur 
opnieuw moeten plassen en 
moeilijk kunnen ophouden 
van de urine. Ook kunnen deze 
problemen consequenties heb-
ben voor de bedprestaties. 

Adviesprijs vanaf € 16,49

*Traditioneel kruidengeneesmid-
del o.b.v. Sabal serrulata. De toe-
passing is uitsluitend gebaseerd op 
traditioneel gebruik. Lees voor ge-
bruik de bijsluiter. Verkrijgbaar bij 
de meeste apotheken.

Vaak ’s nachts plassen? 
Na druppelen? Veel mannen 
met plasproblemen door een 
goedaardige prostaatvergroting 
hebben baat bij een natuurlijke 
behandeling met extracten 
van de zaagbladpalmvrucht. In 
Duitsland en Zwitserland wor-
den deze extracten al veelvul-
dig toegepast bij plaspro blemen 
als gevolg van goedaardige 
prostaatvergroting. 

Natuurlijke oplossing
A.Vogel ProstaforceMed is een 
natuurlijke oplossing bij plas-
problemen als gevolg van pros-
taatvergroting. Het bevat een 
hoge dosering van extracten 
van de zaagbladpalmvrucht. 
Daarom is slechts 1 capsule 
per dag voldoende. De capsule 
is klein en daardoor eenvoudig 
in te nemen.

Vaste lage prijs
ProstaforceMed is verkrijgbaar 
in een maandverpakking van 
30 capsules (€ 0,55 per dag) 
en een verpakking van 90 cap-
sules. Dit is goed voor 3 maan-

‘ Slechts 1 kleine 
capsule per dag’
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