Jaap Wertheim geëerd met
Frans Banninck Cocqpenning
op een landgoed tussen de
mooie schilderijen. Ik had
geen benul van de oorlog."
Pas in 2005 ontmoette Jaap
zijn redder To op 89-jarige
leeftijd, een onvergetelijk
weerzien.

KORTENHOEF- Daar sta je
dan op een afscheidsreceptie
van het Joods Historisch Museum. Komt opeens burgemeester Femke Halsema naar
voren die je onderscheidt
met de prestigieuze Frans
Banninck Cocqpenning. "Ik
was stomverbaasd", vertelt
de bijna 80- jarige Kortenhoever Jaap Wertheim.

Door: HermanStuijver
-_
De Frans Banninck Cocqpe-nning wordt toegekend aan
personen die zich tijdens een
periode van minstens twaalf
jaar 'bijzonder verdienstelijk'
hebben gemaakt voor Amsterdam (naam ontleend aan
de kapitein van de schutters
op de Nachtwacht van Rembrandt). Daarmee begon Jaap
Wertheim al in de zestiger
jaren, hij was medeoprichter
van jeugdtheater `De Krakeling'. Eind jaren tachtig trad
Wertheim toe tot hetbestuur
van de Stichting Joods Historisch Museum en werd hij
lid van de raad van toezicht

Na de oorlog besefte Jaap
pas dat joden anders werden
beschouwd. "Eigenlijk mag
je mijn hele leven, mijn cal,
rière, beschouwen als een
teken van 'ik mag er zijn'. Ik
heb heel hard gewerkt om
de buitenwereld te bewijzen
dat ik meer ben dan een rotjoodje. Met de ongelofelijke
steun van mijn vrouw Anne
hebben we een enorm gevarieerd leven." Jaap en Anne
hebben drie kinderen en 8
kleinkinderen.

van de Stichting Hollandsche
Schouwburg. Hij zorgde er
mede voor dat deze herinneringsplek op de Plantage
Middenlaan onder de hoede
van het Joods Historisch Museum kwam. Daarnaast was
hij als toezichthouder ook
betrokken bij de oprichting Variatie
van het Nationaal Holocaust Als je het cv van Wertheim
Museum.
bekijkt, dan zie je dat hij na
zijn studie aan de Erasmus
Mopsje
een afwisselende loopbaan
Als kind moest Wertheim achter de rug heeft in bintijdens de Tweede Wereldoor- nen- en buitenland. Bovenlog onderduiken, waarover dien heeft Jaap maatschappehij nog steeds vertelt op Am- lijk aan tal van besturen zijn
sterdamse scholen. Jaap werd beste diensten verleend. Hij
op 1 augustus 1939 geboren staat midden in het leven. Nu
in Geldrop. Zijn vader Her- is hij o.a. nog voorzitter van
man werd verraden, gedepor- de Historische Kring. "Ik ben
teerd en vermoord. Moeder verknocht aan Kortenhoef. Ik
Esther Rosenfeld overleefde ben mijn leven lang op zoek
de oorlog. Toen hij een jaar of naar wie ik ben. Maar deze
twee was, werd `Mopsje' ach- thuisbasis geeft mij rust en
ter op de fiets van To Boelen vrijheid."
naar de familie Van Blaaderen in Laren gebracht. "Op de Foto: Burgemeester Halsema,
een of andere manier ben ik Jaap en Anne Wertheim (foto:
ontsnapt aan de Hollandsche Janiek Dam)
Schouwburg waar alle joden
werden verzameld. Ik leefde

