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Tijdens de finale in Stu-
dio 21 in Hilversum
kroonde de jury – be-
staande uit onder an-
dere Albert Verlinde

en Edsilia Rombley – van de tien
finalisten uiteindelijk Moody tot
dé schoonheidskoningin van ons
land. De goedlachse Amsterdam-
se zal zich niet enkel een jaar
lang als Miss Nederland mogen
presenteren, maar vertegenwoor-
digt Nederland tevens tijdens de
Miss Universe verkiezing.
Gefeliciteerd! Had je verwacht als
winnaar uit de bus te komen?

,,Dankjewel. Nee ik had het
niet verwacht, maar ik zou liegen
als ik zou zeggen dat ik mezelf
geen kanshebber vond. Ik heb
mezelf ingeschreven omdat ik zin
had in een nieuwe uitdaging,
maar vond de castingdagen en de
‘online challenges’ die we moes-
ten doen doodeng. Een competi-
tie tussen zoveel vrouwen leek
me namelijk best pittig. Maar hoe
cliché ook; het waren stuk voor
stuk leuke, lieve, meiden met
ieder hun eigen kracht. Hoewel je
er voor jezelf bent was de sfeer
onderling goed en gunde ieder-
een elkaar de winst. Hoe verder
ik kwam in de competentie, hoe

meer zelfvertrouwen ik kreeg om
te winnen.”

De 7-koppige jury noemde je
‘sophisticated’ en ‘classy’. Hoe zou jij
jezelf beschrijven?

,,Met die woorden heeft nog
nooit iemand me eerder beschre-
ven, dus dat was wel leuk om te
horen. Zelf zou ik mij beschrijven
als iemand die van nature rustig
is en ik denk dat dat ook uit-
straal. Daarnaast staat eerlijk-
heid hoog bij mij in het vaandel
en durf ik mezelf te zijn, maar
ben ik wel een type dat graag
eerst de kat uit de boom kijkt.”

Je hebt last gehad van faalangst en
van een negatief zelfbeeld. Waarom
dan toch deelnemen aan een
verkiezingswedstrijd waar je
beoordeelt wordt op hoe je je
presenteert en hoe je eruit ziet?

,,Na de middelbare school heb
ik de dansopleiding van Lucia
Marthas gedaan. Hoewel ik daar-
van heb genoten en er onwijs veel
heb geleerd, is de danswereld ook
keihard. Je moet echt ontzettend
hard werken en het onderste uit
de kan halen om het te kunnen
maken in de danswereld. Begrijp
me niet verkeerd, ik ben (nog

steeds) dol op dansen en heb
daarom tijdens de finale ook nog
gedanst, maar voor sommige
dansers is dansen álles. Het is
hun lust en leven en dat had ik
niet. Na afronding van mijn oplei-
ding ging ik daardoor aan mezelf
twijfelen en raakte ik licht de-
pressief. Toen ik mij weer beter
voelde had ik zin om mezelf te
laten zien, letterlijk en figuur-
lijk.”

Je wil als Miss Nederland dat er
meer aandacht komt voor mentale
gezondheid.

,,Hoewel we er al vaker en
makkelijker over lijken te praten,
zijn mentale problemen of de-
pressies nog steeds taboe. Graag
zou ik dit taboe helpen te door-
breken, met name onder de
jeugd. Toen ik na het afronden
van mijn dansopleiding in een
depressie verzeild raakte, heb ik
hulp gezocht bij een psycholoog.
Door bepaalde oefeningen leerde
ik anders naar de dingen kijken
en heb ik ook invulling aan mijn
toekomst weten te geven, bijvoor-
beeld door het kiezen van een
nieuwe opleiding als kraamver-
zorgster. Door hulp van de psy-
choloog voelde ik mij stukken
beter en ik denk dat het goed is

om daar openlijk over te praten.
Het is namelijk niks om je voor te
hoeven schamen.”

Er is wel eens kritiek op
missverkiezingen. Zo zou het
‘oppervlakkig’ en ‘niet meer van
deze tijd’ zijn. Moeten we Miss
Nederland eigenlijk nog wel
voortzetten?

,,Ik snap de kritiek, maar ver-
geleken met jaren terug is er een
hoop veranderd. Het is meer dan
een vleeskeuring en er wordt
bijvoorbeeld ook gekeken naar
wat je te vertellen hebt en of je
maatschappelijk betrokken bent.
De zus van mijn vader deed in
1982 mee aan de verkiezing om
Miss Zimbabwe te worden en
heeft dat destijds als erg stressvol
ervaren. Daarom reageerde mijn
vader niet meteen positief toen
hij hoorde dat ik me had opgege-
ven voor Miss Nederland, maar
de verkiezingen zijn hard veran-
derd. Ik heb het totaal niet als
stressvol ervaren en heb de afge-
lopen maanden juist veel ge-
leerd.”

Je bent kind van een Zimbabwaanse
vader en een Nederlandse moeder.
Naast positieve reacties op het feit
dat je gewonnen hebt, zijn er op
sociale media ook behoorlijk wat
racistische opmerkingen te lezen,
refererend naar je huidskleur. Hoe
ga je daarmee om?

,,Ik ben geboren in Amsterdam
en ging naar een multiculturele
school in Oost. Hoewel ik heus
wel eens een racistische opmer-
king naar m’n hoofd geslingerd
heb gekregen, heb ik mij eigenlijk

niet vaak gediscrimineerd ge-
voeld. De racistische en discrimi-
nerende opmerkingen heb ik dan
ook met open mond gelezen,
maar ergens verbaast het me
niet. Ik dacht al: als ik word ge-
kroond tot Miss Nederland, wor-
den er sowieso opmerkingen over
m’n huidskleur gemaakt. Vroeger
had ik dat echt verschrikkelijk
gevonden, maar nu moet ik er
eigenlijk alleen maar om lachen.
Kom op zeg, we leven in 2022.
Het kriebelt soms om op zo’n
discriminerende reactie te reage-
ren, maar dat ga ik niet doen.
Eigenlijk probeer ik het ook niet
te lezen en me slechts te focus-
sen op het positieve.” 

Hoe ziet het komende jaar er voor
jou als Miss Nederland uit?

,,De komende weken ben ik
druk met interviews en media-
bezoekjes. Ook heb ik een aantal
fotoshoots op de planning staan,
waaronder met fotograaf en jury-
lid William Rutte. Daarna vlieg ik
voor drie weken naar New York,
om de organisatie van Miss Uni-
verse te ontmoeten. Dat vind ik
heel tof en in de Miss Universe-
verkiezing heb ik dan ook veel
zin, maar ik verwacht er niks
van. Zo denk ik dat de meiden
onderling een stuk minder toe-
gankelijk zullen zijn; sommigen
trainen hier jaren voor en nemen
het héél serieus. Wat mij verder
het komende jaar te wachten
staat laat ik vooral graag over me
heen komen. Mijn werk als
kraamverzorgster staat voorlopig
in ieder geval even op een laag
pitje.”

Ze is lang, slank, heeft een lichtgetinte huid, een gro-
te bos krullen en een stralende glimlach. Ona Moody
(25) is een opvallende verschijning, die zich sinds
zondagavond zelfs Miss Nederland 2022 mag noe-
men. 

UNIEKE VONDST IN KAST
Eeuwenoud behangsel op verborgen plek in de Portugese synagoge in Amsterdam

door Richard 
van de Crommert

AMSTERDAM • De Portuge-
se synagoge op het Mr.
Visserplein in Amsterdam
heeft een nieuw geheim
prijsgegeven. Er zijn en-
kele eeuwenoude behang-
sels gevonden op een ver-
borgen plek in de tora-
kast van de synagoge op
het Mr. Visserplein in
Amsterdam.

De behangsels lagen in
twee verborgen tussen-
ruimtes in de héchal, de gro-
te kast waarin de torarollen
worden bewaard. Donder-
dag zal het behang te zien
zijn in de synagoge. Vrijdag-
middag wordt het weer weg-
gehaald in verband met de
sabbat. Het is niet zomaar
behang, maar het zijn lin-
nen behangsels van drie
eeuwen oud die verborgen
lagen in de monumentale
torakast, waar momenteel
een grote restauratie wordt
uitgevoerd. 

Meubelstuk
Ze lagen precies boven de

plek waar de rollen worden
bewaard. Daar kun je echter
niet zomaar bijkomen, want
de héchal in Amsterdam
wordt wel het grootste meu-
belstuk van Europa ge-
noemd en is te vergelijken
met een goed af te sluiten
kluis. De zeventiende-eeuw-
se kast is 11,5 meter breed en
2,5 meter diep en is gemaakt
met uit Brazilië geïmpor-
teerd kostbaar pallisander-
hout. 

Restauratie-architect
Frederik Franken heeft de
stukken behang ontdekt
toen hij, samen met meubel-
restauratoren, via de ach-
terzijde in de kast kroop. Op
een andere manier is de
ruimte boven de torarollen
niet te bereiken. Alleen van-
af een steiger die voor de to-
rakast stond, en een ladder,
kon Franken bovenop de
acht meter hoge kast ko-
men. Daar bulkte het van
het stof.

Vanaf dat moment begon
voor Franken een avontuur
in de kast dat niemand hem
kan navertellen. „Achterin
de héchal zit een spleet. Ik
kon er nog maar net door
naar binnen kruipen. Dan

kom je in een kleine ruimte,
maar ben je nog niet in de
ruimte boven de torarol-
len.” Stap voor stap kwam
Franken steeds ietsje verder
in de enorme kast. 

Gedacht werd dat er aan
de boven-
kant een
luikje ge-
maakt
moest wor-
den om in
de holle
ruimte bo-
ven de to-
rarollen te komen. Maar er
bleken al twee luikjes te zit-
ten, waarvan niemand het
bestaan kende en die eeu-
wenlang niet geopend wa-
ren. Toen de luikjes werden
geopend, ontdekte Franken
onder een hele dikke sto-
flaag een lang plat beschil-
derd linnen behangsel. „De
restauratoren hadden de
opdracht het daar schoon te
maken en riepen mij erbij
en toen zag ik daar ineens
het behang liggen.”

In de kast kruipen was al

niet makkelijk, maar uit de
kast komen was nog moeilij-
ker, vertelt Franken. „Bin-
nen in de kast is het heel
smal. Bewegen is lastig. Via
vensterbankjes en buizen
moest ik me omhoog trek-

ken. Dat
was nog
een hele
klus.” 

Na de
vondst van
de behang-
sels nam
Franken

direct contact op met twee
specialisten op het gebied
van historische behangsels:
Eloy Koldeweij, werkzaam
bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en Kunst
& Interieur Historicus Ri-
chard Harmanni. „We be-
sloten meteen om de lappen
stof enigszins schoon te ma-
ken, want we konden zien
dat er patronen in te ont-
dekken waren.” Er werd
niet direct aan behang ge-
dacht.

Torarollen
Alles wijst erop dat de lin-

nen behangsels daar ander-
halve eeuw hebben gelegen,
ter bescherming van de
ruimte waar de torarollen
worden bewaard. „Geschil-
derd linnen is vrij stofdicht
en was daarom, goed te ge-
bruiken als beschermlaag”,
zegt Franken.

Hoe de behangsels in de
torakast zijn gekomen, is
niet duidelijk. Franken:
„Dat weten we niet precies.
Maar het behangsel diende
waarschijnlijk ter bescher-
ming van zowel de rollen als
het goudleer waarmee de
kast van binnen is bekleed.”

Met fijne sponsjes is een

deel van het vuil op het be-
hang voorzichtig wegge-
haald, maar nu al durft Kol-
deweij te zeggen dat het een
unieke vondst is.

Literatuur
Door de donkere achter-

grond en de exotische ogen-
de beelden lijkt het geïnspi-
reerd op oosters lakwerk.
Ook zien we hierop een bij-
zonder achtergrondmotief
met een golvend effect
waarin zowel monochrome
als meerkleurige beschilde-
ringen met tekeningen van
vogels, bloemen en mogelijk
nog andere afbeeldingen.
Wat we hier hebben gevon-
den geeft een nieuwe di-
mensie aan de historie van
behangsels. Over het nu in
Amsterdam gevonden type
behangsel is zelfs in de in-
ternationale literatuur niets
terug te vinden.” 

Het Amsterdam is volgens
Franken en Koldeweij dan
ook een unicum, er is geen
enkel vergelijkbaar voor-
beeld bekend. Alles wijst er-
op dat het uit de periode
1740-1760 dateert.

Een tweede behangsel dat
werd gevonden is een geve-
louteerd (fluweelachtig) lin-
nen behangsel. Er zijn in
Nederland nog drie vertrek-
ken waar soortgelijke be-
hangsels aan de wanden
hangen: in Zutphen, Dord-
recht en Haarlem. „Maar
deze is wellicht nog specia-
ler, want hier zit zelfs nog
een zoom in”, zegt Kolde-
weij.

Populair
Koldeweij is ervan over-

tuigd dat het teruggevonden
behang in een van de grote-
re Amsterdamse huizen aan
de muur heeft gehangen.

Gevelouteerde linnen be-
hangsels waren heel popu-
lair in de eerste helft van de
achttiende eeuw. 

Het gevonden behang zal
een derde leven krijgen. „De
behangsels hebben een
tweede leven gehad als anti-
stofdoeken. We gaan kijken
of ze klaar zijn voor een der-
de leven”, zeggen Franken
en Liesbeth Bijvoet, zakelijk
directeur van het Joods Cul-
tureel Kwartier in Amster-
dam waarvan de Portugese
Synagoge deel van uit-
maakt. „We weten nog niet
wat er mee gaat gebeuren.”

In augustus 2021 begon-
nen in de Amsterdamse sy-
nagoge de restauratiewerk-
zaamheden van interieur-
onderdelen van hout, koper
en goudleer. Het grootste
object dat hierbij onder
handen wordt genomen is
de héchal.

Geen enkel
vergelijkbaar
behang bekend

Eloy Koldeweij
en Frederik
Franken zitten
bij het zeldza-
me behangsel
waarvan een
deel is
schoonge-
maakt.

Na depressie volgde kracht
Ona Moody is gekroond tot Nederlands’ mooiste vrouw

’Een competitie
tussen zoveel
vrouwen leek
me best pittig’

Ona Moody:
„Mijn werk
als kraamver-
zorgster staat
voorlopig in
ieder geval
even op een
laag pitje.”
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Afbeelding van een vogel op het behangsel. 
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De gevonden
behangsels
lagen als
bescherming
in een ruimte
boven de
torarollen. 


