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HELP DE KINDEREN 
VAN AFULA

De Stichting Collectieve Israel Actie (CIA) zamelt dit jaar geld in voor het 
Youth Futures project in Afula. Met bijzondere project verbeteren de deel-
nemende kinderen hun zelfbeeld en daarmee hun schoolprestaties en sociale 
gedrag. De CIA zamelt dit jaar geld in voor een nieuw activiteitencentrum in 
Afula voor deze kinderen.

De totale kosten voor de bouw van dit nieuwe centrum bedragen € 374.000. 
Sinds de start van deze campagne is er ruim € 50.000 opgehaald. Een mooi 
begin, maar we zijn er nog lang niet. Helpt u mee om Israël dit fantastische 
verjaardagscadeau te geven? Elk bedrag is meer dan welkom.

www.israelactie.nl

geef
ING 19.18.00

Het roer moet om!
Steun Joods Nederland

STEUNT

jongeren
zorg en
beveiliging in
Joods Nederland

Weerdestein 46, Amsterdam · 020 - 442 07 82 
info@cefina.nl · www.cefina.nl

Geven kan ook via een nalatenschap

ELAH centrum 
voor psycho-sociale begeleiding

We zijn er nog!  

De Nederlandse oorlogsoverlevenden in Israël.

En Elah staat naast ons.

Word donateur

en help Elah ons te helpen.

Stort een bijdrage op rek. 55.05.09.615 

t.n.v. Stichting Elah Nederland.

Voor meer informatie over Elah: 

www.elah.org.il

elah@elah.org.il

Elah wenst u 
een fijne zomer!
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www.ziekenhuisamstelland.nl

Dichtbij zijn patiënten, collega’s, medewerkers en 
dichtbij de regio. Ziekenhuis Amstelland is

in veel opzichten Aangenaam dichtbij.

www.ziekenhuisamstelland.nl

Dichtbij zijn patiënten, collega’s, medewerkers en 
dichtbij de regio. Ziekenhuis Amstelland is

in veel opzichten Aangenaam dichtbij.

Zondag 23 juni
in het Joods Cultureel Centrum
Van der Boechorststraat 26, Amsterdam
VAN 12-19 UUR DOORLOPEND PROGRAMMA, NA AFLOOP FALAFEL

JEWISH
IDENTITY
• •day
INSPIRERENDE LEZINGEN EN WORKSHOPS 

MET 20 SPREKERS UIT BINNEN- EN BUITENLAND,
SJOEK, NASJ EN SJMOEZ

• €10 entree, €5 voor studenten & kinderen
• Kinderprogramma
• Programma en tickets www.JewishID.nl

Jewish 
Identity Day

Maak kans op vele prijzen
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Al eeuwenlang bevolkt de Joodse gemeenschap 
Amsterdam. Niet alleen de hoofdstad van Nederland, 
maar al eeuwenlang het middelpunt van Joods leven in 
Nederland. Dit jaar viert Amsterdam haar vierhonderdjarig 
bestaan van de grachtengordel. Een mooie gelegenheid 
om met het jaarlijkse themanummer in te zoomen op 
Amsterdam.
 
Onze focus ‘wat heeft Amsterdam de Joodse burgers 
gebracht en anderszins wat hebben de Joodse bewoners 
Amsterdam gebracht’. We hebben een redactionele 
keuze gemaakt om het vooroorlogse Amsterdam in 
kaart te brengen en blikken terug vanaf de 17de eeuw. 
Met de hulp van onze trouwe gastcolumnisten is dit een 
bijzondere Benjamin geworden. Facetten als vormen 
van Jodendomsbeleving, Asjkenazische of Sefardische 
afkomst, cultuur, wetenschap, werk, sociaal leven, 
rijkdom en armoede, allen komen aan bod. Bijzondere 
interviews en indrukken passeren de revue, evenals 
een uitklapblad waarop in chronologische volgorde 
alle grote gebeurtenissen en Joodse personen de revue 
passeren. De beleving van toen is zelfs terug te vinden 
in de rubriek ‘Eitzes van Esther’. Als ik het eindresultaat 
van dit themanummer bekijk is de geschiedenis van Joods 
Amsterdam werkelijk indrukwekkend te noemen. Van de 
arts en weldoener Sarphati tot de verbanneling Spinoza, 
niets wordt u onthouden.
 
Vierhonderd jaar leven en wat gaan de volgende 
vierhonderd jaren ons brengen? Met de komst van onze 
nieuwe Koning Willem Alexander en zijn Koningin Maxima 
is een nieuw tijdperk ingeluid. Heel bijzonder is dat onze 
Algemeen Directeur en Bestuurder Hans Vuijsje voor zijn 
geweldige verdiensten uit naam van onze, inmiddels 

prinses, Beatrix een Koninklijke onderscheiding mocht 
ontvangen. Wij allen zijn trots op alles wat onze Ridder 
‘Hans Vuijsje’ voor Joods Nederland doet en heeft gedaan. 
Een bruggenbouwer en visionair die onbegaanbare paden 
begaanbaar maakt.
 
Graag sluit ik af met Jonet nieuws. De Jonet site draait 
op volle toeren en is inmiddels door vele organisaties 
en terugkerende bezoekers in de armen gesloten. Fijn 
dat de vruchten van een intensieve samenwerking in 
Joods Nederland ook zoet kunnen smaken. Dank aan de 
inzet van zovele vrijwilligers, bestuurders en onze Kemal 
Rijken die Jonet dagelijks van dynamiek voorzien. Heeft 
u Jonet al bezocht www.jonet.nl? Onderdeel van Jonet is 
Jingles, de vrienden- en datingsite. Vanwege de nodige 
aanloopproblemen bij de bouw van Jingles is besloten 
inschrijving bij Jingles tot 1 oktober gratis te houden. 
Intussen wordt gewerkt aan het oplossen van de laatste 
bugs. Gelukkig is het einde van de problemen in zicht. Test 
het zelf gratis uit zou ik u willen voorstellen, Jingles voor 
vriendschap of meer.
 
Ik wens u een zonnige en gezellige zomer. Op naar de 
Joodse feestdagenreeks die september ons gaat brengen.
 
Michel Kotek

400 jaar Amsterdamse 
grachten

TEKST MICHEL KOTEK

BENJAMIN NIEUWS
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Senior Coronel
Amsterdam, het centrum van de familie

 TEKST JACQUES CORONEL

Van de naamgenoten heb ik twee bijzondere Senior 
Coronels als voorbeeld genomen. Nachman Nathan Senior 
Coronel, een van de eerste religieuze zionisten. Een ander 
uitermate belangrijk persoon was de sociaal medische arts 
dr. Samuel Senior Coronel. Al deze Portugese Joden zetten 
zich in voor de bestrijding van de armoede. 

De stamvader Don Abraham Senior (ca. 1412 – ca. 1493), 
was een prominente fi guur in het Castiliaanse Jodendom. 
Hij was opperrabbijn van zijn land en verantwoordelijk 
voor het innen van belastingen in het gehele koninkrijk 
De naam Coronel (Sp.= kolonel) nam hij niet zelf aan; hij 
kreeg deze van koning Ferdinand, die hem onder zware 
druk zette om christen te worden. Hij en zijn schoonzoon 
Rabbi Meir Melamed lieten zich op 15 juni 1492 in een 
openbare ceremonie dopen in het klooster van Guade-
lupe. Voortaan heette Abraham Senior Fernando Nunez 
Coronel en zijn schoonzoon werd Fernando Perez Coro-
nel. Per omgaande werd Abraham benoemd tot ‘regidor’, 

stadsbestuurder van zijn woonplaats segovia en tot lid van 
de Raad des Konings. Andere leden van de familie Senior 
Coronel lieten zich niet dopen en moesten kort daarna 
de vlucht nemen, eerst uit Spanje en daarna uit Portugal. 
Sommigen werden grote kooplieden in Brazilië, Suriname 
en elders. Amsterdam werd in de zeventiende eeuw het 
centrum van de familie en zou dat nog lang blijven. 

Nachman Nathan Senior Coronel
Op 21 juli 1809 gingen in Amsterdam David van Isaac 
Senior Coronel en zijn Asjkenazische bruid Roosje Jochem 
in ondertrouw. Dat was in die tijd nog vrij ongebruikelijk 
want beide Joodse gemeenten moedigden ‘gemengde’ 
huwelijken niet aan en ook de sociale contacten waren 
in die tijd nog niet frequent. In het jaar daarop werd hun 
zoon Nachman Nathan geboren, die ruim tachtig jaar later 
in Jeruzalem zou overlijden. Hij was een Talmoedgeleerde, 
auteur en bibliograaf.

JOODS - JOODSE ACHTERNAMEN
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Nachman vestigde zich in Safed en huwde daar in 1835 
Schifra Braindel in wier familie werd verteld dat ze af-
stamde van Koning David. Drie zonen en zeven dochters 
volgden. Het jonge gezin beleefde zeer zware tijden: on-
lusten en plundering door opstandige Druzen en Fellahiem 
en in januari 1837 de catastrofale aardbeving, die haast 
alle huizen verwoestte en waarbij tweeduizend inwoners 
om het leven kwamen, waaronder Nachman’s zoontje 
Chaim Gedeljahoe.

Op 13 augustus 1890 overleed Nachman Nathan Coronel 
in Jeruzalem. Het dagblad ‘Chawatselet’verscheen die dat 
met een grote kop ‘die rouw’en schreef ‘Een waarachtig 
man uit Jeruzalem ging heen, die zelfs in zijn eigen grote 
armoede zorgde voor de armen van Jeruzalem’. 

Dr. Samuel Senior Coronel, voorloper op het  
gebied der hygiëne
Een van de belangrijkste figuren op sociaal-medisch terrein 
in Nederland, en feitelijk wel de eerste sociaal-genees- 
kundige in ons land, is dr. Samuel Senior Coronel geweest. 
Samuel Senior Coronel werd op 28 april 1827 te Amster-
dam geboren. Hij verliet Amsterdam echter voor Leeuwar-
den, waar hij tot zijn dood, in 1892 stadsgeneesheer was. 

De publicatie over de Zeeuwse wevers van calicot is een 
van de eerste getuigenissen van medische bemoeiingen 
met de samenhang tussen arbeidstoestanden en gezond-
heid in ons land. 
Een citaat uit het werk van Coronel betreffende weverij:
‘Nergens is het aantal ruggegraatsverkrommingen bij de 
vrouw zo groot als hier. Van de 64 weefsters hebben 16 
een in het oog lopende afwijking der lendenwervels naar 
rechts of links, van de 16 mannen hebben zelfs 11 diezelf-
de verkromming.’

Coronel vervolgt in hetzelfde werk:
‘Vooreerst valt in het oog het groot aantal van bronchiaal 
lijden, angina en rheumatisme. Ze laten zich gereedelijk 
uit de aard van het werk, de overmatige inspanning, de 
onvoldoende kleding en de gebrekkige ventilatie van het 
gebouw verklaren… Ik zag toch bij mijn bezoek in October 
1860, de arbeiders, tot op de bovenklederen bezweet, de 
ganse dag voor de geopende ramen werken, waardoor 
een schermer Oostenwind blies, die het mij onmogelijk 
maakte in hun nabijheid te verblijven. De vrees, dat zij 
hun werk moeten staken, weerhout hen hulp te vragen… 
Alleen de ernstige gevallen komen onder de ogen van de 
geneesheer’.

Hij stelde maatregelen voor, om de toestanden bij de 
diamantbewerkers te verbeteren. Het gezichtsvermogen 
der diamantbewerkers leed ernstige schade door lange, 
onafgebroken werktijden. 

Coronel stierf in 1892, na een zeer werkzaam en vrucht-
baar leven, geheel gewijd aan de beschrijving der wantoe-
standen onder de Nederlandse arbeidersklasse, waarbij hij 
nooit naliet, de medisch-sociale wegen aan te geven, langs 
welke naar zijn mening verbetering voor de arbeiders in de 
industrie kon worden bereikt. Twee jaar na zijn dood, in 
1894, werd de algemene Nederlandse Diamantbewerkers 
Bond opgericht en zouden de arbeiders zelf gaan strijden 
voor verbeteringen in de diamantindustrie.
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Harriet Sanders is werkzaam als locatiescout. Zij werd 
in Eindhoven geboren en woont in Amsterdam in de 
voormalige atelierwoning van Piet Mondriaan.
 
Beroep Na de Lerarenopleiding Handvaardigheid ben ik 
op de Rietveld Academie als beeldhouwer afgestudeerd. 
Tien jaar lang gaf ik modeltekenles. In Amerika werd ik 
uitgenodigd om aan de Yale University decorontwerp te 
studeren. Ik werkte op de decorafdeling van de NOS en 
werd ten slotte zelfstandig locatiescout.
 
Als locatiescout zoek ik in opdracht van fi lmproducenten 
en fotografen naar specifi eke plekken, waar later fi lm- of 
foto-opnames worden gemaakt. In dit vak moet je snel 
kunnen associëren. In ‘no time’ moet ik locaties vinden. 
Voor een commercial ging ik een keer in Amsterdam 
de receptie van het New Yorkse Waldorf Astoria Hotel 
zoeken. In Amsterdam zien hotelinterieurs er heel anders 
uit. Dan moet je razendsnel in je hoofd ‘schakelen’. Als 
locatie heb ik de marmeren hal van het Tropeninstituut 
voorgesteld. Een losse balie erin en een Chesterfi eld bank. 
Ineens leek de marmeren hal op een glanzend, chic hotel.
Indertijd, voordat iedereen computers had, deed ik 
research per telefoon. Tegenwoordig speur ik via 
 Google. In Nederland bestaat voor ieder onderwerp 
een vereniging. 
Als ik een overwoekerd kerkhof voor een griezelfi lm 
nodig heb, raadpleeg ik eerst een vereniging ter behoud 
van oude begraafplaatsen. Ik leg hen precies uit wat ik 
zoek. Zij kunnen me meteen op het juiste spoor zetten. 
Hun adviezen volg ik op en ik ga met mijn camera naar 
die plekken. Daar vraag ik toestemming, bespreek de 
beschikbaarheid, de prijs en maak foto’s.

Voor iedere locatie probeer ik minstens drie mogelijk-
heden te vinden. Vervolgens stuur ik mijn foto’s naar 
de regisseur of producent van de fi lm. Die kiest de plek 
die het meest bij de stijl van de fi lm past. De keuze is 
afhankelijk van een aantal elementen. Waar staat de 
zon; kun je vlakbij parkeren; hoe zit het met het geluid; 

ligt de locatie onder de aanvliegroute van Schiphol; is er 
voldoende budget voor de locatievergoeding?

Ik werk regelmatig voor buitenlandse fi lmcrews die in 
Amsterdam komen fi lmen. Die willen altijd dezelfde 
locaties. Woonboten op de Binnenkant, de Amstel, 
Oudeschans, IJsbaanpad. En coffeeshops. Keuze genoeg. In 
de Handboogsteeg ligt de bekendste coffeeshop door de 
fi lmopname van ‘Oceans 12’, met Brad Pitt. Ook de Wallen 
zijn gewild. Geen goed idee om daar te fi lmen. Voor je 
het weet, wordt de cameraman in de gracht gegooid. 
Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Daarom zoek ik 
plekken die op de Wallen lijken, zoals de Rechtboomsloot 
of Sint Nicolaasstraat. Ik vraag de bewoners of ze mee 
willen werken. Als zij toestemming verlenen, worden er 
rode lampjes achter de ramen gehangen, een paar schaars 
geklede fi guranten erbij, klaar ben je. De Jordaan is 
populair door de smalle straten, bruggen, kleine winkels 
en terrassen. Zelf vind ik het Prinseneiland mooier, 
fotogenieker. Alles is daar ‘Breitner’.

Qua nieuwbouw heeft Amsterdam een inhaalslag 
gemaakt. IJburg is een goudmijn, net als de IJ-oever en 
Zuidas. Amsterdam heeft veel parken. Het Oosterpark 
wordt vaak gebruikt om te fi lmen, fi jn formaat. In het 
Beatrixpark ligt een romantische vijver, net als het 
Flevopark. Het Amsterdamse Bos is jong, maar groot.

Mijn mooiste herinnering het hondje dat ik midden in 
de nacht kreeg toen ik zes jaar was. Ineens ging het licht 
aan in mijn slaapkamer en zette mijn vader een piepkleine 

 TEKST JOLAN TOFF  FOTOGRAFIE PATRICK STERNFELD 

HUMAN INTEREST - MIJN LEVEN 

Harriet Sanders locatiescout

Woonboten, coffeeshops,  de Jordaan en de Wallen
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puppy op het vloerkleed. Ik had het niet gedroomd, de 
volgende ochtend was hij er nog steeds. Binky.
 
Sport twee keer per week personal trainer + eenmaal per 
week Pilates.
 
Joods ik ben niet gelovig. In Brabant, waar ik opgroeide, 
was het Joodse leven niet erg inspirerend. De meeste 
affiniteit heb ik met niet-religieuze Joden in New York.
Die hebben minder ballast van de oorlog, waardoor het 
lijkt of ze makkelijker leven. Een deel van mijn familie is 
orthodox. Dat heeft een grote schoonheid, maar is niks 
voor mij.
 
Eten lekker eten is belangrijk. Ik kook verschillend; 
Aziatisch, Mediterraan, op mijn manier. 
 
Televisie films, documentaires en series zoals: Mad Men, 
Breaking Bad, Borgen.
 
Krant NRC. Het best geschreven Nederlands van alle 
dagbladen. Ik houd van taal.
 
Mop het is een snikhete, zonnige dag. Sam wandelt 
door het Vondelpark. Hij gaat onder de bomen in de 
verkoelende schaduw lopen. Bovenin een boom zit een 
vogel op een platte tak. Precies wanneer Sam onder die 
boom loopt, moet de vogel poepen. Binnen een seconde 
is Sam van top tot teen bedekt met vogelpoep.Toevallig 
komt Moos net langs fietsen en stapt af. Moos vraagt: 
‘Wat is er gebeurd, Sam? Of zag jij er vanochtend toen je 

van huis vertrok ook al zo uit?’ Sam steekt beide handen 
in de lucht en antwoordt: ‘Heb ik weer... voor een ander 
zingt ie!’
 
Boek ‘The brief wondrous life of Oscar Wao’ van Pulitzer 
Prijs winnaar Junot Diaz. Over arme emigranten uit de 
Dominicaanse Republiek die in New York aanrommelen en 
onhandig liefde proberen te vinden. 
 
Winkel Hema, Dirk, Bijenkorf.
 
Hekel aan koptelefoons op straat. Iedereen lijkt autistisch. 
Mensen kijken op hun telefoonschermpje en niet meer 
naar elkaar. Er is alleen plek voor hun eigen wereld, de rest 
is oninteressant.
 
Bewondering voor de Cubaanse blogster Yoani Sanchez. 
Zij schrijft, met gevaar voor eigen leven, over wat er 
werkelijk in Cuba gebeurt. Dat wordt vertaald en digitaal 
wereldwijd verspreid. In Cuba is geen persvrijheid, ze is 
ongelooflijk dapper. Nederland beloonde haar terecht met 
de Prins Claus Prijs.
 
Uitzicht vanaf het terras van het Muziekgebouw aan het 
IJ. En de pont achter het Centraal Station naar Amsterdam 
Noord. Of vanuit Twenty Third Bar op de 23ste verdieping 
van het Okura hotel.
 
Markt de Albert Cuyp. Daar lopen maakt me vrolijk. 
 
Kom graag op het strand als de zon schijnt. Op Schiphol, 
want ik houd van reizen. In bioscoop Rialto naar 
ongebruikelijke films kijken. In de zomer op mijn balkon in 
een hangmat met de krant.
 
Grootste wens een fantastische plek vinden om te 
overwinteren. Ver weg van de kou.
 
JMW een solide organisatie. Gelukkig dat die bestaat.

Woonboten, coffeeshops,  de Jordaan en de Wallen
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Amsterdam die 
mooie stad met 
hoeveel letters 
spel je dat?

Gaby Santcroos 

‘Amsterdam die mooie stad, met hoeveel letters spel je 
dat?’ Dit was een geliefd raadseltje uit mijn jeugd. Amster-
dam was groots en had iets magisch, vergeleken met het 
dorp Soesterberg waar ik ben opgegroeid. In Soesterberg 
staat een prachtig bos, maar er is geen middelbare school. 
Laat staan een Joodse gemeenschap.
Amsterdam was gevoelsmatig wel heel erg dichtbij. Mijn 
opa en oma zijn opgegroeid in Amsterdam, waar ze 60 jaar 
in hetzelfde huis hebben gewoond. Hun huis was leegge-
roofd in de oorlog, maar zij zijn gelukkig heelhuids weer 
teruggekomen in hetzelfde huis. Ze waren geestelijk niet 
meer hetzelfde als voor de oorlog, maar gezond en wel 
mocht mijn moeder geboren worden en later mijn vader in 
Amstelveen tegenkomen.

Wekelijks reden we naar Amsterdam om op bezoek bij 
mijn opa en oma te gaan en toen wist ik het zeker: als ik 
de middelbare school eenmaal ben doorgekomen, ga ik 
meteen naar de toneelschool in Amsterdam.
Ik woon dertien jaar in Amsterdam, waarvan ik vieren-
eenhalf jaar chronisch ziek ben. Ik zou er niet aan moeten 
denken, nu ik fysiek beperkt en hoogzwanger ben, om 
ergens tussen de koeien in een weiland te wonen. Ik houd 
van de natuur en van koeien, maar ik zou geïsoleerd zijn 
in een klein dorp. Als ik nu even iets wel kan, dan is er ook 
van alles in de buurt.

Vakantie
Op vakantie gaan doen wij ook in Amsterdam, omdat ik 
niet kan reizen. Op slechts 700 meter achter mijn huis staat 
een geweldig hotel, waar we wel eens een nachtje loge-
ren en picknicken op het grote hotelbed. Bevallen van ons 
eerste kind zal in het ziekenhuis in Amsterdam gebeuren. 
Nu moet ik lopen naar het ziekenhuis en dat gaat niet 
tijdens weeën of een pijnaanval. Daarom moeten we nog 
dichterbij het ziekenhuis slapen dan we nu al doen. Voor 
de bevallingsdatum zullen we in het Ronald McDonald huis 
logeren in Amsterdam, dichtbij bij het ziekenhuis. Toch 
een soort mini vakantie, in een andere buurt. Zo kom je 
nog eens ergens! En… het antwoord op: ‘Amsterdam die 
mooie stad, met hoeveel letters spel je dat...’ is 3!

Meer columns over het dagelijks leven met crps kan je 
lezen op: http://gabstar25.wordpress.com/ 

HUMAN INTEREST - COLUMN
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Het Amsterdam 
van Samuel

TEKST KARIEN ANSTADT

Wie weet nog wie Samuel Sarphati was? We kennen de 
Sarphatistraat en het Sarphatipark, maar waarom er een 
straat en een park naar hem vernoemd zijn zal de gemid-
delde Amsterdammer van vandaag waarschijnlijk niet meer 
kunnen vertellen. Deze idealistische, Portugees Joodse arts 
heeft echter onnoemelijk veel voor de stad Amsterdam 
gedaan.
 
In het begin van de 19de eeuw was Amsterdam al lang niet 
meer wat het geweest was. De gouden eeuw lag ver achter 
ons. Vooral in de eerste helft van de 19de eeuw klaag-
den vele Amsterdammers, zowel bestuurders, schrijvers 
als kooplieden, over het verval van Amsterdam. Zowel in 
cultureel, wetenschappelijk en stedenbouwkundig opzicht 
had Amsterdam een achterstand op andere Europese 
hoofdsteden.
Ook Sarphati zag wat er allemaal mis was en wilde daarin 
verandering brengen. Hij was een bevlogen mens. Hij zag 
onder welke mensonterende omstandigheden de armen 
leefden. Als Joodse arts zette hij zich niet alleen in voor de 
Joodse gemeenschap, maar ook voor de gehele publieke 
zaak in Amsterdam. Hij wist mensen enthousiast te krijgen 
voor nieuwe initiatieven. Met behulp van fondsen stichtte 
hij een school voor handel en nijverheid (1846), een stads-
vuilophaaldienst (1847) en een meel- en broodfabriek 
(1856) ten behoeve van de armen. Op die manier probeer-
de hij een bijdrage te leveren aan de volksgezondheid en 
de stedelijke ontwikkeling.

Het paleis werd sprookjesachtig verlicht door 
6000 gaslampen
In 1851 had Sarphati een studiebezoek gebracht aan de 
wereldtentoonstelling in Londen. Hij was zeer geïmpo-
neerd door alles wat hij daar zag en realiseerde zich eens 
temeer hoe ver Amsterdam achterliep in technische en 
industriële ontwikkeling. Vooral het Crystal Palace maakte 
veel indruk op hem. Zoiets wilde hij ook voor Amsterdam. 

Samen met gelijkgestemden richtte hij de Vereniging 
voor Volksvlijt op. Velen werden lid en de Vereniging 
werd een enorme stimulans voor de ontwikkeling van de 
nijverheid. Vooral door zijn toedoen kwam het Paleis voor 
Volksvlijt tot stand met de bedoeling tentoonstellingen op 
het gebied van nijverheid en techniek te organiseren. De 
feestelijke opening vond plaats op 16 augustus 1864. Het 
paleis werd sprookjesachtig verlicht door 6000 gaslampen. 
Hoewel in de praktijk niet alle ambities konden worden 
waargemaakt, symboliseerde dit bouwwerk wel de  
nieuwe tijd.
 
Het eerste plan voor staduitbreiding sinds 
twee eeuwen
Ook op het gebied van stadsuitbreiding was Sarphati 
actief. In 1860 diende hij een plan in voor de bebouwing 
van een groot gebied rondom het paleis voor Volksvlijt. Dit 
was het eerste plan voor stadsuitbreiding sinds twee eeu-
wen! Zijn grootse plannen konden toen echter nog niet 
allemaal uitgevoerd worden. Van de oorspronkelijke schets 
werden alleen Oost- en Westeinde, de directe omgeving en 
het Amstelhotel gerealiseerd.
Duidelijk is dat Sarphati als belangrijke pionier aanzienlijk 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Amsterdam 
halverwege de negentiende eeuw. De verwezenlijking van 
een aantal van zijn idealen heeft hij helaas niet meer mo-
gen meemaken. Hij stierf in 1866 op 53-jarige leeftijd en 
werd op de Joodse begraafplaats Beth Haim begraven.
Bij de onthulling van het monument voor Sarphati in het 
Sarphatipark op 15 juli 1886 sprak bankier en vriend A.C. 
Wertheim de volgende woorden: ‘Hij stierf als Mozes, met 
het Beloofde Land voor ogen, en zijn lijkzang werd ’t mor-
genlied van het ontwakend en verjongd Amsterdam.’
 
Bron: Geschiedenis van Amsterdam, hoofdstad in aanbouw 
1813 - 1900. SUN, Amsterdam 2006

HUMAN INTEREST - BUITENLANDSE JODEN IN NEDERLAND

Van volksgezondheid tot architectuur 

HET MONUMENT VOOR SARPHATI IN HET SARPHATIPARK
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TEKST YAEL SCHRIJVER FOTO’S PATRICK STERNFELD

HUMAN INTEREST - INTERVIEW

Jaap Soesan, geboren in 1923 in 
Antwerpen, heeft bewust de periode 
van voor de Tweede Wereldoorlog in 
Amsterdam meegemaakt. Ik besluit om 
hem te interviewen, de planning voor 
het interview bevestig ik via de e-mail. 
Jazeker, de 90-jarige Jaap is nog steeds 

bij de tijd. Bij hem thuis ontmoet ik zijn vrouw Betty. Hij 
noemt haar zijn ‘verloofde’. 
Betty heeft wat problemen met haar gezondheid. ‘Voor 
haar ben ik de mantelzorger’. Betty zit geconcentreerd te 
puzzelen. Jaap begint. ‘Mijn vader was diamantslijper in 
Antwerpen. In 1924 ging hij terug naar Amsterdam. Het 
was hard werken om maar net iets meer te verdienen. 
Elke gulden was belangrijk. Werken was zwaar, maar niet 
werken een ramp.’

Achtergrond 
Jaap is een Asjkenazische Jood met de achternaam 
‘Soesan’. Die naam is van oorsprong een Sefardische naam, 
die teruggaat naar de burcht Soesan in Perzie waar de 
Joden woonden in de tijd van het boek Esther. De goed 
ontwikkelde Sefardische Joden waren uit Spanje en Por-
tugal vergedreven (1492) en met hun kennis brachten zij 
welvaart in Antwerpen en vooral Amsterdam. Men zegt 
wel dat de Gouden Eeuw voor de Nederlanden is te dan-
ken aan deze toestroom. De meeste Joden in Amsterdam 
waren Asjkenazische Joden, die uit het armoedige Oost 
Europa kwamen. 
‘Mijn grootvader Barend Soesan was als Asjkenazische 
Jood getrouwd met een Sefardische Jodin. In de veelal 
rijke Sefardische kringen was trouwen met een Asjkenazi-
sche Jood een schande. Je verlaagde er je status mee vond 
men.’ Jaap schudt het hoofd. ‘Ik denkt daar liberaler over. 
In mijn tijd draaide het om werk. Geen werk, geen eten.’
 
Crisis en werk
‘Ook in de Jodenwijk van Amsterdam heerste voor de 
Tweede Wereldoorlog in de jaren ‘30 genadeloos de 
economische crisis. Mijn vader, die in de diamanthandel 

werkte, werd eveneens werkloos in 1929 en moest leven 
van de steun (een uitkering) van tien gulden en vijftig 
cent per maand, waarvan vijf gulden direct weg ging aan 
huur. Overal was het doffe armoede. In onze wijk zag je 
mensen die letterlijk in het vuil zaten, onder de vlooien en 
luizen, tuberculose hadden en nauwelijks te eten. Mensen 
schaamden zich voor hun armoede. 
Een buurvrouw had bijvoorbeeld zelfs voor sjabbat geen 
eten. Om die schande te bedekken zette ze een pan met 
water op het vuur en zei dat er soep in zat.’ Jaap knikt.  
‘Ja, zo erg was het. Voor de schijn deed je alsof je nog wel 
te eten had.’

Wie niet in wonderen 
gelooft is geen realist’
 
De arme Joden zaten vooral in de textiel. Onder de meer 
succesvolle, rijkere Joden waren veehandelaren en sla-
gers in de mediene. Sommigen van die slagers waren zo 
slim om er ook nog broodjes naast te verkopen zoals zijn 
grootvader Sal Meijer dat deed in Amsterdam in 1917. 
‘Ja, je weet het wel dat Joden in Europa geen ambacht 
mochten uitoefenen. Men kon alleen geld verdienen met 
drijven van handel. Alles kon handel zijn, maar dan moest 
je het wel zien. Zo ging mijn vader handelen in banden die 
waren overgebleven van een brand in een bandenfabriek. 
Hij kocht die banden super scherp geprijsd in. Ze vroegen 
eerst 2.500 gulden. Hij zei: ‘ik koop het voor 100 gulden. 
Ze ramden hem letterlijk in elkaar voor dat brutale bod. 
Maar ze raakten de handel niet kwijt en kwamen terug bij 
mijn vader en die kocht de hele handel op voor 150 gul-
den. Toen nog verkopen natuurlijk. Ze brachten alles op de 
markt en moeder ging het verkopen. Het lukte!  
We konden er met het hele gezin een halfjaar van leven.’ 
Jaap glundert en kijkt me trots aan. 

‘Nog een voorbeeld, mijn vader kocht failliete boedels 
op en verkocht die met winst. Mijn moeder werkte als 

Vooroorlogs Amsterdam
Het levensverhaal van Jaap Soesan
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naaister van de vroege ochtend tot diep in de nacht. Mijn 
ouders waren altijd hard aan het werk en zochten overal 
naar handel. Het liefst wilde je een baan, dan had je zeker-
heid. Maar dat was moeilijk. Het lukte mijn vader tenslotte 
vertegenwoordiger te worden. Met zijn baan had hij een 
vaste inkomensbasis en nog een onkostenvergoeding ook!’
 
Scholing, identiteit, secularisatie
Jaap had als kind op de Openbare Montessori school 
gezeten. ’In 1935 stuurden mijn ouders mij naar de Joodse 
school aan het Jonas Daniel Meijer plein. Op woensdag-
middag en zondagmorgen leerde ik de eerste beginselen 
over het Jodendom in Beis Jizroel’ Daar ontmoette hij ook 
zijn vrouw. Door de secularisatie vond men het ontwik-
kelen van de Joodse identiteit minder belangrijk. Maar zijn 
ouders wilden hem toch wel meer meegeven en stuurden 
hem daarom naar Beis Jizroel. Daar leerde hij de waarde 
van het Jodendom kennen. Om de kinderen te stimuleren 
beloofden de leraren bij het goed volgen van de lessen een 
cadeau. Jaap had in zijn leven nog nooit een cadeau ge-
had. Na vier weken kreeg hij zijn eerste cadeautje: ’omdat 
ik vier weken trouw naar Beis Jisroel ging.’
‘Ik ben nog gelukkig als ik terugdenk aan dat prachtige  
cadeau, de papieren Megillat Esther. Daarnaast kreeg 
ik nog een prachtig cadeau door die school, mijn vrouw 
Betty. We werden in de 1ste week verliefd en zijn dat 
gebleven tot op de dag van vandaag’. Op zijn 12de ging 
hij naar de Joodse Mulo. Het Atheneum voor de armen. Hij 
verveelde zich rot en toen hij 14 was stopte hij met leren. 
Hij wilde geld verdienen en was een van de gelukkigen 
die als ‘leerling’ aan werk kwam. Voor een maand werken 
kreeg hij vijf gulden. Daar kon hij net van eten. Wanneer 
hij te laat kwam dan ging er 50 cent af, een harde straf. 
Meer honger. Maar ja zo was het.’

Identiteit
‘Dat Joods zijn toch wel wat anders was, heb ik ook op 
straat ontdekt. We vochten soms met groepjes niet-Joodse 
jongens. Maar dat was goedmoedig en als we uitgevoch-
ten waren speelden we weer samen. Zo ging je met elkaar 

om. Met wederzijds respect. Zo voelde dat. Dat bleek ook 
uit hoe de arbeiders dat zeiden in de Februaristaking van 
1942: ‘Die vuile rotmoffen moeten met hun vuile poten 
van onze rotjoden afblijven. Helaas is de geschiedenis  
anders verlopen.’ Jaap kijkt me verdrietig aan.

Secularisatie
‘In mijn tijd waren veel Joden seculier en geassimileerd. 
Belangstelling voor het Zionisme was beperkt tot een 
kleine groep jongeren, die mooie liedjes zongen. Wat zou 
je ergens anders zoeken, terwijl je je hier veilig voelde?’ Ik 
vraag hem: ‘Dat de allerergste bedreiging in de geschiede-
nis van het Jodendom op de loer lag, hadden jullie niet 
door?’ ‘Nee, we voelden ons beschermd. Vooral ook door 
het koningshuis. Daar waren altijd goede banden mee de 
geschiedenis door. Ik ben een groot Oranje-fan. Want de 
Oranjes hebben de Joden na de vervolgingen in Spanje in 
1492 asiel verleend. Ook de arme Asjkenaziem waren wel-
kom. De relatie met het Koningshuis was altijd goed.  
Ik heb zelfs een lintje in de orde van Oranje Nassau ont-
vangen voor mijn werk voor Joods Nederland. En voor ons 
70-jarig huwelijk kregen we een geweldig bos bloemen en 
een mooie brief van Hare Majesteit de Koningin zelf.  
Willem Alexander zie ik als een goed mens. Niet arrogant 
en hij heeft een geweldige vrouw. Nee, ik wil absoluut 
geen republiek. Leve de Koning!’

Epiloog
Jaap Soesan, geridderd, gezegend, gelouterd, groeide op 
in de tijd voordat de hel van de vernietiging losbarstte. Hij 
trouwde in 1943.De tijd dat de hel op volle toeren draaide.
Zijn vrouw en hij hebben het overleefd. Ze bouwden een 
nieuw leven op. Kregen vijf kinderen en hebben nu 53 na-
komelingen, waarvan een deel in Israel leeft. Ben Goerion 
zei ooit: ‘wie niet in wonderen gelooft is geen realist’. Het 
verhaal van Jaap is zo’n wonder.

DE FAMILIE VAN JAAP SOESAN
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TEKST CARINE CASSUTO 

HUMAN INTEREST - INTERVIEW

Even leek het erop of Benno Leeser (1955) net als zijn va-
der de textiel in zou gaan, maar het werd het diamantvak, 
het vak van zijn grootvader. Al dertig jaar staat hij aan het 
hoofd van het familiebedrijf en van ophouden wil hij niets 
weten.
 
Benno Leeser heeft het vak niet van een vreemde. Zijn 
grootvader Samuel was diamantsnijder, een van die 
beroepen die voor de oorlog vaak door Joden werden 
uitgeoefend. Samuel deed dat in het klein. Hij huurde voor 
de oorlog een plek, net als meer dan 300 anderen, in het 
Boas-gebouw aan de Nieuwe Uilenburgerstraat, een ge-
bouw dat twee generaties later een cruciale rol zou gaan 
spelen voor het familiebedrijf.
 
Totdat de diamantindustrie in crisis raakte en Gassan in 
1936 overstapte op het verkopen van advertenties voor de 
Kampioen, het blad van de ANWB. Na de oorlog in Zwit-
serland te hebben doorgebracht, richtte hij bij terugkomst 
in 1945 Gassan Diamonds op.
In eerste instantie hield grootvader kantoor in de Dia-
mantbeurs aan het Weesperplein, achter Carré. Daar werd 
ook de kiem gelegd voor de Gassan-formule: rondleiden, 
onderwijzen en, hopelijk, verkopen.’Hij kreeg dan wel eens 
een rijke Amerikaan uit het Amstelhotel die een diamant 
kwam kopen en dan werd er wel eens een flesje cham-
pagne geopend en dat gedeelte hebben we in de loop der 
jaren geprofessionaliseerd,’ vertelt Leeser.
 
‘Na de HAVO zou ik als assistent bij de Bijenkorf beginnen 
zodat ik bij mijn vader in de damesmodezaak kon komen. 
Toen gingen mijn ouders uit elkaar en mijn grootvader 
had geen opvolging. Hij heeft mij gevraagd. Ik heb gezegd 
dat ik het een jaar wilde proberen en dat ik wel nee wilde 
kunnen zeggen als ik het niet leuk vond. En 39 jaar later 
zit ik hier nog, dus blijkbaar vond ik het wel leuk.’ Leeser 
begon onderaan, op de kas, en promoveerde later naar de 
diamantinkoop. Het is zijn verdienste dat hij Gassan van de 
groothandel meer naar de detailhandel heeft geduwd.
 

Sinds 1990 huist Gassan Diamonds in het Boas-gebouw. Pas 
later kwam Leeser erachter dat zijn opa er voor de oorlog 
nog een werkplek had gehuurd. Het gebouw werd in 1879 
neergezet door de broers Israël, Markus en Hartog Boas. 
Het was met 357 slijpmolens de grootste stoomdiamantslij-
perij in Europa. Van de stoomaandrijving zijn het ketelhuis 
en de schoorsteen nog op het voorplein te zien. Ook het 
gebouw zelf is nog bijna helemaal intact. Kenmerkend zijn 
de hoge ramen bedoeld om zoveel mogelijk daglicht op 
werkbanken en slijpmolens te laten vallen.
 
Geprofessionaliseerd is het toeristische gedeelte zeker. 
Het afgelopen jaar kwamen 377.000 toeristen naar het 
gebouw aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. Die toeristen 
komen van over de hele wereld en worden in hun moe-
dertaal rondgeleid. 365 dagen per week rijden de bussen 
af en aan en staat er een groep rondleiders die samen 26 
verschillende talen spreken. En dat niet alleen: De rond-
leiders kennen de cultuur, de manier van zakendoen en 
de esthetische voor- en afkeuren van de bezoekers. Die 
toeristen en klanten komen uit China, Rusland, Indonesië, 
Thailand, Japan en natuurlijk Nederland.

Gassan is met recht een familiebedrijf. Na de dood van 
grootvader Samuel ging het bedrijf over op Benno en 
zijn broer Guy. Het enige kind van Samuel, Anita Leeser-
Gassan, was inmiddels vice-president van de Amsterdamse 
rechtbank en dus niet beschikbaar. Benno heeft inmiddels 
Guy, die geen kinderen in de zaak heeft, uitgekocht en 
heeft drie kinderen, een schoondochter en schoonzoon 
in het bedrijf werken. ‘De derde generatie is nu aan de 
leiding en de vierde loopt zich warm.’

Gelukkig heeft ieder zijn eigen terrein. De oudste zoon van 
zijn vrouw is verantwoordelijk voor de inkoop van juwelen 
en haar jongste zoon houdt zich bezig met de inkoop van 
horloges. Benno en Kitty’s dochter Debora heeft sinds kort 
haar eigen juwelenlijn, Choices by DL en is verantwoorde-
lijk voor de corporate identity. De schoonzoon werkt sinds 
twee jaar in het bedrijf en doet een groot deel van de 

Amsterdam diamantstad
Benno Leeser staat aan het hoofd van een de bekendste Amsterdamse familiebedrijven
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horlogeverkopen. De tweede schoondochter werkt niet in 
het bedrijf maar in de makelaardij. 
 
Aan stoppen denkt Leeser nog niet. ’Ik zou op mijn  
negenenveertigste stoppen en ik ben inmiddels 57. 
In 2009 hadden we ons slechtste jaar (De omzet daalde  
van € 105 mln naar € 88 mln, red.); in 2011 het beste. En  
in goede tijden is het een stuk makkelijker en leuker en 
dus ga ik lekker door.’

Het familiebedrijf valt regelmatig in de prijzen: Eerder dit 
jaar won het de Familiebedrijven Award, een prijs die is 
ingesteld door John Fentener van Vlissingen van BCD Hol-
dings, en de prijs voor het snelst groeiende bedrijf achter 
de douane van Schiphol.
 
Een echt Joods vak is de diamantindustrie allang niet meer. 
‘Het is van oudsher een Joods va(a)k, maar vandaag de 
dag niet meer. Er werken in Amsterdam meer niet-Joodse 
mensen in het vak dan Joodse.’
 
Joods-zijn speelt geen grote rol in het leven van Leeser. 
’Ik ben Amsterdammer en ik ben Joods. Ik ben niet heel 
gelovig en ben getrouwd met een niet-Joodse vrouw. 

Bovendien, ik hou niet zo van hokjes. Ik vind de ge-
schiedenis mooi en die geschiedenis komt hier goed uit.’

Als rasechte Amsterdammer is Leeser fan van Feyenoord 
en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. De muren 
buiten zijn kantoor zijn behangen met foto’s: foto’s van de 
Leesers op feestjes en partijen, met diamanten en juwelen, 
maar ook foto’s van het eerste van Feyenoord en één van 
een triomfantelijke John de Wolf.
 
‘Ik vind dat van jongs af aan een mooie club. Ik schijn ooit 
medelijden te hebben gehad met Feyenoord toen ze met 
1-5 een beslissingswedstrijd van Ajax verloren.’
 
Leeser kon zelf ook heel aardig voetballen en hij identi-
ficeert zich meer met de harde werkers van Feyenoord 
dan de creatieve Godenzonen. ’Ik heb 93 wedstrijden in 
het eerste van AFC gespeeld, en ik moest het niet van het 
creatieve hebben, maar van inzet.’
 
Eenzelfde mentaliteit tekent Leeser ook als zakenman. 
’Geen woorden maar daden. Mensen netjes terugbellen. 
Als je hard en netjes werkt steek je er al gauw met kop en 
schouders bovenuit. Daar begint het mee, doe wat je be-
looft, hou je aan je afspraken en doe je werk regelmatig.’
 
Toch zal Leeser wel eens aan zijn opvolging denken al 
lopen de kinderen elkaar niet in de weg. ‘Het bedrijf is 
groot genoeg. Ze kunnen hun eigen ding doen. Ik geloof 
heel sterk dat er één uiteindelijk de baas moet worden en 
voorlopig ben ik dat. In de toekomst wordt het één van de 
vijf. En dat kan nu iemand anders zijn dan over vijf jaar. 
Dat ligt ook aan de ontwikkeling van die persoon. Ik ga 
daar zo straight mogelijk mee om en duidelijkheid is daar-
bij belangrijk. Er zal altijd een stukje grijs circuit in zitten, 
een stukje subjectiviteit. Maar dat is niet alleen bij familie 
zo, dat speelt altijd mee.’
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TEKST TIRTSAH LEVIE BERNFELD EN BART WALLET FOTO’S COLLECTIE JOODS HISTORISCH MUSEUM, AMSTERDAM

Aan het einde van de 16e eeuw en het begin van de 17e 
eeuw streken voormalig Nieuw Christenen uit het Iberisch 
schiereiland neer in Amsterdam en richtten zij uit het niets 
een Joodse gemeente op. Het zou het begin betekenen 
van meer dan vier eeuwen onafgebroken Joodse aanwe-
zigheid in de Republiek en in het latere Koninkrijk der 
Nederlanden. Behalve een relatief tolerant klimaat bood 
Amsterdam als wereldhandelscentrum grote kansen op 
economisch gebied. Veel Portugezen bouwden in de inter-
nationale handel en industrie dan ook een groot vermo-
gen op, al kampte de gemeente direct al en steeds meer 
met een armoedeprobleem. 

Naast deze Portugese gemeenten zouden enkele decennia 
later een Hoogduitse en een Poolse van de grond komen, 
in 1673 tot één verenigd. Amsterdams Gouden Eeuw, de 
17e eeuw, was er ook voor haar Joden één van een bloei-
end religieus, economisch, cultureel en sociaal bestaan. Het 
was ook een woelige periode, vol oorlogen en epidemieën. 
De furore rond de komst van de mystieke messias Sabba-
tai Zevi maakte die tijd voor Joden nog schokkender. De 
Portugese en Hoogduitse synagogen, die in de zeventiger 
jaren van de 17e eeuw aan de Muidergracht verrezen, ge-
tuigen evenwel van de triomf van consolidatie en vertrou-
wen in de toekomst.

±1600 Bet Jacob/Neve Salom/Bet Israel: eerste (Portugees-) 
Joodse gemeentes in Amsterdam
Aan het begin van de zeventiende eeuw beginnen Nieuwe 
Joden, voormalig Nieuw Christenen, het Iberisch schierei-
land ontvlucht, aan een nieuw Joods leven in Amsterdam. 
Hiertoe richten zij Bet Jacob op, de eerste (Portugees-) 
Joodse gemeente in de Lage Landen, later gevolgd door 
Neve Salom (1608) en Bet Israel (1618). 

1614 Portugees- Joodse begraafplaats in Ouderkerk  
aan de Amstel 
Portugese Joden kopen grond in Ouderkerk aan de Amstel 
om er hun doden te ruste te leggen. De begraafplaats, nu 
met ongeveer 27.500 zerken, is daarmee de oudste nog 
steeds in gebruik zijnde begraafplaats in Nederland. 

1616 Hollandse tolerantie met beperkingen Joden  
opgelegd
Van een echt Jodenreglement met een duidelijke afbake-
ning van privileges en beperkingen voor Joodse vestiging 
in de Republiek is het nooit gekomen ondanks initiatieven 
daartoe. Tenslotte bepalen de Staten van Holland en West-
Friesland dat iedere stad zijn eigen regels kan uitvaardi-
gen. Joden mag alleen geen onderscheidend teken worden 
opgelegd. De stad Amsterdam verbiedt Joden (sinds 1616) 
tegen het Christendom te spreken of te schrijven, Christe-
nen tot het Jodendom over te halen en seksueel contact te 
hebben met Christen vrouwen. Later (vanaf 1632) worden 
Joden zogenaamde poortersneringen ontzegd , wat vooral 
neerkomt op sluiting van de meeste beroepen via gilden 
georganiseerd (met uitzondering van onder meer het 
makelaars-, boekdrukkers- boekhandelaars- en chirurgijns-
gilde). Ook gelden er beperkingen voor het winkeliersbe-
drijf en worden in principe alleen kruideniers- en tabaks-
winkels toegestaan. Economische beperkingen vormden 
vooral in de 18e eeuw een grote belemmering voor Joden 
en droegen in niet geringe mate bij tot verarming van de 
Joodse populatie van de stad. Toch is de tolerantie tegen-
over Joden in een stad als Amsterdam uniek bezien vanuit 
Europees perspectief. 

1635 Oprichting Hoogduits-Joodse gemeente Amsterdam
Na immigratie van steeds meer Hoogduitse Joden uit oor-
logsgebieden in het Duitse Rijk vindt in 1635 tenslotte de 
eerste minyan plaats met Rosj Hasjana. Het jaar 1635 wordt 
dan ook als datum van oprichting van de Hoogduits Joodse 
gemeente gehanteerd. 

400 jaar Joods Amsterdam 
in een notendop
17e eeuw een begin uit het niets
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1637 Portugees-Joodse jesiba Ets Haim
Aan de Portugees-Joodse jesiba Ets Haim kunnen studen-
ten voorzien van een studiebeurs hun religieuze studies, 
begonnen aan de religieuze basisleerschool Talmud Torah, 
voortzetten en zo tot rabbijn en leraar Joodse studies wor-
den opgeleid. De jesiba heeft in de loop der tijd beroemde 
geleerden voortgebracht. Het curriculum is zeer modern 
voor zijn tijd en omvat behalve Joodse studies ook de stu-
die van diverse talen, wiskunde, filosofie, retoriek en kal-
ligrafie. De bibliotheek van deze jesiba bestaat nog steeds. 

1639 Vereniging drie Portugese gemeenten in Kahal  
Kados de Talmud Torah
De drie eerste Portugese gemeentes verenigen zich in de 
nog steeds bestaande Kahal Kados de Talmud Torah. Een 
gebouw aan de voormalige Houtgracht dient als synagoge. 
De gemeente nam een phoenix die uit het as verrijst als 
symbool, terwijl later ook de pelikaan die zijn jongeren 
voedt met bloed uit haar eigen borst als embleem wordt 
toegevoegd. 

1642 Muiderberg
De Hoogduits -Joodse gemeente gaat over tot aankoop 
van grond in Muiderberg om er hun doden te begraven. 
De begraafplaats in Muiderberg, met ongeveer 45.000  
zerken, dient nog steeds als laatste rustplaats voor leden 
van de Joodse (- Asjkenazische) Gemeente Amsterdam. 

1648-1672 Gouden Eeuw van het Portugees Jodendom
Na de vrede gesloten tussen de Republiek en Spanje 
bereikt de economie van de Portugese Joden zijn hoog-
tepunt, met internationale handelsactiviteiten, die zich 
niet alleen tot Spanje en Portugal beperkt, maar zich tot 
de Oost en de West uitstrekt, waarbij de trans-Atlantisch 
handel aan belang toeneemt, met Curaçao als middelpunt. 
Ook industrieën aan de thuisbasis, vooral die van suiker, 
zijde, diamant en tabak, komen tot grote bloei. De Por-
tugees-Joodse economie biedt veel werk, niet alleen aan 
Portugese Joden, maar ook aan Joden van andere origine 
en daarnaast aan niet-Joden. 

BEGRAFENIS DER JODEN BUYTEN AMSTERDAM
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1655 Menasseh ben Israël en zijn pleidooi voor toelating 
van Joden in Engeland 
Menasseh ben Israel (1604-1657) was binnen de Portu-
gese gemeenschap actief als rabbijn, schrijver en filo-
soof. Daarnaast was hij uitgever van boeken (o.m. in het 
Hebreeuws, Portugees, Spaans en Latijn) en stond hij in 
contact met diverse geleerden en kunstenaars van zijn tijd, 
zoals Rembrandt, Vossius en Barlaeus. In 1655 reist hij af 
naar Engeland om daar toegang voor Joden te verwerven, 
die er sinds 1290 niet meer mochten wonen. Hoewel hij 
Lord Protector Oliver Cromwell en zijn regering niet tot 
een officiële uitspraak over toelating weet over te halen, 
zijn Joden sindsdien nimmer meer belemmeringen in de 
weg gelegd. Zo bereikte Menasseh indirect opnieuw een 
vestiging van Joden in Engeland. 

1656 Spinoza (1632-1677)
Baruch de Spinoza wordt voor zijn gedachtegoed, onor-
thodox en in strijd met de gangbare ideeën in het Joden-
dom en het christendom van die tijd, door de Portugese 
gemeente in de ban gedaan. Hij ontkent Goddelijke voor-
zienigheid, de onsterfelijkheid van de ziel, de Hebreeuwse 
Bijbel als een door Moses geschreven boek als ook de 
Goddelijke origine van de geboden. Zijn morele filosofie 
beschreven in boeken als de Ethica en de Tractatus theo-
logico politicus, is gebaseerd op controle van passies wat 
tot deugdzaamheid en geluk zal leiden. Ook propageert 
hij een ondergeschikte positie van religie aan de staat. Spi-
noza wordt met deze ideeën en die van een democratische 
en rationele bestuursvorm als hoogste goed voor de mens, 
de eerste wereldlijke jood genoemd en de grondlegger 
van de zogenaamde radicale verlichting. 

GEZICHT OP HOOGDUITSE SYNAGOGE TE AMSTERDAM
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1660 Oprichting Hoogduits- Joodse school Talmud Torah 
Religieus onderwijs onder Asjkenazim is tot nu toe op 
particuliere basis georganiseerd. Onderwijzers worden 
door families ingehuurd. Sommige leraren staan wel onder 
toezicht van de opperrabbijn. Vanaf 1660 wordt het on-
derwijs geïnstitutionaliseerd: een school wordt opgericht 
die voortaan in religieus onderricht voorziet. De school 
draagt dezelfde naam als die bekend binnen de Portugese 
gemeente. 

‘Vier synagogen samen zijn 
uitgegroeid tot het Joods 

Historisch Museum’

1666 Furore rond de verschijning van de mystieke messias 
Sabbatai Zevi
Zowel onder Portugese Joden als onder de Hoogduitse en 
Poolse Joden, rijk en arm, veroorzaakt de verschijning van 
de mystieke messias Sabbatai Zevi in het Ottomaanse Rijk 
grote beroering en versterkt het onder de Joden, na alle 
recente pogroms, verdrijvingen en vervolgingen, de hoop 
op spoedige verlossing. Speciale bijeenkomsten worden 
georganiseerd, gebedenboeken in het Hebreeuws, Spaans 
en Portugees gedrukt, terwijl enkelen op reis gaan rich-
ting Eretz Jisraël. De ontgoocheling is dan ook groot, als 
bekend wordt dat Sabbatai Zevi zich onder druk van de 
sultan tot de Islam heeft bekeerd. Decennia lang blijven 
sommigen evenwel hardnekkig Sabbatiaan onder wie de 
Haham van de Portugese gemeente Salomon Aylion (1664-
1728). 

1671 Hoogduitse Grote Synagoge ingewijd 
In 1671 wordt de Grote Synagoge aan de Nieuwe Amstel-
straat ingewijd. De synagoge is ontworpen door Elias Bou-
man en Daniel Stalpaert. De in 1660 afgescheiden Poolse 
Joden, door vervolgingen in Polen en de Ukraine in de 
40- en 50- er jaren Amsterdam binnengestroomd, hebben 
zich in 1673 weer bij de Hoogduitse gemeente aangeslo-
ten . Vanaf 1685 werd de Grote Synagoge uitgebreid met 
nog drie andere synagoges: de Obene Sjoel van 1685, de 
Dritte Sjoel van 1700 (verbouwd in 1778) en de Neie Sjoel 
van 1730, vernieuwd in 1752. De vier synagogen bij elkaar 
zijn uitgegroeid tot een complex, dat sinds 1987 als Joods 
Historisch Museum dienst doet. 

1675 Inwijding van de Portugese synagoge 
Elias Bouwman is de ontwerper van het Portugese syna-
goge complex dat in 1675 feestelijk wordt ingewijd aan 
het tegenwoordige Jonas Daniel Meijerplein. Toeristen in 
die tijd vergaapten zich aan de schoonheid ervan en ver-
baasden zich over de openheid waarmee in de Hollandse 
Republiek het Jodendom beleden kon worden. Het fraaie 
Esnoga complex dwingt nog steeds bewondering af. 

1695 Publicatie befaamde ‘Amsterdam Haggadah’
Naar Venetiaans voorbeeld, voorzien van kopergravures, 
geïllustreerd door Abraham ben Jacob en gedrukt door 
Salomon ben Joseph, verschijnt er een bijzondere hagga-
dah met een kaart van Eretz Jisraël en veel andere Joodse 
elementen zoals een afbeelding van de route van de 
Exodus vanuit Egypte en ook één van de gebieden van de 
twaalf stammen. Deze zogenaamde ‘Amsterdam Hagga-
dah’ verwerft grote bekendheid in de Joodse wereld en is 
van blijvende invloed op de haggadot geproduceerd in de 
Asjkenazische wereld. 

‘Leraren staan onder toezicht 
van de opperrabbijn’
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18e eeuw: stabiliteit en ontwrichting
De 18e eeuw vertoont een verdere groei van Joods leven, 
maar ook tekens van ontwrichting. Terwijl veel Joden en 
hun gemeentes hun publieke en particuliere instellingen 
op educatief, charitatief en sociaal-cultureel gebied verder 
uitbouwen, raken anderen juist onder invloed van Verlich-
tingsidealen vervreemd van een strikt orthodoxe levenswij-
ze. Inmiddels zijn de Asjkenaziem de Portugezen in getal 
verre ontstegen (c. 20.000 tegenover c. 4000 aan het eind 
van de 18e eeuw). Hun rijkdom zou evenredig groeien. Het 
armoede probleem wordt in beide gemeenten desalniette-
min steeds nijpender: aan het eind van de 18e eeuw leeft 
85% van de Asjkenaziem van de bedeling, tegenover 55 
% van de Portugezen. Toch daagt er licht aan de horizon. 
In 1796 verkrijgen Joden onder invloed van Franse Verlich-
tingsidealen gelijke burgerrechten. Het zou in de loop van 
de 19e eeuw zijn vruchten afwerpen.

1710-1714 Haham Zevi Hirsch Ashkenazi opperrabbijn van 
de Hoogduits-Joodse gemeente
Met veel eerbetoon, ook uitgedrukt in een zeer hoog 
honorarium, wordt Haham Zwi Hirsch Ashkenazi, een van 
de meest vooraanstaande Europese rabbijnen van die tijd, 
benoemd tot opperrabbijn van de Hoogduitse gemeente 
in Amsterdam. Onenigheid met het bestuur van zijn eigen 
gemeente en met Haham Aylion van de Portugese ge-
meente, dwingt Haham Zevi tenslotte het veld te ruimen 
en Amsterdam achter zich te laten. Het conflict heeft voor-
al te maken met het sabbatianisme, onder meer gepredikt 
door de in die tijd rondreizende kabbalist Nehemiah Hiya 
Hayon, een geheim aanhanger ervan. 

1714 Opening begraafplaats Zeeburg voor armen en  
migranten
Voor de begrafenis van armlastigen en migranten verwerft 
de Hoogduits-Joodse gemeente grond in Zeeburg. Daar 
worden ook mensen begraven die vlak voor Sjabbat en 
vlak voor of tijdens Joodse feestdagen overleden zijn. De 
eerste periode zijn er weinig stenen zerken geplaatst, om-
dat die vaak te duur waren, terwijl de houten graftekens 

in de vochtige omgeving snel vergingen. Mettertijd vinden 
zo’n 100.000 mensen er hun laatste rustplaats. De begraaf-
plaats is verreweg de grootste in Joods Nederland en is tot 
het begin van de 20e eeuw intensief in gebruik geweest, 
terwijl er ook nog in de oorlogs- en naoorlogse periode 
begraven is. 

1734 Portugees-Joods meisjesweeshuis Mazon Habanot
In navolging van het in 1648 opgerichte Portugees jon-
gensweeshuis Aby Jetomim, komt er ook een instituut voor 
Portugese weesmeisjes van de grond. De meisjes worden in 
een gebouw voor ‘dagopvang’ opgenomen, leren er breien 
en naaien en worden onderricht ‘in de vrees voor God’. De 
Hoogduitse gemeente zet gelijksoortige instellingen op, 
namelijk Megadle Jetomim in 1738 en Megadle Jetomot 
Ma’asim Tovim in 1761. 

1740 Oprichting van het Hoogduitse Bet Midrasj door  
opperrabbijn Arieh Leib ben Saul
Direct na de komst van opperrabbijn Arieh Leib uit Polen, 
de schoonzoon van Haham Zwi, wordt er op zijn initiatief 
een leerschool opgericht, genaamd Bet Midrasj Ets Haim, 
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oorspronkelijk gehuisvest in de Dritt Shul en later (in 1883) 
verhuisd naar de Rapenburgerstraat. De instelling van dit 
Bet Midrasj geeft een belangrijke stimulans aan de studie 
van het Jodendom binnen de Asjkenazische gemeente 
Amsterdam. 

1743 Publicatie Sje’eris Jisroeil
 Dit geschiedenisboek van de Amsterdammer Menachem 
Amelander bevat een kroniek van de Joodse geschiedenis 
vanaf de verwoesting van de Tweede Tempel tot 1740. Het 
is geschreven in het Jiddisch, zowel op Joodse als niet-
Joodse bronnen gebaseerd en heeft grote invloed gehad. 
Het boek is zeer vaak in herdruk verschenen en wordt tot 
op dit moment in ultraorthodoxe kring als geschiedenis-
boek wordt gebruikt.

1747-50 Kolonisatie programma voor Portugese armen 
De Portugese gemeente staat er in het midden van de 18e 
eeuw financieel treurig voor: een meerderheid ontvangt 
ondersteuning, een steeds kleinere groep moet het geld 
zien op te hoesten. Er wordt onder meer besloten armen 
naar Suriname te sturen om in de koloniën werk te vinden. 
Emigratie van armen is een beleid dat overigens voort-
durend ten uitvoer is gebracht, maar nooit op zo’n grote 
schaal. Het plan heeft zijn uitwerking gemist, omdat niet 
iedereen bereid wordt gevonden af te reizen.

1749 Mishenet Zequenim: Portugees- Joods mannenhuis
Voor het eerst komt het binnen de Portugese gemeente 
tot oprichting van een Oudemannenhuis en krijgt het 
de naam Mishenet Zequenim (-steun voor ouden). De 
gevelsteen van dit huis is nog steeds te bewonderen aan 
de Nieuwe Herengracht 33, waar dit instituut sinds 1794 
onderdak vindt. 

1762 Isaac de Pinto en de vooroordelen van Portugese 
Joden tegenover de Hoogduitse 
Portugese Joden hebben zich vanaf het prille begin pater-
nalistisch gedragen en laatdunkend uitgelaten tegenover 
Hoogduitse Joden. Deze vooroordelen hebben een lang 

leven gehad en komen in veel documenten naar voren. 
Eén daarvan is de ‘Apologie pour la nation juive’ van eco-
noom, filosoof en parnas Isaac de Pinto in zijn uiteenzet-
ting met de Franse Verlichtingsfilosoof Voltaire.
 
1772 David Franco Mendes (1713-1792), geschiedschrijver 
van de Portugese gemeente 
Belangstelling voor geschiedschrijving was groot, niet al-
leen onder Hoogduitse maar ook onder Portugese schrij-
vers. Eén van hen, de Portugees David Franco Mendes, 
liefhebber van Hebreeuwse taal- en letterkunde, beschrijft 
als secretaris van de Portugese gemeente, de geschiedenis 
van de Amsterdams Portugese gemeente tot 1772 in zijn 
Memorias do estabelecimento e progresso dos judeos por-
tuguezes e espanhoes nesta famosa citade de Amsterdam. 
Een eeuw eerder was schrijver en historicus Daniel Levi de 
Barrios hem voorgegaan in zijn Triumpho del Govierno 
popular y de la Antiguedad Holandesa (Amsterdam, 5443 
[1683]), waarbij hij de geschiedenis van de Amsterdams 
Portugese gemeente en veel van haar instellingen tot 
1683 verhaalt. Beide boeken vormen een belangrijke bron 
voor studie van de geschiedenis van de Portugese Joden in 
vroegmodern Amsterdam.

1787 Joods Amsterdam kiest kant van Orangisten
Ook Joods Amsterdam raakt in laatste twee decennia van 
de 18e eeuw meegesleept in het politieke conflict tussen 
democratische patriotten en de aanhangers van stadhou-
der Willem V, de zogenaamde Orangisten of Prinsgezin-
den. Patriotten verzetten zich onder invloed van Franse 
Verlichtingidealen en de Amerikaanse Revolutie tegen het 
zwakke beleid van stadhouder Willem V en eisen een meer 
democratische bestuursvorm. Joden blijven vurig aanhan-
ger van het huis van Oranje en de stadhouder. Tijdens 
de in 1787 woedende burgeroorlog in de Amsterdamse 
Jodenbuurt moet een Joodse politiemacht worden ingezet 
om de rellen tussen patriotten en Joden te bezweren en de 
rust te handhaven. 

‘Armen worden naar Suriname gestuurd 
om in koloniën werk te vinden’
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1788 Fernandes Nunes Hofje opgericht
Via een nalatenschap van Joseph Fernandes Nunes wordt 
een hofje geschonken, dat als tehuis voor behoeftige oude 
vrouwen van Portugese afkomst moet dienen. Particuliere 
liefdadigheid had binnen de Portugese gemeente een 
hoge vlucht genomen, zeker in de loop van de 18e eeuw. 
Het pand van het hofje is nog steeds zichtbaar via de ge-
velsteen in de Nieuwe Kerkstraat 16. 

Eind 18e eeuw Toenemende armoede onder Sefardim en 
Ashkenazim
Armoede in de Jodenbuurt neemt in het verloop van de 
18e eeuw schrijnende vormen aan, zowel onder Hoogduit-
se als onder Portugese Joden. Economische beperkingen 
belemmeren hen steeds meer, terwijl de neergang van de 
economie van de Republiek, Joden ook parten gaan spe-
len. Industrieën zakken ineen, zoals die van de suiker en 
tabak. Engeland en Frankrijk worden inmiddels geduchte 
concurrenten van de Republiek. Joodse handelaren en ren-
teniers zien hun vermogen vervliegen tijdens de crises op 
de Amsterdamse beurs van 1763 en 1772-3 en de neerval 
van de Oost-Indische en West-Indische Compagnieën. De 
criminaliteit neemt toe en zo ook het aantal mensen dat 
van de bedeling afhankelijk is. Armen leven in belabberde 
omstandigheden, bijeen gehoopt in kamers en kelders, 
vaak in de smalle stegen van de stad. De Franse Tijd brengt 
geen verlichting, ondanks de verkregen burgerrechten. 
Herstel treedt pas later in. 

1796 Emancipatie-decreet
Onder invloed van de revolutionaire ideeën van de Franse 
Revolutie onder meer met betrekking tot de scheiding van 
Kerk en Staat, worden tenslotte niet alleen aan christelijke 
groeperingen buiten de Gereformeerde Kerk, maar ook 
– in 1796 – aan Joden woonachtig in de in 1795 uitge-
roepen Bataafse Republiek, in een Nationale Vergadering 
gelijke burgerrechten verleend. Joden krijgen hiermee  
actief en passief kiesrecht, terwijl alle economische be-
lemmeringen en die op andere terreinen tegen Joden  
mettertijd opgeworpen, sindsdien zijn opgeheven. 

1797 Scheuring Hoogduitse gemeente in de ‘Alte Kille’  
en ‘Neie Kille’ 
Een groep Asjkenazische Joden scheidt zich af om een 
nieuwe gemeente op te richten onder de naam ‘Adat 
Jesjurun’, met Isaac Graanboom als rabbijn. Vele leden 
van deze groep hebben zich eerder via de sociëteit Felix 
Libertate actief ingezet voor de verwerving van gelijkbe-
rechtiging van de Joden in de Bataafse Republiek en eisen 
nu ook hervormingen binnen de (Asjkenazisch) Joodse 
gemeente. 

1797 Eerste Joodse parlementariërs ter wereld  
geïnstalleerd 
Op basis van het in 1796 verkregen actief en passief 
kiesrecht nemen de eerste twee Joodse afgevaardigden, 
afkomstig uit Amsterdam, plaats in de in 1797 gekozen 
tweede Constituerende Nationale Vergadering: Hermanus 
L. Bromet (1724-1812) en Dr. Hartog de Hartog Lemon 
(1755-1823). Zij worden daarmee de eerste Joodse parle-
mentariërs ter wereld. 

19e eeuw: eeuw van integratie
In minder dan honderd jaar tijd veranderde het karakter 
van Joods Amsterdam vrijwel geheel. Aan het begin van 
de eeuw vormden Joden een aparte, gesloten groep in 
de stad, waarbij de rabbijnen en de bestuurders (parnas-
siem) groot gezag hadden. De voertaal van de overgrote 
meerderheid was het Jiddisch. Joden oefenden bovendien 
slechts een beperkt aantal beroepen uit: vooral die in de 
handel, het winkelbedrijf en de diamantindustrie. 
Door een bewust integratiebeleid van de overheid, daarbij 
gesteund door de Joodse elite, stapte Joods Amsterdam 
in twee generaties tijd over op het Nederlands. Door de 
emancipatie openden zich ook nieuwe mogelijkheden: 
Joden werden actief in de stadspolitiek en zetten zich in 
voor het publiek belang. In de kleinkunst en de vrije en 
academische beroepen vonden Joden nieuw emplooi.
Omdat Joden in de stedelijke samenleving volop mee gin-
gen doen, werden intern wel scheuren zichtbaar. De meer 
bemiddelde Joden werden actief in de liberale beweging, 
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van Oranje en de stadhouder’
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terwijl vanaf het einde van de eeuw steeds meer arme 
Joden – de overgrote meerderheid – enthousiast werden 
voor het socialisme. Het zorgde in Joodse kring voor felle 
debatten.

1808 Hereniging van de Alte en de Neie Kille
De scheuring in de Asjkenazische gemeente wordt op over-
heidsbevel ongedaan gemaakt en de voorheen onafhan-
kelijke Amsterdams-Joodse gemeenten worden onderdeel 
van een landelijk ‘Israëlitisch kerkgenootschap’. De Joodse 
gemeenschap verandert daarmee van een nationale in een 
louter religieuze gemeenschap. Als nationaliteit was men 
nu immers Nederlander geworden. Het centraliserings-
beleid via het ‘Israëlitisch kerkgenootschap’ werd in 1814 
door koning Willem I voortgezet. Omdat het kerkgenoot-
schap onder toezicht van het ministerie voor Hervormde 
Eredienst enz. stond, kon de overheid alle Joodse instellin-
gen voor het integratiebeleid gebruiken.

1809 Oprichting Pekidiem en Amarcaliem
Deze invloedrijke organisatie, die in heel Europa geld 
ophaalde en vanuit Amsterdam werd aangestuurd, was 
de voornaamste financier van de Joodse gemeenschappen 
in Palestina en speelde een grote rol bij het Joodse leven 
daar. Synagogen, jesjiewes, sociale zorg en armoedebe-
strijding in steden als Jeruzalem, Safed en Hebron werden 
ondersteund. 

1817 Onderwijsbesluit: Joden moeten Nederlands leren
Koning Willem I wil dat alle inwoners de landstaal spreken, 
Joden moeten daarom van het Jiddisch op het Nederlands 
overstappen. Het Joodse onderwijs is hierbij het voornaam-
ste middel tot integratie. Daarbij werd een verstandig be-
leid gevoerd: eerst moesten er voldoende leraren zijn die 
goed Nederlands spraken én moesten er Nederlandstalige 
schoolboekjes zijn. Toen aan die voorwaarden was voldaan 
werd vanaf circa 1835 met harde hand de omschakeling 
van Jiddisch op Nederlands afgedwongen. Scholen die in 
het Jiddisch bleven lesgeven, verloren hun subsidie.

1830 Belgische opstand
De opstand van de Belgen is voor Amsterdamse Joden 
dé gelegenheid te laten zien dat ze alles voor Koning en 
Vaderland over hebben: veel meer dan andere bevolkings-
groepen melden ze zich als vrijwilliger voor het leger aan. 
Generaal baron Chassé, die de citadel van Antwerpen 
verdedigde tegen de Belgen, sprak vol lof over de inzet 
van de Joodse soldaten. Joodse Amsterdammers die eerder 
vanwege de armoede naar Brussel en Antwerpen waren 
verhuisd, keerden deels terug naar de stad en toonden zo 
hun orangisme.

1836 Nederlands Israëlietisch Seminarium
In Amsterdam wordt het landelijke opleidingsinstituut 
voor rabbijnen en godsdienstonderwijzers gevestigd, zodat 
er niet langer geestelijken uit het buitenland hoeven te 
komen. Die waren namelijk een doorn in het oog van 
de Joodse elite: met hun Jiddisch zorgden ze ervoor dat 
Amsterdamse Joden moeizaam integreerden. Het duurde 
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echter nog tot de tweede helft van de negentiende eeuw 
voordat het beleid vruchten afwierp en de meeste rabbij-
nen uit Nederland kwamen.

Gebroeders Hirschel, Jacob en Akiba Lehren (1784-1876)
Deze toonaangevende, zeer vrome bankiersfamilie lag 
geregeld dwars bij het integratiebeleid: zij wilden dat Ne-
derlandse Joden volop verbonden zouden blijven met de 
internationale Joodse gemeenschap. Omdat ze financieel 
volkomen onafhankelijk waren, waagden ze het om tegen 
het beleid in te gaan. Zo hadden ze thuis een eigen min-
yan, waar niet de Amsterdamse ritus werd gevolgd, maar 
de Oost-Europese chassidische. Omdat dat alleen voor ver-
deeldheid zou zorgen, werden de Lehrens verboden om zo 
eigen alternatieve synagogediensten te organiseren. Door 
de vindingrijkheid van de Lehrens lukte het echter niet om 
dat ook af te dwingen.

1851 Eerste officiële Nederlandse preek in Snoge
Omdat vrijwel niemand meer het Portugees verstond ging 
iedereen daarom tijdens de droosje (preek) op het binnen-
plein van de Snoge wandelen. Daarom werd uiteindelijk 
met de nodige tegenzin de Nederlandstalige preek geïn-
troduceerd. De pionier van de Nederlandstalige droosje 
was de leraar en prediker Aron Cohen Carillon, die ook in 
Asjkenazische sjoels buiten Amsterdam optrad. De Asj-
kenazische gemeente in Amsterdam is een van de laatste 
die op het Nederlands overstapte: ze volgde pas zo’n 
twintig jaar later. Droosjes werden door de bestuurders 
belangrijk gevonden omdat ze Joden zouden opvoeden 
tot morele, beschaafde Nederlandse burgers.

Samuël Sarphati (1813-1866)
Joden droegen volop bij aan de stedelijke samenleving: 
de Portugees-Joodse Sarphati zette zich in voor de ge-
zondheid van de Amsterdammers, de waterleiding, goede 
woningen en nam hij het initiatief tot de bouw van het 
Amstel Hotel. Naast zijn publieke rol in de stad – vereeu-
wigd in een eigen straat en park – zette hij zich echter ook 
actief in voor de Joodse gemeenschap. 

1865 Oprichting NIW
In deze eeuw groeit de Joodse pers explosief, waarbij het 
Nieuw Israëlietisch Weekblad dé spreekbuis wordt van 
orthodox Joods Amsterdam. Terwijl veel andere Joodse 
periodieken opkwamen en weer verdwenen, doorstond 
het NIW de tand des tijds en mag het zich momenteel het 
oudste opinieweekblad van Nederland noemen.

Abraham Carel Wertheim (1832-1897)
Wertheim was de ongekroonde koning van Joods Amster-
dam, een overtuigde liberaal die zich met hart en ziel voor 
de Joodse zaak inzette, hoewel hij zelf niet vroom was. 
Hij stond voor de typisch Nederlands-Joodse samenwer-
king tussen veelal niet-vrome bestuurders en orthodoxe 
rabbijnen. De bestuurders garandeerden dat de rabbijnen 
binnen sjoel volledige zeggenschap hadden, maar maak-
ten ook duidelijk dat hun autoriteit bij de drempel van 
sjoel ophield. Wat Joden thuis en in het publieke domein 
deden, was hun eigen verantwoordelijkheid.

1874 Joseph Hirsch Dünner wordt opperrabbijn
Als geen ander drukte opperrabbijn Dünner zijn stem-
pel op Joods Amsterdam: dat moest gematigd orthodox, 
intellectueel, beschaafd en Nederlands zijn. Als rector van 
het Seminarium leidde hij de nieuwe generatie geestelijk 
leiders voor Joods Nederland op, als opperrabbijn leidde 
hij Asjkenazisch Amsterdam. Hij wilde voorkomen dat er 
in Nederland een splitsing zou ontstaan zoals in Duitsland 
tussen liberale en orthodoxe Joden. Dat lukte hem: ieder-
een, van vroom tot vrij, bleef in de ‘eenheidsgemeente’, sa-
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mengebonden door de overtuiging dat Nederlandse Joden 
de gematigde middenweg bewandelden.

1874 Elteschool
Joods Amsterdam koos in deze eeuw vol overtuiging voor 
het openbaar onderwijs, dat zou de integratie ten goede 
komen. Herman Elte zag dat echter anders en startte 
een Joodse lagere school die kinderen een integraal 
Joodse opvoeding wilde bieden. Pas tegen het einde van 
de negentiende eeuw werd Joods bijzonder onderwijs 
iets populairder, maar in vooroorlogs Joods Amsterdam 
bleef het echter altijd een minderheidsoptie. De meeste 
Amsterdams-Joodse kinderen gingen uit principe naar de 
openbare school.

1881 komst OostJoden
Op de vlucht voor pogroms in het Russische rijk ontstaat 
een nieuwe OostJoodse gemeenschap die zich vooral 
in Amsterdam-Oost vestigt, Jiddischtalig is en lange tijd 
afzijdig blijft van het Nederlands-Joodse leven. Een deel 
van die gemeenschap is vroom en is te vinden rond de 
eigen sjoels, waarin volgens de Oost-Europese ritus wordt 
geoord. Een ander deel brengt de seculiere veelal socialis-
tische Jiddische cultuur met zich mee en verenigt zich in de 
vereniging Sch. An-Ski.

1894 Oprichting Algemene Nederlandse Diamantbewer-
kersbond
De hevige armoede zorgde ervoor dat het socialisme door 
veel Joden werd omhelsd. Zij richtten een van de eerste 
vakbonden van Nederland op, de ANDB, die onder leiding 
van hun socialistische ‘rebbe’ Henri Polak tot een geduchte 
arbeidersbeweging werd. Ook binnen de sociaaldemocrati-
sche partij én de communistische partij spelen Amsterdam-
se Joden een vooraanstaande rol. Geleidelijk aan leidt het 
activisme tot verbeterende arbeidsomstandigheden.

Vanaf 1860 Plantage en Oost
De oude Joodse buurt raakt overvol en parallel aan de 
algehele stadsuitbreiding trekken de meer bemiddelde 

Joden naar de belendende Plantagebuurt, terwijl armere 
Joden in de decennia daarna nieuwe woningen in Oost 
vinden. De kloof tussen arm en rijk wordt hierdoor alleen 
maar duidelijker zichtbaar.

20e en 21e eeuw: eeuw van extremen
In deze eeuw raken de uitersten elkaar: het is een eeuw 
waarin Joodse Amsterdammers in het stadsleven op on-
gekende wijze een prominente rol vervullen. In muziek, 
dans, literatuur, journalistiek, politiek en de universitaire 
wereld zijn Joodse Amsterdammers niet weg te denken. 
Tegelijkertijd is het ook een eeuw met een onvoorstelbaar 
dieptepunt: in de oorlogsjaren worden Joden rechteloos 
gemaakt, uit het stedelijke leven verdreven en uiteindelijk 
in grote getale vermoord.
Na 1945 blijkt gaandeweg dat de geschiedenis van Joods 
Amsterdam niet is afgelopen en er toch een nieuw hoofd-
stuk wordt geschreven. Het zionisme, dat voor de oorlog 
nog weinig populair was, werd wijdverbreid en de Staat 
Israël raakt vrijwel alle Joden emotioneel. In de schaduw 
van de Sjoa komt er weer hoop en leven.
Het Joodse leven wordt steeds veelkleuriger: naast de 
orthodoxe gemeenten ontstaan nieuwe religieuze ge-
meenten. Steeds meer Joden kiezen echter om buiten de 
bestaande instituties hun identiteit te beleven. In familie- 
en vriendenkring, door middel van cultuur en individuele 
spiritualiteit, worden Joodse tradities doorgegeven en 
opnieuw vormgegeven.
Terwijl Joden voor de oorlog dé minderheid in de stad 
waren, zijn ze nu een van de vele in een multicultureel 
Amsterdam. Toch blijven Amsterdamse Joden zichtbaar in 
de stad: vier eeuwen geschiedenis heeft Amsterdam voor 
velen tot Mokum gemaakt. 

1899 Zionisme
Een kleine minderheid propageert vanaf het begin van de 
eeuw het streven naar een eigen Joodse staat in Eretz Jis-
raël. Al voor de oorlog emigreren Joodse Amsterdammers 
naar het land, maar pas na de oorlog en na de oprichting 
van Israël in 1948 wordt het zionisme mainstream in Joods 

‘Met tegenzin werd de Nederlandse 
preek geïntroduceerd’
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Amsterdam. In vooroorlogs Amsterdam was de radicaal-
zionistische jeugdbeweging Zichron Ja’akow een belang-
rijke kweekvijver van bestuurlijk Joods talent. Tevens 
oefende de beweging druk uit op de Joodse gemeente, 
bijvoorbeeld om de modern-Hebreeuwse uitspraak in de 
Asjkenazische sjoels toe te staan. Vele jaren na de oorlog 
zou dat nog altijd een slijtzwam in de kehilla blijven.

1911 Joodse Invalide
Joods Amsterdam heeft een sterke traditie van zorg: de 
Joodse Invalide, opgericht door de sociaal bewogen rab-
bijn Meijer de Hond, was in 1938 het modernste verzor-
gingshuis van heel Nederland en werd een paradepaardje 
van de stad. De inzamelingscampagnes onder leiding van 
directeur Gans werden legendarisch door hun creativiteit 
én hoge opbrengsten.

1910 Transvaalbuurt en Amsterdam-Zuid
Met de uitbreiding van de stad, verspreidt ook de Joodse 
bevolking zich over nieuwe wijken. Veel socialistische Jo-
den komen in de Transvaalbuurt terecht, waar maar liefst 
70% Joods was, politiek-liberale Joden trekken daaren-
tegen vooral naar Zuid. Na de oorlog zou Zuid in eerste 
instantie het nieuwe centrum van de Joodse gemeenschap 
worden.

Jaren 1930 Joodse wethouders van Amsterdam
Op alle niveaus dragen Joden ook mede verantwoordelijk-
heid voor de stad. In de jaren dertig waren van de zes wet-
houders er zelfs vier Joods. Deels sociaaldemocraten, deels 
liberalen. Tot een Joodse burgemeester kwam het echter 
nog niet. Joodse politici gingen ondertussen uiteenlopend 
met hun Joodse achterban om. Sommigen wierpen zich 
bewust op als voorvechters voor de Joodse zaak, anderen 
wilden juist de schijn van partijdigheid vermijden en waren 
kampioenen van het algemeen belang.

Jaren 1930 Komst Duitse Joden
Door de opkomst van de nazi’s in Duitsland zet een 
vluchtelingenstroom zich in beweging, ook naar Amster-

dam. Onder de migranten bevinden zich veel intellectu-
elen, diverse Amsterdamse uitgevers specialiseren zich in 
Duits(-Joodse) Exil-literatuur. Veel Duitse Joden gaan in 
Zuid wonen, zozeer zelfs dat ze de ‘BeethovenstraatJoden’ 
genoemd werden.

1931 Start LJG
Duits-Joodse migranten en een handjevol Nederlands-
Joodse pioniers startten in navolging van Den Haag een 
Liberaal Joodse Gemeente, die vanaf de komst van Jacob 
Soetendorp als rabbijn in 1954 begon te groeien en tot 
een belangrijke speler in Joods Amsterdam uitgroeide. De 
LJG zat op verschillende locaties in Zuid, tot er bij de RAI 
een nieuwe sjoel werd gebouwd in 1966. Recent werd die 
vervangen door een grote sjoel met een uitdagende archi-
tectuur enkele honderden meters verderop.

1940-1945 Sjoa
Van de 85.000 Amsterdamse Joden werden er in oorlogs-
tijd 61.700 vermoord.

1945-circa 1995 Johannes Vermeerstraat
Iedereen in Joods Amsterdam heeft wel een familielid in 
de Vermeerstraat werken, zo werd in de naoorlogse tijd 
gezegd. In deze straat waren veel Joodse instellingen ge-
vestigd en kwamen de belangrijke Joodse jeugdbewegin-
gen bij elkaar. Ook het Israëlische consulaat was jarenlang 
in de Vermeerstraat gevestigd. Bij grote acties voor Israël, 
bijvoorbeeld rond de Zesdaagse Oorlog en de Jom Kip-
poeroorlog, bruiste de Vermeerstraat van activiteiten.

1946 Joods Maatschappelijk Werk
Het sociale werk in Joods Amsterdam werd geclusterd in 
Joods Maatschappelijk Werk, dat met de opkomst van 
de verzorgingsstaat sterk groeide en door zijn inclusieve 
beleid een platform werd van vrome tot ‘klokvrije’ Joden. 
JMW werd door dat brede bereik ook wel ‘het vierde kerk-
genootschap’ genoemd, omdat het veel niet-gebonden 
Joden weet te bereiken.

‘Vier eeuwen geschiedenis heeft Amsterdam 
voor velen tot Mokum gemaakt’

CULTUUR & WETENSCHAP - 400 JAAR JOODS AMSTERDAM
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1958 Buitenveldert en Amstelveen
Jonge Joodse gezinnen trekken naar de nieuwe wijk 
Buitenveldert en creëren daar een nieuw ‘suburbian’ Joods 
leven, dat gaandeweg uitgroeit tot het nieuwe Joodse 
centrum. De Kastelenstraat neemt gaandeweg de oude 
rol van de Jodenbreestraat over door de concentratie van 
kosjere voorzieningen. Amstelveen groeit ook en trekt veel 
Joden uit de mediene aan. 

1967-2010 Joodse burgemeesters Amsterdam
Bewust beleid was het niet, maar helemaal toevallig even-
min: na de oorlog had Amsterdam de ene na de andere 
Joodse burgemeester. Het begon met Ivo Samkalden, 
daarna kwamen Wim Polak en Ed van Thijn en – na een in-
termezzo met Schelto Patijn – besluit Job Cohen het rijtje. 
Voorlopig althans.

1966 Huwelijk Beatrix en Claus
Terwijl Amsterdam feestvierde, hield Joods Amsterdam 
zich stil. Dat Claus Duits was, lag gevoelig. Voor het eerst 
in eeuwen lieten de Joodse instanties daarom verstek gaan 
bij een Oranjefeest. Van de synagogen en Joodse gebou-
wen werd niet gevlagd. Later werden de banden met de 
Oranjes echter weer aangehaald. Bewust gaf Claus zijn eer-
ste interview aan het NIW. In 1980 bij de inhuldiging van 
Beatrix als koningin stonden de kinderen van het Cheider 
met vlaggetjes in de hand haar te verwelkomen. 

1970-1989 Demonstraties voor de Sovjet-Joden
Amsterdam was tot de val van de Berlijnse Muur in 1989 
het toneel van grote demonstraties voor de vrijheid van 
Sovjet-Joden om hun Joodse identiteit te beleven en naar 
Israël te emigreren. Het Solidariteitscomité met de me-
diagenieke rabbijn Awraham Soetendorp aan het hoofd, 
wist het brede Nederlandse publiek ook voor het lot van 
de Sovjet-Joden te interesseren. Traditioneel werd rond 
Simchat Tora een grote demonstratie gehouden.

1974 Joodse kindergemeenschap het Cheider
Terwijl veel Joodse Amsterdammers de band doorsneden 
met de Joodse gemeenten, vormde zich binnen de ortho-
doxie een nieuwe groep: de ultra-orthodoxie. De breuk 
werd zichtbaar door de oprichting van een eigen school, 
waardoor niet langer basisschool Rosj Pina en middelbare 
school Maimonides dé enige school voor alle Amsterdams-
Joodse kinderen vormden.

2012 Joods Cultureel Kwartier
De oude Jodenbuurt is nu definitief gemusealiseerd: het 
Joods Historisch Museum, sinds 1987 gevestigd in het 
Asjkenazische synagogencomplex, de Snoge en de Hol-
landsche Schouwburg vormen samen als ‘Joodse Cultureel 
Kwartier’ een kwalitatief hoogstaand visitekaartje van 
Amsterdam voor toeristen en talloze schoolklassen. De 
geschiedenis en de cultuur van Joods Amsterdam wordt in 
al zijn veelzijdigheid, in hoogte- én dieptepunten, in deze 
drie gebouwen gepresenteerd. 

TRANSVAALBUURT PRENTBRIEFKAART (COLLECTIE J. VAN VELZEN)
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TEKST ROSE SPIJKERMAN

Ontstaan van de Bibliotheca Rosenthaliana
In Amsterdam bevindt zich een van de grootste collecties 
op het gebied van Joodse cultuur en geschiedenis van 
Europa: de Bibliotheca Rosenthaliana. Deze collectie werd 
in de negentiende eeuw aangelegd door de Poolse Leeser 
Rosenthal (1794-1868), die bij zijn dood een collectie 
van ongeveer 5200 banden naliet. Zijn verzameling kan 
worden gekarakteriseerd als een Joodse Verlichtingsbi-
bliotheek, met onder andere manuscripten, Hebreeuwse 
incunabelen (een boek of geschrift dat voor 1501 met losse 
letters is gezet en gedrukt) en een selectie van belangrijke 
en zeldzame Hebraica en Judaica op het gebied van religie, 
filosofie, Joodse Verlichting, literatuur en geschiedenis van 

het Jodendom. Rosenthals zoon George (1828-1909) was al 
op zestienjarige leeftijd naar Amsterdam verhuisd, waar hij 
bankier werd. Na de dood van zijn vader schonk hij in 1880 
de gehele collectie aan de stad Amsterdam, die het ge-
schenk dankbaar aannam. Het geheel werd ondergebracht 
bij de Universiteit van Amsterdam, die de collectie maakte 
tot een algemene bibliotheek over de Joodse geschiedenis 
en cultuur, met werken in onder andere het Hebreeuws, 
Jiddisch, Spaans, Portugees, Nederlands en Duits. Er zijn 
nu zo’n 120.000 werken, waaronder 1000 handschriften, 
2000 prenten, eenbladsdrukken en foto’s en ongeveer 80 
archieven. Zelfs De Benjamin is in de Bibliotheca Rosentha-
liana te lezen!

Een Joodse bibliotheek  in Amsterdam
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Een Joodse bibliotheek  in Amsterdam

Onderzoek
De Bibliotheca Rosenthaliana heeft als een van de grootste 
collecties binnen Europa een groot internationaal publiek. 
De conservatoren Emile Schrijver en Rachel Boertjens staan 
dan ook in contact met allerlei bibliotheken en onderzoe-
kers in binnen- en buitenland. Zo werken zij bijvoorbeeld 
samen met The National Library of Israel mee aan een digi-
taliseringproject om handgeschreven materiaal digitaal te 
bewaren en voor iedereen zichtbaar te maken. Daarnaast 
heeft Emile Schrijver samen met de Zwitserse verzamelaar 
René Braginsky een reizende tentoonstelling gemaakt van 
de Braginsky-collectie, die in Amsterdam, New York, Jeru-
zalem en Zürich te zien is geweest.

Verschillende collecties en archieven
Hoewel veel geschriften en boeken uit andere delen van 
de wereld afkomstig zijn, is Joods Amsterdam ook goed 
vertegenwoordigd, bijvoorbeeld met allerlei gedrukte 
programmaboekjes van bijzondere diensten in de verschil-
lende Amsterdamse synagogen en reglementen voor Am-
sterdamse Joodse verenigingen. Een belangrijk onderdeel 
is de collectie van Nederlands-Joodse drukkers, waaronder 
die van Menasseh Ben Israel (1604-1657). Deze Portugees-
Joodse wetenschapper, schrijver, diplomaat en boekdruk-
ker heeft in 1626 te Amsterdam als eerste Jood Hebreeuws 
gedrukt. De Bibliotheca Rosenthaliana heeft een vrijwel 
complete collectie van Menasseh-edities opgebouwd, wat 
inhoudt dat zij over 70 exemplaren beschikt. Niet alleen 
op intellectueel gebied is er in de Rosenthaliana van alles 
te vinden. Zo is er bijvoorbeeld ook het archief van de 
Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te 
Amsterdam. 

Deze vereniging werd in 1872 opgericht om de hygiëne 
van arme Joodse schoolkinderen in Amsterdam te bevor-
deren en regelmatig schoolbezoek te stimuleren. In het 
archief zijn ledenlijsten, een notulenboek en correspon-
dentie te vinden. Verder beschikt de Rosenthaliana over 
traditionele Amsterdamse muziek die in de synagoge 
werd gespeeld, opgetekend door een cantor in de Grote 
Synagoge: Abraham Katz (1881-1930). Bijzonder is dat in 
Amsterdam voor elk feest een aparte melodie bestaat voor 
het Kaddisj, het eeuwenoude Aramese gebed ter heiliging 
van God. Sommige van deze melodieën worden nu nog 
steeds gezongen. Het is dan ook waardevol dat dit soort 
materiaal wordt bewaard in de collectie van de Bibliotheca 
Rosenthaliana.

Rose Spijkerman is bezig met de Onderzoeksmaster 
Geschiedenis aan de UvA. Zij werkt tevens bij JMW op de 
afdeling thuiszorg.
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 TEKST LEA VAN COEVERDEN EN RAYA LICHANSKY
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Sinaasappeltaart met 
amandelen
Amsterdams-Joods recept

Amsterdams-Joodse recepten zijn er in overvloed, en Lea noemt er een aantal 
in haar jeugdherinneringen. Maar dat zijn Oost-Joodse gerechten. Ik kies voor 
een recept dat zijn oorsprong vindt in zuidelijker streken en met de Sefardische 
Joden naar het noorden is meegekomen: sinaasappeltaart met amandelen. 
De taart wordt helemaal zonder tarwebloem gemaakt en is dus zowel geschikt 
voor mensen met een glutenvrij dieet als voor Pesach. 

2 biologische handsinaas-
appelen, samen ca. 250-300 gram
1 vanillestokje
200 gram amandelmeel
½ zakje bakpoeder
mespunt zout
5 eieren
200 gram suiker
2 citroenen
1 sinaasappel
3 eetlepels suiker

Ingrediënten
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• Boen de sinaasappelen goed af 
onder de hete kraan, snijd ze tot 
halverwege kruiselings in.

• Snijd het vanillestokje in de lengte 
open, schraap met de punt van een 
mes het merg eruit, houd dit apart.

• Leg de vruchten in een passende 
pan (geen aluminium!), leg het 
uitgeschraapte vanillestokje erbij en 
schenk zoveel water in de pan dat 
de vruchten onderstaan. Breng aan 
de kook en laat afgedekt op niet te 
hoog vuur ca. 1 uur zachtjes koken. 
Zet daarna het vuur uit en laat af-
koelen. NB: dit kan ruim van tevoren 
worden gedaan.

• Neem de sinaasappels uit het water, 
snijd ze in vieren en verwijder de 
pitten. Pureer de vruchten met schil 
en al in de keukenmachine.

• Voeg het amandelmeel, vanillemerg, 
bakpoeder en zout toe en mix tot 
alles goed gemengd is.

• Klop eieren en suiker schuimig.
• Spatel het sinaasappelmengsel er-

door, doe dit deeg over in een met 
boter ingevette en met een passend 
stuk bakpapier beklede taartvorm.

• Bak de cake in ca. 45 minuten gaar: 
test met een mesje - als dat droog 
eruit komt is de taart klaar.

 

Tijdens het bakken maakt u een 
stroopje van het sap van 2 citroenen 
en 1 sinaasappel en 3 eetlepels suiker. 
Laat borrelend inkoken.
 
Afwerking: prik de warme taart direct 
uit de oven in met een saté-prikker en 
bedruppel met het citrusstroopje. Laat 
de taart in de vorm afkoelen. Heerlijk 
met vanille-ijs en aardbeien!
 
In de winter maak ik dit recept met 
mandarijnen, clementines, bloedsi-
naasappelen of mineola’s, of een mix 
hiervan. Het gewicht van de vruchten 
moet 250-300 gram zijn.

Het jaar 2013 is belangrijk voor Amsterdam. De Amster-
damse grachten bestaan 400 jaar. Het Rijksmuseum is 
heropend en Artis bestaat 175 jaar. Wat heeft deze van 
geboorte Rotterdamse met Amsterdam?

Na de oorlog vestigden mijn grootouders en mijn moe-
der er zich. Mijn moeder begon aan de Churchilllaan een 
hoedenatelier en schreef zich in bij Maccabi, de Joodse 
sportvereniging. Daar ontmoette ze in 1952 mijn vader die
van geboorte Amsterdammer was. Ze wachtte hem op 
aan de fi nish van een belangrijke hardloopwedstrijd. Zij 
stond daar nog een half uur na aankomst van de laatste 
hardlopende te wachten, een bezorgde handdoek in haar 
handen. Tot mijn vader aan kwam wandelen. ‘Ik ben daar 
mesjogge, zo hard te lopen voor niets,’ zei hij.
In 1953 trouwden zij. Stonden onder de choepa in het 
De minerva paviljoen waar Opperrabbijn Schuster ze de 
zegen gaf. En ze verhuisden naar Rotterdam.

Iedere zondag vertrokken wij, na Joodse les, in de Lelijke 
Eend naar Amsterdam. Om eerst te lunchen bij de pleeg-
ouders van mijn vader in Amsterdam Osdorp, op bezoek 
te gaan bij tantes die woonden in De Joodsche Invalide
vlakbij Artis en te dineren bij mijn grootouders aan de 
Churchilllaan. Rond zeven uur vertrokken wij dan weer, 
bol en rond gegeten en voorzien van zakgeld en goede 
raad, naar Rotterdam. De geuren van de zo typische ge-
rechten die mijn van geboorte Duits Joodse grootmoeder 
maakte kan ik me nog herinneren. Van Falsche Haas tot 
Sauerbraten, van gefi llte Fish tot Noedelsjalet.

Amsterdam heeft zo voor mij een bijzondere betekenis 
gekregen. Niet alleen was het de stad waar mijn ge-
plunderde familie een thuisbasis vond, ook was het de 
stad waar mooie herinneringen werden gemaakt. Geur-
herinneringen...

Joodse gerechten van weleer

Amsterdam, ik ruik het!

CULTUUR & WETENSCHAP - ETEN EN OPETEN

Bereiding
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TEKST ESTHER SCHOLTENS

Vraag
Mijn naam is Baruch Spinoza, ofwel Benedictus de Spinoza. 
Alhoewel ik mijn brood verdien met het slijpen van lenzen, 
heeft mijn andere vak mij in grote problemen met mijn 
directe omgeving gebracht. Of moet ik zeggen: onbegrip 
en intolerantie hebben mij het leven zoals ik het tot voor 
kort leidde onmogelijk gemaakt. Een korte uitleg: mijn 
andere vak is dat van de filosofie, alhoewel ik mijzelf niet 
graag filosoof noem. Ik ben namelijk van mening dat den-
ken, praten, schrijven nooit afdoende zijn. De uitdaging en 
verplichting schuilt in de praktijk. 

Mijn filosofische publicaties staan dan ook voor een denk-
wijze die moeten leiden tot een democratischer inrichting 
van mijn 17de eeuwse samenleving. Daartoe pleit ik voor 
strenge scheiding tussen kerk en staat, en verdeling van de 
macht. Daarmee heb ik geen vrienden gemaakt bij diege-
nen die hun status ontlenen aan godsdienst en (politieke) 
macht. Daarnaast heb ik gesteld dat God geen menselijke 
gedaante heeft, er geen hemel of hel bestaan, maar dat 
God en het Goddelijke overal om ons heen zijn: in de na-
tuur, in het leven en ook in de mens. Ik houd mij dan ook 
niet aan Joods religieuze geboden en verboden. U kunt 
zich wellicht de woede van de leiders in de Sefardische 
gemeenschap voorstellen. Die woede, ik noem het liever 
onbegrip en intolerantie, heeft ertoe geleid dat ik officieel 
verbannen ben uit mijn eigen gemeenschap! 

Men beschuldigt mij in de banvloek van ‘vreselijke ketterij’ 
en ’monsterlijke daden’. Onbegrijpelijk. Degenen die mij 
goed kennen zullen u vertellen dat ik juist een redelijke en 
zachtaardige man ben. Natuurlijk verdedig ik mijn filosofie 
en mijn geloofsopvatting, maar ketterij en monsterlijke 
gedrag?? Dat ik niet in de synagoge mag komen vind ik 
niet erg. Ik mag echter evenmin contact hebben met mijn 
familie en vrienden en dat vind ik wel heel erg. 

Tot overmaat van ramp ben ik onlangs aangevallen door 
iemand op straat. Hij probeerde me met een mes te ver-
moorden. Mijn vrienden hebben me, voor mijn veiligheid 
ondergebracht buiten de stad (richting Ouderkerk aan de 
Amstel). En hier zit ik nu. Ik ben alles kwijt: mijn familie, 
mijn stad en mijn veiligheid. De somberheid neemt steeds 
meer de overhand. Moet ik het boetekleed aantrekken en 
de rabbijnen die mij hebben verbannen, tegemoet treden? 
Of moet ik trouw blijven aan de verplichting die ik mezelf 
heb opgelegd: namelijk om de mensen te verlichten en 
zodoende een rechtvaardiger samenleving te creëren? De 
prijs die ik daarvoor betaal is inmiddels evident...

Vrijheid vs Geloof in de 17de eeuw
In deze rubriek geeft Esther Scholtens een kijkje in haar werk als maatschappelijk werker bij JMW. De vragen en  
antwoorden zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk, maar zijn uiteraard geanonimiseerd.

‘Spinoza wordt beschuldigd 
van vreselijke ketterij’ 
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Vrijheid vs Geloof in de 17de eeuw

Eitze
Ik zou zeggen: die prijs is enorm en behelst meer dan van 
en mens gevraagd mag worden. Niet alleen uw lichame-
lijke veiligheid is hier in het geding, ook uw intellectuele 
en sociaal-emotionele vrijheid worden ernstig bedreigd. 
En dat alles omdat u de groepscohesie heeft verstoord. De 
effectiviteit van een groep hangt namelijk af van geza-
menlijkheid en eensgezindheid. Deze geven duidelijkheid 
en stabiliteit. Ieder groepslid wordt geacht zich te houden 
aan de geschreven en ongeschreven gedragsregels . Deze 
worden op hun beurt weer bepaald door de geldende 
waarden en normen, de hiërarchie en de groepsidentiteit. 
Zo te lezen heeft u de stabiliteit van uw groep, de Sefardi-
sche gemeenschap, behoorlijk ondermijnd. Door kritiek te 
uiten op de kern van het geloof, tastte u de belangrijkste 
waarden aan. Door u niet aan de geboden en verboden te 
houden, legde u de groepsnorm naast u neer. Door u niets 
aan te trekken van de terechtwijzingen door de rabbijnen, 
toonde u geen respect voor de groepshiërarchie. Uit dit 
alles blijkt duidelijk dat u niet erg genegen bent om de 
groepsidentiteit te beschermen. 

Voor een minderheid, de Joodse gemeenschap, die een 
geschiedenis heeft van vervolging en bedreiging, is dit 
ronduit gevaarlijk. Zo bekeken is het niet zo raar dat u 
verbannen bent. Je zou kunnen zeggen dat u de tijdsgeest 
niet mee heeft, maar ik durf te stellen dat bovenbeschre-
ven groepsdynamica van alle tijden is. Ook in mijn tijd is 
het sociaal gezien niet slim je nek uit te steken. Ook in het 
hier en nu moeten mensen vluchten en huis en haard ach-
terlaten, omdat ze met hun afwijkende ideeën de eigen 
groep bedreigen. Vreselijk.

Dit roept bij mij de vraag op hoe sterk een groep in feite 
is, wanneer die geen kritiek kan verdragen, geen anders-
denkenden kan dulden? Op de lange termijn is iedere 
samenleving juist gebaat bij vooruitgang: de ontwikkeling 
van een rechtvaardiger samenleving begint met kritiek op 
de huidige. Mensen zoals u zijn onontbeerlijk in dit proces. 
Maar wilt en kunt u de persoonlijk prijs hiervoor betalen? 
Ik weet dat u dat wilt, maar is uw draagkracht bestand 
tegen deze enorme last? U zou uw draagkracht kunnen 
vergroten door het gezelschap van gelijkgestemden op 
te zoeken. Zij kunnen u sterken dat de prijs weliswaar 
hoog is, maar zeker niet voor niets betaald wordt. U kunt 
dit niet weten, maar u bent uitgegroeid tot de grootste 
fi losoof van Nederland. Uw Tractatus Theologico-Politicus 
wordt beschouwd als het oudste pleidooi voor de vrijheid 
van meningsuiting, een thema dat ook in mijn tijd nog 
zeer actueel is. 

AFBEELDING VAN STANDBEELD VAN 
SPINOZA DAT IN 1880 IN DEN HAAG 
WERD ONTHULD
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Benjamin Servicepaket
Voor € 17,50 per jaar kunt u lid worden van het Benjamin Servicepakket. Met dit (gezins) lidmaatschap kunt u gebruik 
maken van allerlei aanbiedingen, zorg en gemaksdiensten, artikelen en cursussen. Het volledige aanbod kunt u lezen op 
www.benjaminservicepakket.nl. Naast de algemene diensten hebben wij ook een aantal ‘Joodse diensten’; zoals JMW a 
la carte, Sari’s kookpunt en In je nopjes aan de knopjes.

JMW a la carte
Iedere dinsdagavond kunt u eten bij JMW a la carte in Beth 
Sahlom. BSP leden krijgen € 3,50 korting op de maaltijd. 
Reserveren op 020 577 65 88

Restaurant H’Baron
Speciaal BSP menu bij H’Baron. Leden kunnen voor 
€ 14,50 een speciaal menu krijgen (tussen 17.00 en 19.00 
uur). Reserveren op 020 577 65 88

Sari’s Kookpunt
Sari’s Kookpunt is zich aan het uitbreiden. Heeft u belang-
stelling voor een door u zelf bepaalde maaltijd dan kunt u 
bellen naar 020 577 65 88 / 50+@joodswelzijn.nl

Matrasreiniging aan huis
Een matras is een van de meest vervuilde gebruiksvoor-
werpen in huis. Laat u matras reinigen aan huis.
1 persoonsmatras € 37,50
2 persoonsmatras € 62,50
BSP leden krijgen 15% korting
Telefoon 0900 1866

Informatie bij JMW afd. 50+ 020 577 65 88 van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur of via e-mail  
info@benjaminservicepakket.nl. U kunt zich ook direct 
aanmelden via onze site of door gebruikmaking van de 
antwoordbon in deze Benjamin. Stuur deze naar JMW 
o.v.v. Lidmaatschap Benjamin Servicepakket.

Bent u lid en wilt u gebruik maken van een van onze dien-
sten dan kunt u bellen naar bovenstaand telefoonnummer. 
Voor de algemene diensten kunt u terecht bij Amstelring 
Ledenservice 0900 1866 (onze samenwerkingspartners). 
Binnen 48 uur wordt u verder geholpen door de desbe-
treffende dienstverlener. 

Sari’s kookpunt
Voor 65+ers

 
Een lekkere

warme maaltijd
door uzelf samengesteld

bij u thuis gebracht

www.benjaminservicepakket.nl
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Joodse identiteit, lust? Last? 
Deze gespreksgroep is bedoeld voor 
mensen met een Joodse achtergrond 
die met elkaar van gedachten willen 
wisselen over belangrijke thema’s  
zoals: Joodse identiteit, familie,  
relaties en het dagelijks leven. In  
deze groep zullen de thema’s worden 
bekeken met de bril van nu, vanuit 
het besef dat iedereen zijn eigen  
geschiedenis met zich meedraagt. 
Door herkenning van de verhalen  
van anderen is het de bedoeling dat  
je meer inzicht krijgt in je eigen  
situatie.
Zes bijeenkomsten één keer per 
twee weken, kosten € 45,–

Kind in de oorlog, 65 jaar later
De oorlog is zo lang geleden, maar 
gevoelsmatig zeker niet. Als je de  
oorlog als kind hebt meegemaakt, 
kun je nu nog plotseling opkomende 
gevoelens van angst, onveiligheid, 
eenzaamheid en gemis aan dierbaren 
ervaren. Als je dit herkent, praat dan 
mee in een groep van gelijkgestem-
den, waarbinnen je je veilig kunt 
voelen.
Zes bijeenkomsten, kosten: € 45,–

Naoorlogse Generatie groep
Hoe kun je last hebben van de oorlog 
van je ouders? Je hebt de oorlog zelf 
niet meegemaakt, maar je bent wel 
opgevoed door ouders die zelf ver-
volgd werden en veel familie hebben 
verloren. Wat heeft dat voor invloed 
op je (intieme) relaties, je stemmin-
gen, je maatschappelijk functioneren, 
je Joodse binding? Door met elkaar 
van gedachten te wisselen kun je een 
beter inzicht in je eigen situatie 
krijgen. 
Zes bijeenkomsten, kosten: € 45,–

 
Kinderen van Joodse vaders
Je hebt een Joodse vader en een niet 
Joodse moeder en voelt je niet ge-
accepteerd in de Joodse wereld. Vaak 
voel je je solidair met de Joden, maar 
tegelijkertijd heb je soms het idee dat 
je een buitenstaander blijft. Hoor je 
nu bij de Joodse wereld of de niet-
Joodse wereld? Waar ligt je loyaliteit? 
Hebben anderen dat ook, hoe gaan 
ze er mee om? Wil je meepraten, 
meld je dan aan.
Zes bijeenkomsten, kosten: € 45,–

Help! Ik ben met een Israëli  
getrouwd...
Een relatie met iemand uit een ander 
land, kan inspirerend en verrijkend 
zijn. Maar soms zijn de verschillen zo 

groot dat je elkaar niet meer goed 
begrijp. Het word dan een uitdaging 
om goed met elkaar te blijven com-
municeren.
Wordt er veel geschreeuwd of juist 
gezwegen? Begrijp je elkaars li-
chaamstaal of zijn er misverstanden 
over het Nederlands of Ivriet taalge-
bruik. Jij altijd stipt op tijd maar je 
Israëlische partner denkt hier heel 
anders over. Komt de familie uit Israel 
(te) vaak logeren en vind je partner 
dat fijn en vind jij het een last? En 
word je als niet-joodse partner geac-
cepteerd door je schoonfamilie?
Over deze dilemma’s gaan we met 
elkaar in gesprek. Partners zijn ook 
welkom.
Vier bijeenkomsten, kosten: € 30,–

Joodse cultuur op één zondag
Leren over het dagelijkse Jodendom 
van geboorte tot graf en alles ertus-
senin. Zondag 20 oktober van 10.00 
tot 15.30 uur.
Kosten € 22,50, inclusief lunch 

Deel je ervaring!
Heb je deelgenomen aan één van de 
groepen of cursussen en wil je je 
ervaringen met anderen delen? 
Schrijf het ons: info@debenjamin.info 

Informatie en aanmelden
Mail naar info@joodseactiviteiten.nl 
of bel naar Roos van den Berg 
020 577 65 66.
Voorafgaand aan de groep vindt een 
kennismakingsgesprek plaats.

www.joodsmaatschappelijkwerk.nl > 
Gespreksgroepen en Cursussen

Groepen en Cursussen

JMW - ACTIVITEITEN

GROEPSWERK TEAM
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Maurits van der Ven
Namens mijn oma, Eva Perotti van der Ven uit Amsterstam 
geb. 1924, ben ik op zoek naar familie. Voor zover bekend 
is Maurits van der Ven, (later waarschijnlijk genoemd 
Mordechai Agmon, geb. 1917) nog in leven. In 1940 is hij 
naar Haifa gegaan. 
Graag zou ik met hem of met familie in contact komen. 
Als er mensen zijn die meer weten over de familie van 
mijn oma is informatie ook zeer welkom.
Contact opnemen via nvklooster@hotmail.com

Clemence
Ik ben op zoek naar de dochter van mijn zwager, Cle-
mence, geboren in de oorlog, 17 mrt. 1942 vermoedelijk 
in Den Haag. Vader: Jacob Israël (22/11/1901 - 18/9/1942) 
Auschwitz. Moeder Johanne Croiset (22/7/1916 - 13/3/1943) 
Sobibor. Door onderduik waren zij niet gehuwd. 
Mogelijk heeft zij de achternaam van haar moeder: 
Croiset. Ik weet dat zij in 1948-1950 in leven was. Voogd 
was haar tante: Anna (v. Os) Israël. Willy Israël-Kuiper willy.
israel@upcmail.nl 

Sjoek

JMW - JOODSE VRIENDEN

 TEKST MARIANNE FUCHS

Kind van Joodse immigranten 
Opgroeien in een immigranten gezin

Karien Anstadt neemt in september na 32 jaar afscheid van 
JMW. Ze begon als maatschappelijk werkster, daarna was 
ze hoofd van het vrijwilligerswerk en vanaf 2005 gaf ze 
leiding aan de afdeling Joodse activiteiten.
Ze heeft veel themabijeenkomsten en conferenties ge-
organiseerd. Nu ze met pensioen gaat vraag ik haar wat ze 
zelf een interessante laatste bijeenkomst zou vinden.

Emoties als het over vluchtelingen gaat
Karien hoeft niet lang na te denken en zegt dat ze een 
thema heeft gekozen dat haar persoonlijk aanspreekt, 
namelijk de invloed van een opvoeding door Joodse im-
migranten.
‘De laatste decennia is de multi-culturele samenleving 
volop in het nieuws. Immigranten, asielzoekers en vluchte-
lingen, iedereen heeft er wel een mening over. Ik merk dat 
ik zodra het daarover gaat, mijn oren spits en ik me vooral 
identifi ceer met deze groepen.’
Op de vraag hoe dat zo komt vertelt ze: ‘Mijn Joodse 

ouders kwamen beiden in 1930 op 10 jarige leeftijd, vanuit 
Polen naar Nederland, samen met hun ouders. In mijn 
jeugd hebben ze mij veel verteld over hun beginjaren in 
Amsterdam. Hoe vreemd en nieuw alles voor ze was en 
hoe ze hun best deden om goed Nederlands te leren.
Als ik over asielzoekers of vluchtelingen hoor of lees bekijk 
ik dat vanuit het perspectief van mijn ouders en grootou-
ders, mijn familiegeschiedenis heeft een grote invloed op 
mijn denken daarover. Ik raak geëmotioneerd als ik hoor 
dat er plannen zijn om vluchtelingen die illegaal in Neder-
land zijn strafbaar te stellen. Ik weet dat de situatie van 
toen weer anders is dan nu, maar toch.’
 
Praten met andere immigranten kinderen
Ik vraag Karien hoe het voor haar was om ouders te heb-
ben, die niet in Nederland geboren zijn.’Het grappige is 
dat ik daar pas de laatste tijd over aan het nadenken ben. 
Ik ben vanaf mijn dertigste vooral bezig geweest met wat 
Joods zijn en oorlog voor mij betekent, maar die andere 
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Jingle 617 Vrouw, 69 jaar, woonachtig in Zuid-West 
Nederland, zoekt corres-pondentie-vriend(en) in binnen- 
en/of buitenland. Ik heb een brede belangstelling en hou 
van muziek, dans, fi lm en theater-bezoek.

Jingle 618 Ik ben een Joodse, spontane vrouw 80 jaar 
jong, zou graag (vriend)schap met mesjomme en eerlijke 
man, dierenvriend, liefst omgeving apeldoorn, om samen 
nog van het leven te genieten. Vanaf 75 jaar graag een 
reactie van jou. Ben in bezit van auto en heb een hondje. 
De rest komt later eventueel. 

Aarzel dan niet en stuur ons uw oproep. Wij plaatsen uw 
berichtje gratis in de volgende Benjamin en zenden de 
binnengekomen reacties aan u door.  

Wilt u reageren op een van de oproepen, stuur ons uw 
brief in een gesloten envelop met linksboven in de hoek 
het nummer van uw keuze. Wij sturen uw gesloten envelop 
door aan de geadresseerde. 
‘Benjamin redactie, o.v.v. Schadchen, De Lairessestraat 
145-147, 1075 HJ Amsterdam’ of per mail info@debenjamin.
info. www.joodsevrienden.nl

Jingles

invloed, zoals opgevoed zijn door immigranten ouders, 
daar ben ik pas de laatste tijd mee bezig. Ik heb er wel 
eens discussies met mijn zusjes over. We erkennen dat het 
een rol heeft gespeeld, maar kijken er toch op een verschil-
lende manier tegen aan. Het lijkt me leuk om er een mid-
dag aan te wijden en met andere immigranten kinderen 
uit te wisselen hoe zij dat ervaren hebben.’ Ik vraag haar 
of ze een specifi ek voorbeeld kan geven. ‘Nou, neem nou 
dat Nederlands. 

Mijn ouders hebben heel erg hun best gedaan om goed 
Nederlands te leren spreken en schrijven en daarin zijn 
ze ook geslaagd. Ze waren daar ook heel trots op. Mijn 
vader was een taalpurist. Van die aandacht voor taal heb 
ik wel wat meegekregen. Ik herinner me dat ik een keer 
op school aan het woord was en er een beetje om me 
gelachen werd. Ik begreep totaal niet waarom en toen ik 
ernaar vroeg vertelde een van mijn klasgenoten me dat 
ik zo nadrukkelijk articuleer.’ Karien wil graag dieper op 

dit onderwerp, kind zijn van immigranten, ingaan op de 
bijeenkomst op 1 september. Ze nodigt leeftijdgenoten uit, 
kinderen van Oost-Europese Joden en Duitse Joden, die 
tussen de twee wereldoorlogen naar Nederland zijn geïm-
migreerd. Kinderen met één Joodse ouder die immigrant 
is/was of anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp 
zijn natuurlijk ook welkom.

Bijeenkomst kind van Joodse Immigranten
Zondag 1 september van 14.00 - 16.00 uur
Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a, Amsterdam
Kosten: € 5,– incl. koffi e en gebak
Bereikbaar met tram 9 en 14, halte mr. Visserplein
Aanmelden: info@joodseactiviteiten.nl 

VAN LINKS NAAR RECHTS: KARIEN 
ANSTADT, HUISVRIENDIN GISELA 
JACOBS, MOEDER LYDIA BLEIBERG, 
VADER MILO ANSTADT
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ALMERE
Di z’n Koffi e

Bijzondere bijeenkomsten:

10 juli Bingo

17 juli laatste dag voor de zomervakantie

21 augustus eerste dag na de 

zomervakantie

Iedere woensdag vanaf 9.30 uur inloop 

koffi e-ochtend in Parkwijk

Informatie en opgave: Judith Heslenfeld 

T 036 532 81 35

AMSTERDAM
Afdeling Ouderenwerk

3 juli Halve dagtocht van 11.30 - 17.30 uur

9 juli Mini dagtocht naar Bergen (NH)

16 juli BBQ in de eetzaal van Beth Shalom 

(met mooi weer op het terras)

7 augustus Tweede mini dagtocht naar 

Bergen (NH)

Informatie: Ouderenwerk T 020 577 65 88 

of E 50+@joodswelzijn.nl

APELDOORN
HaMakor geen JMW groep

Bijna iedere derde vrijdag van de maand

van 10.00  - 13.00 uur

Juli en augustus geen bijeenkomsten.

Iedereen is welkom

Aanmelden: Channa Alliki T 055-542 08 63 

E l.alliki@chello.nl. Kosten € 2,–.

Dinsdagochtend inloopochtend

Heeft u trek in koffi e en zin in een praatje? 

De ouderenwerkers van JMW heten u van 

harte welkom in het gebouw van het JCC 

aan de Van der Boechorststraat. Zij zitten 

voor u klaar op dinsdagochtend van 10.00 

tot 13.00 uur en kunnen u, behalve met 

koffi e, ook van de nodige informatie en 

advies bedienen.

Heeft u ideeën voor deze ochtend, mail 

of bel naar JMW. Wij willen graag samen 

met u kijken hoe wij deze ideeën kunnen 

verwezenlijken.

Inloopochtend dinsdag van 10.00 tot 

13.00 uur (start september 2013)

Adres: Van der Boechorststraat 26, 

1081 BT Amsterdam

Informatie: Irene Hirsch T 020 577 65 88 of 

E i.hirsch@joodswelzijn.nl 

ARNHEM
Sjmoes-Inn geen JMW groep

Sjmoes-Inn gaat nog door tot en met 

juni 2013.

Daarna heft de groep zichzelf op omdat 

er onvoldoende deelnemers zijn.

Informatie: Fred Senator T 0575 542 315

BREDA
Finjan

Zomerstop in de maanden juli en augustus.

11 september aanvang nieuw seizoen.

Bijeenkomsten elke tweede woensdag van 

de maand vanaf 10.30 uur.

Informatie: Joop Leeser T 076 542 22 78 of 

E j.leeser@planet.nl

DEN BOSCH
Bejachad

Geen bijeenkomsten in juli en augustus.

12 september aanvang nieuw seizoen.

Informatie: Ingrid T 073 521 48 05 of 

E koosdl@iae.nl

DEN HAAG
Mitzwe Bar

Terug naar de dinsdagmiddag.

In de maanden juli en augustus geen 

bijeenkomsten.

10 september aanvang nieuw seizoen.

Bijeenkomsten elke tweede dinsdag van 

de maand vanaf 14.30 uur.

Informatie: Betty Braat: T 0172 430 628 of 

E braat.b@kpnplanet.nl

HAARLEM / BLOEMENDAAL
Tsevet

23 juni Wandelen in Amsterdam met 

Daniël Metz met als thema Lief en Leed 

aan de Jodengrachten

10 september Lezing. Nadere informatie 

volgt.

Bijeenkomsten vanaf 19.30 uur.

Informatie: T 023 526 22 81 of 

E els.bouma@gmail.com

HEERENVEEN
Sjemoe’ot

In de maanden juli en augustus zullen 

er geen bijeenkomsten zijn.

Gezellige en informatieve bijeenkomsten 

op de tweede woensdag van de maand.

Informatie: aanmelden bij: 

Gineke van Dam T 0514 541 193 of 

E richard.bierman@hetnet.nl

http://smoezen.israel-online.nl

HEILOO
Tsafon

Zomerstop tot september.

11 september Bijeenkomst na de lange 

zomerstop

Inloop vanaf 19.30 uur, start 

bijeenkomsten 20.00 uur.

Informatie: Reina Oudgenoeg 

T 072 533 31 27 of 

E r.oudgenoeg@zonnet.nl

Gezocht: secretaris maandelijkse 

culturele avonden in Heiloo

Woont u in de buurt van Heiloo? Is uw 

administratie altijd goed op orde? En 

werkt u graag met mensen? Kom de 

vrijwilligersgroep in Heiloo versterken. 

Meer informatie bij Sarah Feirabend 

via 020 577 65 66 of via s.feirabend@

joodswelzijn.nl 

zondag 1 september van

Gezocht: penningmeester maandelijkse culturele avonden in Bloemendaal 

Houdt u van actuele onderwerpen? Werkt u graag met mensen? Geef u op als vrijwilliger 

voor de maandelijkse culturele avonden in Bloemendaal.Meer informatie bij Barbara 

Tanenbaum op 020 577 65 66 of via b.tanenbaum@joodswelzijn.nl 
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HILVERSUM
Gooise Nesjomme

27 juni Koffi e Nesjomme in St. Joseph 

(LET OP gewijzigde datum en locatie!)

12 september Huiskamerkoffi e (LET OP 

gewijzigde datum!) bij Toos in Hilversum

Bijeenkomsten iedere vierde donderdag 

van de maand, mits anders vermeld.

Informatie: Edith Bernards-Baas 

T 035 541 47 50 of 

E edith.bernards@ziggo.nl; 

www.gooisenesjomme.nl

Gezocht: vrijwilliger voor de 

sjmoesochtenden in Hilversum

Houdt u van koffi edrinken en sjmoezen? 

En houdt u van dingen organiseren? 

De Gooise Nesjomme in Hilversum 

zoekt versterking. Interesse? Neem 

contact op met Barbara Tanenbaum via 

b.tanenbaum@joodswelzijn.nl of via 

020 577 65 66 voor meer informatie of 

kijk op www.joodsevrijwilligers.nl onder 

‘vacatures vrijwilligerswerk’

ROTTERDAM
Joffi e Koffi e

22 mei Lezing van Maurice Mol over de 

Joodse genealogie en Jonet.

19 juni Henk Smith vertelt over muziek 

met een Joods tintje.

17 juli Bijeenkomst. Informatie zal volgen.

21 augustus Gezellig uitje. Nadere 

informatie volgt

Iedere derde woensdag van de maand van 

10.30 tot 12.30 uur bij de LJG Rotterdam. 

Adres: Mozartlaan 99 (ingang Bachlaan), 

Rotterdam

Informatie: T 010 458 87 97

ZAANDAM
Koffi ebijeenkomst

26 juni Sjmoesochtend

Zomerstop tot september

25 september Bijeenkomst. Nadere 

informatie volgt nog.

Bijeenkomsten iedere laatste woensdag 

van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Informatie: Erna Houtkooper-Barend 

T 06 224 731 71 of 

E erna.houtkooper@hetnet.nl

ZWOLLE
Joo-oost (de nieuwe naam van de groep 

in Zwolle)

12 september Een bijeenkomst aan de 

start van het nieuwe seizoen.

Informatie: Judith Heslenfeld via 

E judith.1949@hotmail.com

JMW On The Move - Joods Berlijn

Van 30 september t/m 3 oktober 2013 

organiseert JMW een reis naar Joods 

Berlijn met o.a een bezoek aan het 

Joods Museum, een stadswandeling door 

de Joodse wijk en een bezoek aan het 

Holocaust monument. Er zijn nog enkele 

plaatsen beschikbaar.

Informatie: Mirjam Samson T 020 577 65 66 

of E m.samson@joodswelzijn.nl 

Jofel Cultuur

Jofel Cultuur is een zondag in het teken 

van de Joodse cultuur voor iedereen, met 

lezingen, fi lms en muziek. De 4e editie van 

Jofel is tijdens Soekot, het Loofhuttenfeest, 

op 22 september 2013, vanaf 10.30 - 18.30, 

in Leeuwarden, voor maar € 10,– (als 

u tot 30 juni betaalt). Wij zoeken nog 

vrijwilligers voor hulp op de dag zelf.

Graag contact opnemen per email jofel.

cultuur@gmail.com. Meer informatie op 

de website: https://sites.google.com/site/

jofelcultuur/

Cursussen afdeling 50+
Schildergroep maandag van 10.00 tot 12.00 uur 

Joodse geschiedenis  dinsdag van 10.30 tot 12.00 uur 

Meer bewegen voor ouderen dinsdag van 12.30 tot 13.15 uur

Jiddische conversatie woensdag van 14.00 tot 15.30 uur

 

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. U kunt altijd een proefl es bijwonen. 

Neemt u contact op met de afdeling 50+ T 020 577 65 88 of E 50+@joodswelzijn.nl 

 

De cursussen van JMW afdeling 50+ vinden plaats in het gebouw van het JCC in de

Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam

zondag 1 september van



Programma 

10.30 Verzamelen Leiden CS

11.00 Koffi e + gebak

12.00 Rondleiding Sjoel Leiden

13.15 Lunch

14.45 Rondvaart Rederij Rembrandt

16.00 Afsluiting

ACTIVITEIT   DONDERDAG 11 JULI 2013 

 Schrijf je online in op de website en ontvang GRATIS 
op jou afgestemde infor  matie en het kwartaalblad de Benjamin!

DAGTOCHT LEIDEN
Let op:

de dagtocht is
niet geschikt voor
mensen die slecht

ter been zijn.

Op 11 juli organiseert de afdeling Joodse Activiteiten van JMW 

een dagtocht naar Leiden. U wordt ontvangen met koffi e met 

taart. Verder zal het programma bestaan uit een rondleiding, een 

boottocht en een lekkere kosjer-style lunch. (Kosjere lunch op 

aanvraag).

Tijd 10.30 Kosten € 20,–. Informatie en opgave via 

e-mail info@joodseactiviteiten.nl of telefonisch 

020 577 65 66. Opgave tot 24 juni. 

Wij adviseren met het openbaar vervoer te 

komen. 10.30 uur verzamelen wij op station 

Leiden CS in de stationshal.

 www.joodseactiviteiten.nl

Nederlandse Joden in het

buitenland’Chinese Joden komen af en toe

uit de kast’ 14

Robert Vuijsje
‘Ik hoef niet meer op pad voor een

interview’  24

GRATIS KWARTAALBLAD VAN JMW VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND • WINTER 2012 • JAARGANG 26 • NR. 90

Mirjam Durlacher-Palache 

‘Wij hebben het leven mooi

gemaakt’ 16

Historische column

Chanoeka was een periode

waarin aan armen kleding

werd gegeven 23

CHANOEKAVIERING OP DE DAM

Adverteren in de Benjamin?

Marco Overmeer: 

handelaar in effecten

Succes creëert een paar valse vrienden

en een hoop echte vijanden.

....

Liefdewerk oud papier:

Jaap van Velzen

Ik wilde laten zien dat het niet waar

is, dat alle Joden schatrijk waren

GRATIS KWARTAALBLAD VAN JMW VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND • ROSJ HASJANA 2012 • JAARGANG 25 • NR. 89

Rosj Hasjana

Lancering Jonet

Vanaf 1 oktober 2012 online

met o.a. 'de agenda', nieuws en

discussies

René Kahn: Hoogleraar

klinische en biologische

psychiatrie

Ik meen alles wat ik zeg...

Nederlandse Joden in het

buitenland’Chinese Joden komen af en toe

uit de kast’ 14 Mirjam Durlacher-Palache 

‘Wij hebben het leven mooi

gemaakt’ 16

Historische column

Chanoeka was een periode

waarin aan armen kleding

werd gegeven 23

Adverteren in de Benjamin?Adverteren in de Benjamin?

Jaap van Velzen

Ik wilde laten zien dat het niet waar

is, dat alle Joden schatrijk waren

GRATIS KWARTAALBLAD VAN JMW VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND • ROSJ HASJANA 2012 • JAARGANG 25 • NR. 89

met o.a. 'de agenda', nieuws en

 GRATIS KWARTAALBLAD VAN JMW VOOR IEDEREEN MET EEN JOODSE ACHTERGROND • VOORJAAR 2013 • JAARGANG 26 • NR. 91

Joodse vrouwen uit de 

geschiedenis

Bemind, beroemd en berucht - 25

Reünie Woudschoten 

‘Belevenis-verademing-(h)erkenning 

en thuiskomen’ - 33Amsterdam Klezmer Band

‘Soms loop ik na een optreden zwaar 

teleurgesteld het podium af  - 22

Voor advertentietarieven en Benjamin deadlines kunt u contact opnemen met
Romeo Delta: daniel@romeodelta.nl of bel 0544-352 235.
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 TEKST KEMAL RIJKEN 

Bovenop 
het nieuws
Bij Jonet hebben we een bijzonder voorjaar achter de rug. 
Niet alleen mochten we begin mei onze 10.000ste unieke 
bezoeker verwelkomen, ook konden we op onze eigen 
wijze aandacht besteden aan het nieuws dat Nederland 
in zijn greep hield: de inhuldiging van koning Willem-
Alexander en koningin Maxima. Uiteraard moest dit dan 
wel aandacht met nesjomme zijn en dat is volgens vriend 
en vijand meer dan gelukt.

Het leek me een goed idee om aandacht te besteden 
aan Joodse Nederlanders die een bijzondere rol zouden 
krijgen voor, tijdens, en na Koninginnedag. Net als ieder 
jaar kreeg ik in de week voor 30 april van de gemeente 
Amsterdam de namenlijst van de lintjesregen door. In de 
hoofdstad gaat het meestal om vijftig á zestig gelukkigen 
die zich in naam van het staatshoofd Offi cier of Ridder mo-
gen noemen. Als journalist speur je dan altijd naar namen 
van bekende Nederlanders, want dat zou nog wel eens 
nieuws kunnen opleveren. Dit jaar kon ik namens Jonet 
ook door een Joodse bril naar de lijst kijken. Ik ontdekte 
dat niemand minder dan JMW-directeur Hans Vuijsje op de 
geheime namenlijst stond. Ook LJG-voorzitter Ron van der 
Wieken, pianodocente Anny Coronel-Plesman, bestuurder 
Suzy Raber-Meerschwam en medicus  Ruben van Coevor-
den – oprichter van Joods Hospice Immanuel - zouden 
een onderscheiding krijgen. Uiteraard moest alles geheim 
blijven totdat het vijftal haar titel ontving. Daarom ging ik 
naar de Beurs van Berlage om verslag te doen van de uit-
reiking. Een voor een kwamen de gegadigden het podium 
op en daar speldde burgemeester Eberhard van der Laan 
van Amsterdam de lintjes bij hen op.
Na afl oop stond een glunderende Vuijsje me te woord. 
‘Ik moest vroeg opstaan, want er was kennelijk een lintje 
voor iemand; iets wat mijn familieleden me tot het laatste 
moment geheim hielden. Pas toen ik mijn auto in de par-
keergarage van De Bijenkorf had neergezet en naar buiten 
liep, zag ik ineens een groep medewerkers voor me staan. 
Ik dacht: hier klopt iets niet. Klaarblijkelijk ging het dus om 
mij. Een grote verrassing.’

Ongeveer twee uur later pakten we op Jonet.nl uit met het 
interview en een extra verslag van de andere Joodse bur-
gers die een lintje hadden gekregen. Vier dagen later was 
het op de site opnieuw raak. Het was me gelukt om opper-
rabbijn Binyomin Jacobs te interviewen over zijn kijk op de 
inhuldiging. Immers, met LJG-rabbijn Mennno ten Brink en 
een aantal andere Joodse vertegenwoordigers zou hij op 
30 april de inhuldiging in de Nieuwe Kerk bijwonen. Jacobs 
was openhartig. ‘Koning Willem-Alexander kan en moet 
begrip tonen voor het feit dat de Joodse gemeenschap zo 
klein is, en alsmaar kleiner wordt. Dat is immers iets waar 
wij niets aan kunnen doen’, aldus de opperrabbijn. Ook 
stelde hij vast dat koningin Maxima de Joodse Nederlan-
ders ‘goed aanvoelt’. Het interview werd in twee delen op 
Jonet geplaatst: deel één op 29 april en deel twee op 30 
april. Een goede invulling voor een Joods medium op een 
historische Nederlandse dag.

Om het nieuws rond de inhuldiging af te sluiten kwam Jo-
net op 1 mei met een artikel over rabbijn Menno ten Brink 
van de LJG Amsterdam. Hij vertelde uitgebreid over zijn 
ervaringen in de Nieuwe Kerk. Ik vroeg hem of hij tijdens 
de plechtigheid Joodse elementen kon bespeuren. ‘Nee’, 
antwoordde Ten Brink. ‘Behalve dat ikzelf en andere rab-
bijnen erbij waren bijvoorbeeld. De voorafgaande abdica-
tie vond natuurlijk plaats in de Mozeszaal. Daar hangt het 
prachtige schilderij van Mozes met de zeventig ouderen 
die hem ondersteunden bij de leiding van het Joodse volk.’

Hoe dan ook zat Jonet rond de allerlaatste Koninginnedag 
dus bovenop het nieuws. Dat is ook een van de uitgangs-
punten van de website. In de toekomst willen we blijven 
komen met eigen verhalen. Als u nieuws heeft of als uw 
organisatie ons iets kan melden, vergeet u dan niet te 
mailen naar: info@jonet.nl. Indien wij ook vinden dat het 
nieuws is, plaatsen we uw bericht op onze site. Zo blijft 
Jonet.nl bovenop het nieuws.
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Amsterdam 
Spreekuur maandag t/m vrijdag 9.30 - 12.00 uur 
en woensdagavond op afspraak
020 577 65 77
spreekuur@joodswelzijn.nl 

Arnhem
Uitsluitend telefonisch spreekuur 
dinsdag 9.30 - 11.30 uur
026 445 12 89
jmw.arnhem@joodswelzijn.nl

Den Haag
Uitsluitend telefonisch spreekuur 
dinsdag 14.00 - 15.30 uur
070 355 56 72
jmw.denhaag@joodswelzijn.nl 

Eindhoven
Uitsluitend telefonisch spreekuur
dinsdag 9.30 - 11.30 uur
040 243 45 45
jmw.eindhoven@joodswelzijn.nl

Enschede
Uitsluitend telefonisch spreekuur
woensdag 9.30 - 11.30 uur
053 431 85 02 
jmw.enschede@joodswelzijn.nl

Friesland, Groningen en Drenthe
Uitsluitend telefonisch bereikbaar 
via kantoor Amsterdam.
jmw.groningen@joodswelzijn.nl 

Rotterdam 
Uitsluitend telefonisch spreekuur
dinsdag 14.00 - 15.30 uur
010 466 86 66
jmw.rotterdam@joodswelzijn.nl

Bezoek onze website www.joodswelzijn.nl voor een  
volledig en actueel overzicht van de openings tijden,  
diensten en activiteiten!

 

Nieuwsbrief Joodse Activiteiten
Wilt u ook de tweemaandelijkse nieuwsbrief van  
Joodse Activiteiten ontvangen? Maak dan nu een profiel 
aan op onze website www.joodseactiviteiten.nl onder 
‘inloggen/registreren JMW’ (rechtsboven) en geef uw 
voorkeuren aan.
 

De Benjamin wordt uitgegeven door JMW (Joods Maat-
schappelijk Werk) en verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van 9.500 exemplaren. Het blad wordt op aanvraag 
gratis verstuurd naar in Nederland wonende abonnees. 
Personen in het buitenland ontvangen de Benjamin indien 
minimaal € 25,– (meer mag ook) per jaar wordt gedo-
neerd. U kunt zich abonneren door gebruikmaking van de 
antwoordbon in deze Benjamin, of door registratie op de 
website www.debenjamin.info. Het volgende nummer (93) 
verschijnt in augustus 2013. 

Hoofdredacteur
Michel Kotek

Redactie
Karien Anstadt, Marianne Fuchs, Esther Scholtens, 
Jolan Toff en Jacqueline de Boer (secretariaat), 
Lea van Coeverden (tekstcorrectie). 

Redactieadres JMW
De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam
Tel. 020 577 65 18 (redactie) 
Tel. 020 577 65 66 (abonnementadministratie)
E-mail: info@debenjamin.info / www.debenjamin.info 

Advertentieverkoop 
Romeo Delta: daniel@romeodelta.nl 
of bel 0544 352 235

Vormgeving 
Dickhoff Design, Amsterdam 

Druk
Hega Offset, Rijswijk 

Inleveren kopij
De sluitingsdatum voor het aanleveren van kopij voor  
het Rosj Hasjana nummer is 2 juli 2013. 

www.joodseactiviteiten.nl

COLOFON



naam voorletter(s) voornaam

geboortedatum      man         vrouw

nationaliteit      wel           geen Joodse achtergrond

adres postcode woonplaats

telefoon e-mail

Gegevens partner (indien van toepassing)

naam voorletter(s) voornaam

geboortedatum      man         vrouw

nationaliteit      wel           geen Joodse achtergrond

Antwoordbon 92

Ik wil deelnemen aan 

 Kind in de oorlog-65 jaar later

 Joods cultuur op één zondag

 Kinderen van Joodse vaders

 Joodse identiteit, lust? Last?

 Naoorlogse Generatiegroep

 Help! Ik ben met een Israëli getrouwd

Ik wil graag een gratis abonnement op de Benjamin.

Ik wil graag informatie over de gesproken 

Benjamin.

Ik wil meer informatie over:

Ik maak graag gebruik van  

het Benjamin Servicepakket  

€ 17,50 uitsluitend per  

automatische incasso.

Bankrekening:

Burgerlijke staat:

Ongehuwd            Gehuwd

Weduwe                Weduwnaar

Samenwonend

Deze bon zenden naar:
JMW - Joodse activiteiten
De Lairessestraat 145-147
1075 HJ amsterdam

datum  handtekening

Uw persoonlijke gegevens worden conform de wet op de privacy behandeld.

Abonnement voor buitenlandse Benjamin abonnees
Stopzetting van de gratis verspreiding van de Benjamin 
aan de groep buitenlandse Benjamin abonnees heeft tot 
een toestroom van nieuwe buitenlandse donateurs ge-
leid. Vanaf een jaarlijkse donatie van € 25,– ontvangen de 
buitenlandse abonnees de Benjamin ook in de toekomst 
gratis. De minimale donatie is toereikend om de jaarlijkse 
portokosten te bekostigen. Buitenlandse Benjamin lezers 
kunnen er ook voor kiezen om voor de verschijning van 
het laatste Benjamin nummer een e-mail te ontvangen 
met een link naar de te downloaden Benjamin. Deze laat-
ste service is gratis, wat de redactie nodig heeft is slechts 
een online registratie met uw voorkeuren. 
Ga hiervoor naar www.debenjamin.info. 
Voor vragen weet u ons te vinden.

Uw donatie helpt!
Bent u nog geen donateur van de Benjamin, maar wilt u wel 

financieel bijdragen? Maak dan uw donatie over op rekening 

204420. t.n.v. Stichting JMW Bijdragen & Fondsen o.v.v. donatie 

Benjamin. De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam. 

Ga voor een online donatie naar www.debenjamin.info.



Voor vriendschap of meer

Powered by JMW

We are waiting to meet you! 

www.jonet.nl/jingles

VOOR IEDEREEN
MET JOODSE 

ACHTERGROND

• Gratis tot 1 oktober

• De nieuwste functies

• Veilig & vertrouwd

jingles@jonet.nl




