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Door keuzes te maken, vaak in- 

gegeven door toevalligheden, een 

ontmoeting die wel of niet kon 

plaats vinden tijdens coronatijd, 

door persoonlijke voorkeuren, 

door juist niet te willen streven 

naar volledigheid, je kan tenslot-

te ook niet 30.000 individuen in 

beeld brengen. Zaken die in ieder 

geval niet mochten ontbreken 

was de uitleg over woorden en 

begrippen zoals Mokum (plaats) 

jatten (handen) en mazzel (geluk). 

We laten Joodse tradities zien via 

beelden vanuit het onorthodoxe 

standpunt als het gebruik van han-

den. We vertellen iets over Joods-

eten via het belegde broodje en 

de uitspraak van Hummus dat via 

Israëlische keukens zijn intrede in  

Nederland deed en iets over Joods 

zakendoen via Gideon Italiaander 

en zijn koopwaar, erfgenaam van 

de koopmansgeest zoals die al ver 

voor de oorlog op de nog altijd be-

staande Waterloopleinmarkt werd 

bedreven. Dat de positie van de  

Joden ook in onze tijd niet altijd 

onomstreden is laat het relaas van 

Gideon Querido van Frank zien 

waarin hij zich de vraag stelt waar-

om via Israëls politiek, Joden  

worden buitengesloten van bewe-

gingen waar zij traditiegetrouw 

deel van uitmaakten. Robert 

Vuijstje, van wie ook een column is 

opgenomen, heeft zich daar ook  

regelmatig over uitgesproken. 

Hoe is dit Joods-Tijd-Schrift-2021 

ontstaan?

onbekend maakt onbemind

Joodse inwoners van Amsterdam

Er wordt meer over dan met ‘ons’ gesproken. Er 

bestaan allerlei ideeën over Joden die ook vaak 

samenhangen met oude, hardnekkige stereoty-

pen. De kennis over Joden beperkt zich vaak tot 

de Shoa, de gebeurtenissen die zich gedurende 

de Tweede Wereldoorlog hebben voltrokken. 

Maar de oorlog is meer dan 75 jaar geleden en 

er zijn nieuwe generaties opgegroeid die in het 

leven van vandaag hun weg hebben gevonden. 

In 2005 hebben fotograaf Pauline Prior en ik 

het boek frum en een bijbehorende fotoinstal- 

latie gemaakt waarin we de Joodse gemeen-

schap van Amsterdam in beeld hebben ge-

bracht. Die beeldzuil maakt nog steeds deel uit  

van de vaste opstelling in het Joods Historisch  

Museum. Met dit Joods-Tijd-Schrift in digitale  

vorm willen wij opnieuw het relatief onbeken- 

de Joods Amsterdam in beeld brengen en een 

breder publiek bereiken dan alleen de bezoe-

kers van een Joods museum. Reden hiervoor 

is mede het toenemende antisemitisme gedu- 

rende de laatste jaren.
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te ervaren van de Joodse gebruiken bezoeken 

zij bijvoorbeeld Chabbad on Campus, oorspron-

kelijk voor studenten, of zijn lid van Beit ha’Chi-

dush, een onafhankelijke Joodse gemeente.  

Deze organisaties staan voor een gemoderni-

seerd Jodendom, buiten de traditionele institu-

ties, waarin spiritualiteit en zingeving een be-

langrijke rol spelen. En daarnaast kan je elkaar 

ook altijd nog ontmoeten bij Joodse studenten-

verenigingen, de Joodse sportclub Maccabi of 

bijvoorbeeld Crescas, een onafhankelijk insti-

tuut voor Joodse educatie. 

Joden zijn ook relatief vaak te vinden bij orga-

nisaties die zich inzetten voor mensen die on-

derdrukt of gestigmatiseerd worden. Dat heeft 

ongetwijfeld te maken met hun eigen familie-

geschiedenis en met een van de meer univer-

sele waarden van het Jodendom: het belang 

van zorg en respect voor je naaste; iets wat ook 

geldt voor anderen, de vreemdeling, de wereld.  

Volgens de Halacha, de Joodse wet, ben je Joods 

als je moeder Joods is. De orthodoxe Joden hou-

den vast aan die wet als je lid van hun vereni-

ging wilt worden maar bij de liberale gemeen-

ten ben je vaak ook welkom als alleen je vader 

Joods is. Het orthodoxe Nederlands Israëlitisch  

Kerkgenootschap, nik is de grootste gemeen-

schap met in Amsterdam en omgeving nog 13 

functionerende synagogen. De liberale Joden  

zijn verenigd in de ljg. In hun synagoge aan de  

Zuidelijke Wandelweg, zitten mannen en vrou-

wen niet langer gescheiden. Niet iedereen met 

Joodse ouders is religieus of voelt zich Joods. 

De meeste Joden, 70%, zijn geen lid van een 

kerkgenootschap. Zij zijn wat je noemt secu-

lier, of te wel niet gelovig, en hebben vaak geen 

Joodse opvoeding gehad. Zij voelen zich vaak 

wel verbonden met andere Joden vanwege een 

gedeelde geschiedenis, gezamenlijke interes-

se in Joodse cultuur, schrijvers, kunstenaars of  

hun liefde voor typisch Joods eten. Om toch iets  

Wil je meer weten over Joodse geschiedenis en  

gebruiken, ga dan eens kijken in het Joods Cul-

tureel Kwartier, jck, met de tot museum ver-

bouwde synagoge’s in de voormalige Joden-

buurt. In een deel van het museum kan je ‘het 

huis van de familie Hollander’ bezoeken waar 

je hands-on kan kennis maken met de Joodse 

tradities en gebruiken, wat het Jodendom als 

religie en verbond meer tot leven brengt. Je kan  

ook een bezoek brengen aan de synagoge van 

wie en wanneer
  

ben je eigenlijk Joods? 

de oorspronkelijk Portugese Joden uit 1675 die 

nog steeds wordt gebruikt. In dat complex be-

vindt zich ook de oudste nog functionerende 

Joodse bibliotheek ter wereld: Ets Haim Livraria 

Montezinos.

In 1766 werd de Uilenburgersynagoge in de Nieuwe Uilen- 

burgerstraat te Amsterdam in gebruik genomen. In de 

bovenruimte zat de eigenlijke synagoge, in de beneden-

ruimte hield men bruiloftsfeesten.
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Het is waar, Joden praten vaak met hun handen 

om hun woorden kracht bij te zetten maar die 

expressiviteit van de gebaren wordt ook voor 

andere, serieuzere zaken gebruikt. Zo kan je een  

mooi overzicht van religieuze gebruiken in het 

Jodendom samenstellen als je kijkt naar het 

gebruik van handen bij verschillende gelegen-

heden. Handen worden nooit gevouwen bij het 

bidden; met je handen leg je de gebedsriemen 

om je arm en hoofd en breng je je gebedsdoek 

naar je mond om hem te kussen, hou je je gebe-

denboek vast of zegen je je kinderen. Vrouwen 

houden de handen voor hun gezicht aan het 

begin van de sjabbat en men wast zijn handen 

voordat het sjabbesbrood wordt gegeten. De 

tora mag je niet aanraken met je jatten (Jiddisch 

voor handen) en daarom gebruik je een aanwijs- 

stokje in de vorm van een hand. Met Pesach 

heeft je pink een hoofdrol.  

Niet alle geboden worden nog door alle Joden 

opgevolgd; in Nederland is naar schatting 75% 

van de Joden seculier (niet-religieus). Maar ook  

zij gaan soms naar de synagoge, vieren de sjab-

bat en andere feestdagen of houden zich aan de  

spijswetten door bijvoorbeeld geen varkensvlees 

of schaal- en schelpdieren te eten. Vergelijk het 

met het vieren van Kerstmis bij niet-Joden waar-

bij het samenzijn met familie en vrienden belang- 

rijker is geworden dan de oorspronkelijke reli- 

gieuze betekenis.   

joodse handelingen

Meisjes worden op hun 12e en jongens op hun 13e, kerke- 

lijk meerderjarig. Rondom hun verjaardag lezen zij voor 

het eerst zelfstandig uit de tora en zijn zij, in naam, ver- 

antwoordelijk voor het volgen van ge- en verboden van 

de Joodse wet, de tradities en de ethiek. In Nederland 

houdt maar een kleine groep orthodoxe Joden zich aan  

deze voorschriften. Als je liberaal bent of seculier 

(niet-religieus) doe je dat minder of helemaal niet. Het 

is een keuze. Omdat je de tora, de rol waarop het oude 

testament geschreven staat, niet mag aanraken, gebruik 

je een aanwijsstokje in de vorm van een hand (jat) om de 

tekst te lezen. 

Met een hoek van de talliet, het gebedskleed, waaraan 

ook de tsietsiet bevestigd zijn, raakt deze jonge man zijn 

voorhoofd aan, de plek waar ook het gebedsdoosje wordt 

bevestigd, als symbool voor de tora die samensmelt met 

de ziel. De tsietsiet, de geknoopte draden, verwijzen  

net als de gebedsriemen en de mezoeza, het deurpost- 

kokertje, naar de geboden die een orthodoxe Jood dient 

op te volgen.

Overzicht van religieuze gebruiken

Bezoek je een Joodse begraafplaats, bijvoorbeeld Muider- 

berg, dan kom je vast en zeker op de graven het zegen-

teken van de Kohaniem tegen. De Kohaniem stammen af  

van de hogepriester Aäron. Voor de Joodse maker van de 

serie Star Track was dit symbolische handgebaar  

de inspiratie voor de Vulcaanse zegening van zijn hoofd-

personen.
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Voordat zij werd ingezegend als rabbijn wikkelde deze 

vrouw zich in haar gebedskleed, een symbool gelijk aan 

de handelingen met de tefilien, gebedsriemen. Met het 

omwikkelen smelt de tora samen met de ziel en het hart 

en bereidt zij zich voor op het moment van inzegening.

Met de gebedsriemen 

wordt ook een doosje op 

het hoofd en op de arm, 

dicht bij het hart, beves-

tigd waarin een religieuze 

tekst is geplaatst.  

De riemen vormen ook 

de letter sjien, de almach- 

tige, op de hand.  

joodse handelingen
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Joodse jongetjes worden op de 8e dag na hun geboorte 

besneden door een Moheel, een orthodoxe Jood die daar 

speciaal voor is opgeleid. Vanaf dat moment maken de 

kinderen deel uit van het verbond met G’d en krijgen zij 

hun naam. Dit is een van de geboden die ook bij overwe-

gend seculiere Joden nog regelmatig wordt opgevolgd. 

joodse handelingen
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Met Pesach, wordt tijdens de seideravond, de Hagada  

gelezen waarin de uittocht van de Joden uit Egypte staat 

beschreven. Met je pink schud je bij het opnoemen van 

elk van de 10 plagen die over de Egyptenaren kwamen, 

een druppel wijn uit het glas; symbool voor een traan en 

weg er mee.

Omdat je met Pesach 8 dagen geen gerezen broden of andere gist- of desemhoudende etenswaren mag eten of in huis houden, worden broodresten en dergelijken 

voor aanvang van die week verbrand. In plaats van brood eet je matzes, ongerezen broden. Matzes zijn ook bij niet-Joden populair. De Hema verkoopt ze elk jaar, 

geïmporteerd uit Israël en ook die  van Hollandia, geproduceerd in Enschede, zijn beroemd en koosjer.
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Voor haar trouwen, en na elke keer dat zij ongesteld is 

geweest, gaan orthodoxe Joodse vrouwen in een ritueel 

bad, het mikwe. Het water in het bad naast de synagoge 

is traditioneel een combinatie van regen- en bronwater. 

Op sommige plaatsen zijn de kleedruimtes naast het 

mikwe uitgegroeid tot schoonheidssalons.  

Tijdens een Choepa, de 

Joodse bruiloft, zegenen 

zowel de ouders als de 

grootouders de bruid en 

de bruidegom voor de  

huwelijksvoltrekking. 

Aan het eind van  

de plechtigheid trapt 

de bruidegom op een 

in een doek gewikkeld 

glas, (de vreugde kan niet 

compleet zijn vanwege 

de verwoesting van de 

Tempel in  Jeruzalem). 

Maar scherven brengen 

geluk, dus mazzeltof (veel 

geluk).

joodse handelingen
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 De vrouw des huizes bedekt haar ogen na het aansteken 

van de kaarsen op Sjabbat waarmee zij de regels van de 

Sjabbat, de dag van rust, op zich neemt.  

Vader en zoon plukken 

appeltjes in september, 

de oogstmaand en  

de maand waarin Joods 

Nieuwjaar wordt gevierd. 

Traditioneel worden dan 

zoete spijzen gegeten, zo-

als appeltjes met honing, 

opdat ‘het nieuwe jaar 

zoet zal zijn’. Net als het 

Loofhuttenfeest is deze 

feestdag van oorsprong 

een oogstfeest. 

joodse handelingen
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Ik houd van geschiedenis, niet zomaar geschie-

denis maar Joodse geschiedenis en dan vooral 

biografieën, Joodse wereldliteratuur. Ook boe- 

ken van en over Joodse kunstenaars en  

schrijvers zijn oververtegenwoordigd in mijn 

boekenkast. Als ik op reis ben ga ik altijd op 

zoek naar sporen van Joods leven. 

Een jaar geleden was ik in Havana, Cuba. Bij 

toeval bleek ik een habitación gekozen te heb-

ben in de voormalige Joodse wijk. In het boek 

Heretics van de Cubaanse schrijver Leonardo 

Padura las ik op mijn hotelkamer het verhaal 

van het Pools-Joodse vluchtelingetje Daniel 

Kaminsky die, in 1939, vergeefs wachtte op 

zijn ouders die op het vluchtelingenschip de 

St Louis naar Havana onderweg waren. Zijn 

oom woonde in de Calle d’Acosta, waar ik nu 

logeerde, dus ging ik de straat op om te kijken 

of er nog tastbare herinneringen aan een Joods 

verleden aanwezig waren. 200 meter verder- 

 op, op een plein waar een groot herinnerings-

monument in de vorm van een menora was 

opgesteld op de plaats van een voormalige 

synagoge, ontmoette ik twee Amerikaanse 

toeristen die speciaal hiervoor naar Havana 

waren gekomen. Ik ontdekte Hotel Esther waar 

Onbekend en onbemind door Anita Frank

Mijn Joodse wereld was ‘leeg’ toen ik opgroeide 

in Rotterdam en net zo onbekend voor mij als 

voor die mensen in Havana. Ik was Joods was mij  

verteld maar wat dat betekende behalve de ver- 

schrikking van de oorlog, geen idee. Ik moest 

het uitvinden via verhalen van anderen, mijn 

familie kon het mij niet vertellen, die had ik niet.  

Voor mijn moeder was ‘Joods zijn’ voor de oor- 

log al heel abstract. Mijn vader was afkomstig 

uit een religieus nest. Zijn houding tegenover 

het Jodendom was het beste als ambivalent te 

omschrijven. Als rondleider bij het Joods Histo-

risch Museum, jhm, leerde ik hoe mensen over  

Joden praten en denken. Daar leerde ik iets over  

mijzelf, mijn Joodse identiteit, door de blik van 

de ander. Ik sloot mij aan bij een Joods politiek 

geëngageerd clubje Blanes, waarin we ons af-

zetten tegen de religieuze Joden en op zoek 

gingen naar onze seculiere geëngageerde 

Joodse identiteit.

De tentoonstellingen in het jhm gingen vaak 

over ‘Verweggistan’, niet zo raar want overal 

wonen Joden of hebben Joden gewoond. Maar 

ik miste beelden van het Joodse leven om mij 

heen en wilde anderen deelgenoot maken van 

de zoektocht die ik had afgelegd en laten zien 

column

ik beken jood te zijn, indien gewenst,  

en dat is een preventieve maatregel 

omdat ik toch wel  als zodanig zal 

worden ontmaskerd. arnon grunberg 

alle kamers namen van Joodse vrouwen droe-

gen en kocht brood bij de voormalige Joodse 

bakker, beschreven in Padura’s boek, waar 

niets meer aan het verleden herinnerde. Men-

sen die ik het vroeg wisten eigenlijk niet wat 

er met de Joden van Havanna was gebeurd, of 

er nog Joden woonden in de stad. De laatste 

Joden waren na de revolutie van 1959, toen het 

atheïsme tot de officiële religie van de staat 

verklaard werd, naar de buurlanden en vooral 

de vs vertrokken. Wat nu nog restte was een 

kleine gemeenschap van zo’n 1000 zielen in 

een ander deel van de stad. 

Terug in Amsterdam realiseerde ik me dat als 

je de stad bezoekt, of zelfs als je hier woont, je 

een soortgelijke ervaring kan hebben. De oude 

Joodse wijk rondom het Waterlooplein bestaat 

alleen nog uit monumenten, het Joodse cen-

trum bevindt zich nu in Zuid, in Buitenveldert 

en Amstelveen. Daar vind je een Joodse school, 

synagogen, koosjere winkels en eetgelegen-

heden. Het Joodse leven, al sinds de 17e eeuw 

onlosmakelijk met de geschiedenis van  

Amsterdam verbonden, heeft daar opnieuw 

wortel geschoten.

dat we er nog waren en vooral wie we waren. 

Divers, niet onder een noemer te vangen, maar 

vooral ook gewone mensen. Zo ontstond het 

idee voor een tentoonstelling, oorspronkelijk 

bedoeld als buitenbeelden in de voormalige 

Jodenbuurt maar uiteindelijk als permanent 

object in de opstelling van het jhm. 

Nu, zo’n 15 jaar later voel ik nog steeds de  

behoefte om te laten zien wie wij zijn. Het an-

tisemitisme, de anti-Joodse sentimenten zijn 

weer terug in het publiek debat. Kijk naar de 

ontwikkelingen rondom het Forum voor De-

mocratie en GroenLinks dicht bij huis, en  

de wereldwijde protesten van de Black Lives  

Matter beweging waarin Joden en zwarten 

vaak tegen elkaar worden uitgespeeld. En  

ook tijdens de Coronapandemie worden Joden  

valselijk beschuldigd van het opzettelijk  

verspreiden van de ziekte om geldelijk gewin. 

Begrip voor elkaar begint met het adagium: 

leer je buren kennen en daar willen wij met  

dit project weer een aanzet toe geven. 



Een betrekkelijk nieuw initiatief binnen de 

Joodse gemeenschap is de Chabad on campus, 

zo’n acht jaar geleden opgericht door Yanki Ja-

cobs en zijn vrouw Esty. Na zijn rabbinale stu-

die in New York ‘met name Joods recht vond ik 

heel interessant, maar ik droomde er ook van 

architect te worden’ kwam Jacobs terug naar 

Nederland om een community centrum voor 

Joodse studenten op Zuidas op te richten, ‘niet 

als concurrent van de al bestaande Nederlands- 

Joodse organisaties, maar als ondersteuning’. 

yanki jacobs

Rabbijn op
 Zuidas

24 25

Yanki Jacobs zit in donkerblauw pak en keppel 

bij zijn favoriete ‘hangplek’, een zonovergoten 

terras op Zuidas waar zij weten dat hij niets an- 

ders dan koffie buitenshuis nuttigt, uit een plas-

tic bekertje. Daar vertelt hij over zijn missie, een 

community centrum voor overwegend niet-reli-

gieuze Joodse jongeren, ooit geïnitieerd door de 

Chabad organisatie uit New York, maar nu vol- 

komen onafhankelijk opererend.  

Zijn enthousiasme voor zo’n centrum ontstond 

toen hij tijdens zijn studie stage liep in het Cha-

badhuis in Kathmandu. Daar, te midden van de  

vele Boeddhistische en Hindoeïstische tempels, 

kreeg hij als taak contact te leggen met de 

Joodse backpackers die daar verbleven. ‘Ik liep 

daar rond en sprak met mensen die ver van huis 

toch een soort nabijheid, vriendschap, zochten; 

home away from home. Zij stelden mij vragen 

over culturele, religieuze en sociale waarden. 

Vragen waar een mens zijn of haar hele leven 

mee bezig kan zijn maar die daar, ver van huis, 

soms extra lading kregen. Vaak wilden ze ook 

weten wat ze wel en niet konden eten in ver-

band met de spijswetten of welke route ze het 

beste konden klimmen. Daar besefte ik dat ook 
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jonge mensen binding nodig hebben. Ergens an- 

ders hadden ze mij misschien nooit aangespro-

ken maar hier zochten ze herkenning, verwant-

schap, vertrouwen’. 

Dat besef nam hij mee naar Nederland, naar  

Amsterdam. Hij landde op Zuidas, een centrale  

en makkelijk bereikbare plek in Nederland. Hij  

voelt zich ook thuis bij de cultuur op Zuidas 

waardoor hij makkelijk contact kan maken. Ja-

cobs: ‘Ook mensen die succesvol zijn in het za-

kenleven hebben behoefte aan zingeving. Je kan 

een succesvol leven leiden maar ‘s ochtends 

toch opstaan met de vraag, waarom leef ik, 

waarom ben ik hier, met welk doel? Die vragen 

wil ik graag samen met de mensen die bij mij  

komen beantwoorden. Zelf vind ik de antwoor-

den in het Jodendom, het geloof. De meeste  

mensen die ik via Chabad on campus Zuidas 

spreek, zijn niet religieus maar voelen zich in 

meer of mindere mate verbonden met het Jo-

dendom, hun Joodse wortels. Voor hen zijn het 

vragen over zingeving en dat is eigenlijk het-

zelfde’.

In een huiselijke omgeving laat hij hen zien wat 

Jodendom voor hen kan betekenen. Op sjabbat, 

de heilige dag, draagt Jacobs over zijn maatpak 

een lange zwarte jas. ‘Ik bemoei mij niet met de 

manier waarop de mensen die naar mij toeko-

men hun Joods zijn invullen, maar zelf hou ik 

mij graag aan de regels wat betreft koosjer eten 

bijvoorbeeld, of tradities die bij mijn functie 

passen’. 

Op de vraag of hij ook een eigen synagoge gaat 

neerzetten geeft hij een ontkennend antwoord. 

‘In deze tijd kan je via modernere communica-

tiemiddelen met elkaar in contact blijven. Nu 

is alles mobiel. We hebben ook een mooie to-

rakast op wielen, die neem ik makkelijk mee. Ik 

stop het geld liever in incidentele bijeenkom-

sten; bij mij thuis of op feestdagen in een nabij-

gelegen hotel, want de gemeenschap met haar 

basis op Zuidas groeit. Eerst kwamen de stu-

denten en die zijn nu getrouwd. Dus geven we 

hun kinderen Joodse les en maken we kennis 

met de grootouders. Op de foto op onze web- 

site kan je zien hoeveel mensen wij samenbren-

gen, zo ontstaat een echte community’.

26
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Ik zeg niet dat het zo is, maar in theorie zou het  

waar kunnen zijn: Joden voelen zich zo thuis in 

Buitenveldert omdat we daar minder worden 

herinnerd aan de oorlog. Sinds 2013 woon ik zelf 

in dit deel van Amsterdam en ik heb gemerkt 

dat voor mij een verschil bestaat met de rest van 

de stad. Natuurlijk is Buitenveldert niet het 

mooiste deel van Amsterdam. De architectuur 

is fantasieloos en nou ja, verder gebeurt er ook 

weinig spannends. Om het kort te zeggen: Bui-

tenveldert heeft geen ziel. 

Nog een belangrijk verschil voor iemand zoals 

ik, die hiervoor in Amsterdam-Zuid en het cen-

trum heeft gewoond: in Buitenveldert heb ik 

geen herinneringen. Niet alleen is het oudere 

deel van Amsterdam esthetisch aantrekkelijker, 

daar bestaat ook een enorme hoeveelheid aan 

flarden van herinneringen die je in een leven 

verzamelt. Huizen waar ik ooit binnen ben ge-

weest, pleintjes waarop ik als kind heb gevoet-

bald, straten waar ik overheen fietste, onder-

weg naar een nieuwe gebeurtenis die later een 

aandenken zou worden.

En wat helaas nooit ver weg is, hoeveel ik ook 

hou van Amsterdam, nergens ter wereld voel 

ik me meer thuis - toch blijf ik in mijn achter-

hoofd altijd het stemmetje horen dat piept: hier 

is het gebeurd, op deze straten. Van de Rivieren- 

buurt naar de grachten, de Pijp, de Nieuwmarkt, 

Oud-West of zoals het in die tijd heette, voor-

dat er een Nieuw-West bestond: Amsterdam- 

West. Het was overal, door de hele stad. Van 

binnen zijn de huizen opgeknapt en gereno- 

veerd, maar van buiten zien ze er hetzelfde uit. 

Ik loop over straat en ik denk: deze straten, 

deze zelfde huizenblokken, hier zijn mensen 

verraden en waar ik nu naar kijk: dit was wat zij  

zagen voor ze op de trein werden gezet. 

Die gedachte is altijd aanwezig wanneer ik 

door Amsterdam loop. Tenminste, in het deel 

dat al bestond tijdens de oorlog. Wat zo prettig 

is aan Buitenveldert: de wetenschap dat hier 

tot zestig jaar geleden weilanden lagen. Wat 

toen het einde van de Beethovenstraat was, 

daar hield Amsterdam op. Het deel van deze 

straat dat tijdens de oorlog al was gebouwd, 

vormde het decor van mijn jeugd. Mijn basis-

school lag in een zijstraat van de Beethoven-

straat. In een tijd waar iedere Amsterdammer 

van middelbare leeftijd de oorlog bewust had 

meegemaakt, wisten alle kinderen op mijn 

school welke winkels in de Beethovenstraat 

fout waren geweest in de oorlog.  

Inmiddels zijn we bij de volgende generatie. 

Mijn eigen kinderen bezochten dezelfde basis- 

school waar ik vijfendertig jaar eerder op zat. 

En dan nu de vraag: lopen zij met dezelfde 

gedachten als ik door Amsterdam? Het ant-

woord: nee, gelukkig niet. Net als hun klas-

genoten weten ze niet eens wat ‘fout in de 

oorlog’ betekent. Mijn kinderen zijn niet op- 

gegroeid met dezelfde belasting als ik.  

De familieleden die mij over de oorlog vertel-

den zijn overleden voordat mijn kinderen oud 

genoeg waren om hun verhalen te horen. 

Iedere poging om de toekomst te voorspellen 

is zinloos. Dus ook de toekomst van Joden  

in Amsterdam: ik zou het niet weten. In deze 

tijd houden veel mensen in Nederland niet van 

Joden. Is het ooit anders geweest? Kan het tot 

dezelfde gruwelijkheden leiden? Het zou zo-

maar kunnen. Het kan ook van niet.

Wat ik wel weet: Joodse kinderen die nu op-

groeien in Amsterdam worden niet omringd 

door familieleden die de oorlog hebben mee-

gemaakt. Het kan niet anders dan dat hun le-

ven minder wordt bepaald door de oorlog.  

Ze zullen er in ieder geval nauwelijks over 

horen uit de eerste hand - tenzij hier en daar 

nog een hoogbejaarde overgrootouder in leven 

is. Over mijn eigen kinderen, die geen Joodse 

moeder hebben: ik kan me bijna niet voorstel-

len dat zij ooit met dezelfde gedachten als ik 

door Amsterdam zullen lopen. Ik vind dat een 

verbetering. En een opluchting.

Robert Vuijsje over Joods Amsterdam

column
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Op de wereldtentoonstelling in Brussel in 1956 

was er één stand totaal gewijd aan een uniek 

100% Joods Amsterdams product; het belegde 

broodje, zonder boter maar wel dik belegd met  

rund of kalfsvlees, met een zure bom. 

De zegetocht van dit broodje was zo’n zeventig 

jaar eerder begonnen toen aan de Amstel de 

nieuwe Joodse vleeshal was geopend waardoor 

meer koosjer vlees beschikbaar kwam. Joodse 

slagers gingen toen broodjes met ambachtelijk 

gemaakte vleeswaren verkopen die ter plekke 

konden worden opgegeten. Wittebroodjes, 

van de koosjere bakker zonder boter vanwege 

de spijswetten, rijkelijk belegd met pekel-

vlees, halfom, warmvlees of ossenworst. Het 

was de Kaapse tijd en er werd goed verdiend 

met de handel in diamanten. Ook in de oude 

Eten is belangrijk voor Joden. Een bekende 

uitspraak van een Amerikaans Joodse 

komiek luidt: They tried to kill us, 

we survived, Let us eat. Er zijn 

nogal wat Joodse feest- en 

treurdagen waarop gegeten 

kan worden en vele Joodse 

feestdagen hebben boven-

dien hun oorsprong in een 

oogstfeest dat gememoreerd 

moet worden. Appeltjes in de 

herfst met Joods Nieuwjaar, pe-

terselie, een voorjaarsgroente met 

Pesach in het voorjaar. Op vrijdagavond, 

sjabbat, wordt vaak feestelijk gekookt en eet 

men challe, een gevlochten brood.  

Orthodoxe Joden eten koosjer, eten dat aan  

de Joodse spijswetten voldoet. Omdat melk en 

vlees daarbij niet gecombineerd mogen worden 

kiest men vaak voor vegetarisch eten en dat 

maakt de keuken van o.a. Yotam Ottolenghi 

weer zo populair. In Amsterdam schreef Esther 

Erwtenman, van Esther’s Cookery in de Gerard 

Doustraat, het kookboek Nosh, mijn vegeta- 

rische Joodse keuken. En ook Betty’s restaurant 

en catering is een, van oorsprong Joods, vegeta-

risch restaurant in de Rivierenbuurt.  

Jodenbuurt kon men zich toen 

economisch iets permitteren 

en daardoor werd het broodjes-

concept zo populair dat er al snel 

speciale broodjeswinkels ontstonden ver- 

spreid over de hele stad. Ook na de oorlog 

bleven de ‘Joodse’ broodjes populair hoewel de 

klanten en eigenaren van de zaken nu meestal 

niet meer Joods en de broodjes, behalve bij Sal  

Meijer en Cohen, niet langer koosjer waren. 

Nostalgisch schreef De Tijd in de jaren vijftig dat: 

‘je in een Amsterdams broodje de stad proefde: 

want om elk - volgens de regels der traditie 

bereid - broodje hangt iets van het fluïdum van 

het oude Amsterdam, zijn smaak en sappigheid: 

hartig en zoet, gepekeld of zachtzuur’. 

De komst van de snackbars en de fastfoodketens 

betekende de ondergang voor de meeste brood-

jeszaken. In de paar Joodse zaken die er nog zijn 

is het assortiment aangevuld met pastrami, een 

oorspronkelijk uit Roemenië afkomstig gerecht 

dat via New York naar vrijwel alle koosjere eet-

gelegenheden in de wereld is overgewaaid. Het 

assortiment verandert, maar een ding is zeker:  

in Joods Amsterdam blijft het belegde broodje 

op het menu, zoals bijvoorbeeld bij Meat me 

Kosher, een nieuwe koosjere zaak in de Kastelen 

straat.

De bagel, het ron-

de broodje in de 

vorm van een donut, 

komt oorspronkelijk uit 

Oost-Europa, maar is met de 

Oost-Europese Joden naar Amerika  

geëmigreerd en heeft via New York zijn weg 

teruggevonden naar de Europese hoofdsteden. 

En dan is er nog de befaamde Joodse kippen-

soep, de falafel van Maoz en de populaire hum-

mus. Hummus (spreek uit choemoes) kopen 

we vaak in de supermarkt maar is volgens Jigal 

Krant - auteur van het kookboek tlv - ook heel 

makkelijk zelf te maken. Teveel werk? De hum-

musbars waar je het gerecht vers gemaakt kan 

eten zijn overal in de stad te vinden. En hoe het 

daar smaakt?  Zoals Johannes van Dam zei: ‘Hoe 

belangrijker een gerecht is voor een volk, hoe  

minder ermee wordt geklooid.’ 

lekker eten! Hummus

Belegde broodjes
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Gideon Italiaander belichaamt met zijn handel 

in restpartijen en inboedels, het traditionele 

Joodse beroep van opkoper en marktkoopman. 

Joden, die geen lid mochten worden van een gil-

de, werkten vaak in de ambulante handel zoals 

op het Waterlooplein in de oude Jodenbuurt. 

Hij begon 22 jaar geleden op de Ten Katemarkt 

en bezit nu 5 winkels, waaronder een op het  

Bijlmerplein. Handel is volgens Italiaander, iets 

wat je niet kan leren: ‘Het zit je in je bloed. Het is 

een combinatie van intuïtie, kennis en ervaring. 

Als je het spelletje kent dan kan je wat verdie-

nen, want handel is een aanéénschakeling van 

fouten en teleurstellingen’. De zaken gaan goed 

maar personeel is wel een punt: ‘Nederlanders 

zijn teveel gedoe. Ik werk het liefste met bui-

tenlanders, die willen namelijk nog hard wer-

ken voor hun geld.‘.

opkoper en
 marktkoopman

Traditioneel Joods beroep
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De Joodse common ground  

door Judith Fanto
 

column

Tot die dag in het voorjaar van 1978 was mijn Haagse leven vrij overzich-

telijk. Ik wist dat wij Joods waren maar Joden waren maar met zo’n klein 

groepje dat we in feite niet van betekenis waren. In Nederland ging het 

in die tijd vooral om christenen en voor zover ik had begrepen, vielen die 

in twee homogene smaken uiteen: katholieken en protestanten. Maar 

toen ik die zondagmiddag met mijn buurmeisje Mieke buiten speelde en 

ons twee dames met zwarte kousen passeerden, zei ze: ‘Bah, refo’s!’ Hier-

op volgde tot mijn volslagen verbijstering een uitgebreide uiteenzetting 

over wel honderd protestantse denominaties. 

Dat er onder Joden veel variatie was wist ik allang. Er zijn Amsterdamse 

Joden, Joden uit de mediene (provincie), orthodoxe, liberale, seculiere 

varkensvlees etende Joden, socialistische en vvd-Joden, Joden met en 

zonder keppeltjes, pijpenkrullen, pruiken en hoeden, blonde en donke-

re Joden, aardige en vervelende… Over wie Joods is bestaan, ook onder 

Joden, verschillende gedachten. Spreken over ‘de Joden’ leidt tot spraak-

verwarring. Want hoe leg je een weldenkend mens uit dat je je wel kunt 

ontdoen van je Jodendom maar niet van je Joods zijn, dat zoiets als ‘een 

kwart Jood’ slechts bestond onder Hitler of dat het voor Joden heel nor-

maal is je komaf tegelijkertijd te verguizen en te omarmen?

Toch delen Joden een zekere common ground; een voorstellingswereld 

vervuld van humor en melancholie, vol kleine en grote wijsheden, een 

lange traditie waarin het ter discussie stellen van werkelijk álles wordt 

aangemoedigd en zelfspot wordt beschouwd als een teken van geestelij-

ke gezondheid. En dan dat ene, the elephant in the room, het inferno zon-

der weerga dat helaas deel is gaan uitmaken van onze gemeenschappe-

lijke basis. Het zou ridicuul zijn, zoals soms gebeurt, Joden identificatie 

met dit collectieve trauma kwalijk te nemen, als zouden wij zwelgen in 

slachtofferschap. De Armeniërs wordt iedere referentie aan de Armeen-

se genocide toch ook niet nagedragen? 

Ook voor mijn generatie, de kinderen van de naoorlogse Joden, is het gat 

dat de holocaust in het Europese Jodendom heeft geslagen nog tastbaar. 

Juist het besef een schakel te zijn in een lange keten vormt de basis van 

de Joodse traditie en daarom heeft het kapotmaken daarvan zo ramp- 

zalig uitgepakt voor de identiteit van de overblijvers. Ergens voelen ‘wij’, 

de min of meer losse Joodse eindjes, de behoefte die keten te herstellen. 

Maar waar te beginnen nu wat nog rest van de Joodse gemeenschap  

heterogener is dan ooit? We zouden kunnen starten bij dat wat aan de 

basis ligt van de Joodse identiteit: een onmetelijk herstellend vermogen. 

Ons dient een eeuwenlange ervaring met overleven onder soms com-

plexe omstandigheden zonder de eis of verwachting van extra hulp of 

begrip. Een pretentieloze vindingrijkheid, razendsnelle wendbaarheid en 

het verdragen van onzekerheid als onderdeel van het leven. De aanvaar-

ding dat een ‘extra tandje’ bijzetten en uitblinken vaak nodig zijn om  

vooruit te komen, maakt deel uit van onze culturele bagage. Herstel van 

een Nederlands-Joodse cultuur kunnen wij zoeken in onze terugkeer 

naar deze fundamentele Joodse levenshouding. We zijn heterogener dan 

ooit, maar dragen dat herstellend vermogen nog steeds met ons mee, en 

dat heeft altijd een bruisend, stuwend en maatschappelijk effect gehad.
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Het eerste wat opvalt aan het boek Kunsjt, een 

Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken van 

Jaron Beekes, is de woordenlijst achterin. Gefil-

te fisj? Mazzel? Gotspe? Waar je een uitleg over 

de verschillende stromingen en stijlen uit de 

kunstgeschiedenis verwacht vind je tot je ver-

bazing een verklarende woordenlijst met veel 

Jiddisje woorden. 

Het Jiddisj wordt in Nederland nog maar weinig 

gesproken maar sommige woorden en uitdruk-

kingen worden nog steeds gebruikt, uit traditie 

of nostalgie of omdat je er iets mee kan uitdruk-

ken waarvoor in het Nederlands geen woord is. 

Neem het woord kunsjt. Het Jiddisje woord voor  

kunst zou je zeggen maar eigenlijk bedoel je er  

iets mee wat helemaal geen kunst is: Moos  

heeft al zijn boeken verkocht! Ja kunsjt zijn va-

der heeft een boekhandel! 

Niet alleen de Jiddisje woorden maken - 

 tot een Joods boekje, Jaron’s kijk op veelal ico-

nische kunstwerken is licht hilarisch, tongue in  

cheek of hij nu schrijft over het beeld de Olym-

pische groet bij het Olympisch Stadion (‘Hitler- 

groet in onderbroek’) of over voyeurisme en ex- 

hibitionisme in de Bijbel n.a.v. het oeuvre van 

fotograaf Helmut Newton. Ook met die blik 

plaatst hij zichzelf binnen een Joodse traditie. 

Overdrijving, zelfspot is al eeuwenlang de ma-

nier waarop Joden reageren op uitsluiting, on-

derdrukking, stereotypering. Met humor wordt 

vaak een verrassende draai aan zaken gegeven 

waardoor men vervelende gebeurtenissen kan 

relativeren. ‘Ik lach om niet te huilen’, zei de  

Mokumse moppentapper Max Tailleur. Arnon 

Grunberg in De Joodse Messias: ‘Als hij eenmaal 

ging lijden zou het met de humor vanzelf goed-

komen’. Of de Amerikaanse komiek Jon Stewart: 

‘Joden en zwarten hebben dezelfde geschiede-

nis - tweeduizend jaar bullshit - we uiten ons 

lijden alleen anders: zwarten ontwikkelden de 

blues; wij ontwikkelden de grap’.

Waarom dan toch een kunstboekje met als titel  

Kunsjt? Moeten we dan alles met een korreltje 

zout nemen? Joodse kunst zo stelt Beekes, be-

staat niet. ‘Je hebt kunst met Joodse thema’s, 

Joodse kunstenaars maar Joodse kunst? Ik wil 

wel laten zien dat Joodse cultuur innig verbon-

den is met niet-Joodse cultuur. Persoonlijk vind 

ik de abstracte kunst van Newman en Rothko 

‘Joodser’ dan de Joodse schilder Chagall. New-

man en Rothko probeerden met hun kunst het 

2e gebod, gij zult geen afbeeldingen maken, te 

omzeilen en er een spirituele vorm voor neer te  

zetten. Maar ook, de bijbel, in mijn blik een boek  

over Joden, heeft de westerse cultuur medebe-

paald en daar wil ik als Jood graag over schrijven’. 

kunsjt!
en Joodse humor
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homo’s
niet welkom!

Juli 2019 schreef Gideon Querido van Frank een 

artikel voor Vrij Nederland over de vraag waar-

om hij als jood en homo niet welkom is op an-

tiracistische demonstraties, zich niet vrij voelt 

om daar te demonstreren. Querido staat daar 

overigens niet alleen in. Ook Robert Vuijstje 

verwijst in diverse interviews regelmatig naar 

die situatie. Mensen van kleur zegt hij, hebben 

het gevoel dat alle aandacht altijd naar de Jo-

denvervolging gaat. Volgens Querido lijkt er 

bij die antiracisme bewegingen een obsessie 

te bestaan voor het onrecht dat de Palestijnen 

zou zijn aangedaan: ‘Dat is oké dat mag, maar je 

ziet bijvoorbeeld geen solidariteit met andere 

volkeren die worden onderdrukt. Veel aanhan-

gers van de antiracistische bewegingen zien Jo-

den als ‘witte onderdrukkers’ vanwege de situa- 

tie in Israël. Maar Israël is een soeverein land 

waar Joden buiten Israël geen invloed op heb-

Gideon Quirido van Frank is communicatie- 

medewerker en homo en vraagt zich af: ‘Waar-

om kan ik niet met een regenboogvlag met een 

davidster naar een demonstratie over onrecht 

gaan? Waarom zijn Joden geen onderdeel van 

die hele grote groep mensen waar je voor moet 

opkomen? Waarom heb ik daar geen plek?’ 

De Joodse geschiedenis kenmerkt zich door on-

derdrukking en vervolging. Dit gecombineerd 

met het gevoel er ook voor anderen te moeten 

zijn, je te verzetten tegen onrecht, maakt dat 

Joden vaak aan de wieg stonden van bewegin-

gen die opkwamen voor mensenrechten en de 

sociaal kwetsbare groepen in de samenleving, 

lid waren van socialistische partijen. Waarom 

vroeg Querido van Frank zich af, worden Joden 

dan nu buitengesloten bij demonstraties tegen 

onrecht? 

ben en daarmee gaan ze voorbij aan de moei-

zame geschiedenis van de Joden in Europa. Wij 

werden uitgesloten, aangevallen, gedeporteerd 

en vermoord. Waren slachtoffers van onrecht. 

We hebben duizenden jaren trauma in ons dna 

en ook nu is ons bestaan onzeker als minder-

heid, moeten we worden bewaakt. Dat rechtse 

politici ons nu als ‘wit’ zien komt omdat zij er 

baat bij hebben ons tegen elkaar uit te spelen, 

maar ik geloof niet in hun betrokkenheid, het 

is een stok om de islam mee te slaan. Ik vind 

het kwalijk dat veel intersectionele bewegin-

gen dat niet willen zien en wij niet in hun strijd 

worden meegenomen. Ik wil geen strijdt tussen 

‘zwart’ en ‘wit’. Nee, ik wil me graag verbinden 

met de ander door over onze pijn en geschie-

denis te vertellen en naar jouw pijn en geschie-

denis te luisteren. Echt luisteren en leren van 

elkaar. Ik hoop dat dat de dialoog en compas-

sie creëert die wij nodig hebben in dit debat’. 
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Ik ben niet Joods maar rond mijn 20e voelde 

ik toch de behoefte opkomen om naar een sy-

nagoge te gaan. Het werd een dienst in de pig  

Portugese Synagoge op het Mr. Visserplein. 

Waarom dat moest was mij onduidelijk, maar 

ik ging en werd er bijzonder warm onthaald. 

Op de vrouwengalerij kreeg ik uitleg van een 

echte Jodin. Zij gaf me het gevoel dat ze het 

wel gezellig vond zo’n vreemde snuiter die er 

zat of ze er hoorde maar er nergens iets van 

begreep.

Jaren gingen voorbij en ik studeerde af op de 

Rietveld Academie met eens dansproject over 

de Tarentella en een installatie n.a.v het boek 

‘Moeder was niet thuis voor haar begrafenis’ 

van M.S. Arnoni. Het was nog niet eens het 

verhaal over de oorlog maar meer het relaas 

van het slachtofferschap en de bijbehorende 

psychologie, wat me hevig emotioneerde. 

Na een half jaar communistisch Praag en het 

fotograferen van menig Joodse begraafplaats, 

kwam ik terug in Amsterdam Anita Frank te-

gen die mij vroeg om met haar een reportage 

over Joods leven in  Amsterdam te maken die 

uiteindelijk een vaste plek kreeg in het Joods 

Historisch Museum in Amsterdam. In die tijd 

fotografeerde ik menig rabbijn en vroeg hen 

ook iets prive’s zoals ‘is het niet uitermate merk- 

waardig om als ongelovige fotograaf en redac-

teur, zo’n belangstelling te hebben voor het 

Jodendom’. Het antwoord kwam meteen ‘nee, 

dan ben je gereïncarneerd, en ben je in een eer- 

der leven Joods geweest’. Trouwens een ander 

antwoord is me ook bijgebleven ‘of God bestaat 

dat weten we niet, maar houd je je aan de ge- 

en verboden, dan ben je al een heel end.’

Voor het jhm ging ik daarna naar Suriname, 

Israël, Marokko en Indonesië. Indonesië is mijn 

geboorteland en het  was speciaal om de eer-

ste toetreding van 150 joden in Indonesië na 

wo ii te fotograferen. Er waren mensen bij 

die vanuit Papoea-Nieuw-Guinea dagenlang 

hadden gevaren om bij de Beit Din (rabbinale 

rechtbank) met twee Amerikaanse rabbijnen 

te zijn. Opvallend was een uitspraak van de 

liberale rabbijn hierover ‘er zijn minder Joden 

wereldwijd. Om meer Joden te krijgen kan je 

De Hiloela in  

Netivot, vlakbij de 

grens met Gaza bij 

het graf van rabbijn 

Baba Sali.  

Een man vraagt om 

financiële steun.

Achter de foto door Pauline Prior

column
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ouders oproepen om meer kinderen te nemen, 

maar de wereldbevolking is al groot genoeg. 

Dus dat ze hier niet allemaal een Joodse moe-

der hebben, vind ik niet zo belangrijk. Deze 

mensen hebben wel 3 jaar gestudeerd om zich 

voor te bereiden op een Joods leven’. 

Netivot: een vrouw straalde haar fles met water in, om 

mee naar huis te nemen. 

Een aantal bezoekers bij de boom met wensbriefjes op 

de begraafplaats in Tsfad.

Naar Israël ging ik voor de heiligenverering, de  

Hiloela. Bij heiligenverering gaan mensen op 

de sterfdag van een bijzondere rabbijn naar zijn  

graf. Bij Netivot, vlakbij de grens met Gaza, is 

dat het graf van rabbijn Baba Sali, een ultra 

orthodoxe Marokkaanse rabbijn die ook parle- 

mentarier in de Knesset was. Er werd in de 

buurt van het graf gebeden, gegeten en er was 

zelfs een markt . Een man vroeg om financiële 

steun en een vrouw straalde haar fles met wa-

ter in om mee naar huis te nemen. 

In Tsfad in het noorden van Israël, waar gelovi-

gen het hele jaar komen bidden bij de graven 

van de Kaballa rabbijnen, fotografeerde ik een 

aantal bezoekers die langs de boom met de 

wensbriefjes de begraafplaats opliepen.  In 

Tsfad kan je je het mystieke jodendom mak-

kelijk voorstellen. In een boek vol praktische 

kabbala van David Cooper ‘God is een werk-

woord’ wordt o.a. uitgelegd dat elk onverwacht 

moment een nieuw begin kan betekenen, dus 

niet getreurd als er iets mis gaat, sta voor het 

leven en het onbekende open. 
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de wielerclub
sport

Buiten de synagoge ontmoeten Joodse  

Amsterdammers elkaar o.a. bij een koos-

jer of Israëlisch restaurant of een Joodse  

sportclub. Amsterdam kende voor de oor- 

log een aantal bekende Joodse boxers 

waaronder Ben Bril. Jom Ha Voetbal is al  

40 jaar een groot sociaal evenement en 

ook de Joodse sportvereniging Maccabi,  

waarvan hiernaast een foto van de wieler- 

club, wordt druk bezocht. In Tel Aviv vindt 

elk jaar de Maccabiade plaats, de Joodse 

‘Olympische Spelen’. En nee, Ajax is geen 

Joodse voetbalclub maar heeft wel een 

paar keer een Joodse voorzitter gehad. 
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maar vaker was armoe troef. Sociale voorzie-

ningen waren er niet.

Henri Polak, een Jood met een uitzonderlijke 

visie richtte de eerste vakbond op waarmee 

er betere arbeidsvoorwaarden kwamen. En hij 

stónd voor het grote socialistische ideaal van 

de verheffing van het volk in educatieve en 

culturele zin.

De komst van de Nazi’s maakte een gruwelijk 

einde aan de romance tussen de Joden en Am-

sterdam. Het allergrootste deel van de Joodse 

bevolking werd weggevoerd en kwam niet meer 

terug. Van degenen die het leven behielden wil- 

De Amsterdamse Joden hebben al heel lang 

een koosnaam voor hun stad: Mokum alef, de 

beste plek.

Toen eind 16e eeuw grote groepen Joden op de  

vlucht voor hun belagers in Amsterdam kwamen  

werd één ding duidelijk: er waren hier géén 

vervolgingen. De Joden konden hun godsdienst 

uitoefenen en hun brood verdienen; het ver-

schil met de rest van Europa was zo groot dat 

het alle Joden duidelijk was: dít is Mokum alef.

Het was het begin van een liefdesgeschiedenis. 

Hoe moeilijk veel Joden het ook hadden in Am-

sterdam: armoede, dramatisch slechte behui-

zing, Mokum nam een bijzondere plaats in hun 

hart in. Ook als ze ver weg waren getrokken, 

heimwee naar Mokum was er altijd.  

De dichtregels van Jacob Israel de Haan die in 

steen staan gebeiteld op de St Antoniesluis, 

vatten het prachtig samen.

Amsterdam werd in veel opzichten een Joodse 

stad. De beste drukkerijen van Hebreeuwse 

boeken, het eerste Jiddische dagblad ter  

wereld, belangrijke rabbijnen en filosofen, de  

Waterloopleinmarkt die door duizenden bezocht 

werd, de Joodse humor waar heel Nederland 

hartelijk om kon lachen, het Amsterdamse 

dialect met veel Hebreeuwse woorden. En ook 

de stad waar een Jood al vroeg in de Europese 

geschiedenis kansen kreeg om maatschap- 

pelijk op te klimmen. Amsterdam kreeg een 

buitengewone reputatie in de Joodse wereld.

Amsterdam was ook de diamantstad bij uitstek.  

Mokum was dé plaats waar diamanten gekloofd 

en geslepen werden. Bijna alle diamantbewer-

kers waren Joden. Soms waren er goede tijden 

den velen niet meer in Amsterdam wonen; het 

verschil tussen de nostalgische herinneringen 

en de harde naoorlogse realiteit was té pijnlijk. 

Amsterdam is geen Mokum meer. Maar geluk- 

kig is er weer, 75 jaar na de oorlog, herstel met  

‘normale’ families, in tegenstelling tot de  

eenlingen en gedecimeerde gezinnen die de 

oorlog hadden overleefd. Inmiddels heeft 

Amsterdam met Amstelveen toch weer zo’n 

dertigduizend Joodse inwoners. Er is een actief 

Joods cultureel leven en er zijn weer koosjere 

winkels en restaurants. Er is Joods onderwijs 

en een museum en er zijn Joodse magazines.  

En er zijn weer een aantal synagoges waaron-

der de nieuwe sjoel van de Liberale gemeente 

uit 2010, de grootste van het continent die 

plaats biedt aan 900 bezoekers en de schitte-

rende Portugese ‘Snooge’ uit 1674.  

De meerderheid van de Amsterdamse Joden 

is niet religieus georganiseerd maar voelt zich 

zeer betrokken bij het Joodse wel en wee;  

Het Joodse leven in al zijn facetten en schake-

ringen bloeit weer op in Amsterdam. 

column

Mokum door

Ron van der Wieken
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In Muiderberg ligt sinds 1672 de grootste ‘Hoogduitse’ Joodse begraaf-

plaats van Nederland met zo’n 40.000 graven. Ondanks de godsdienst-

vrijheid in Nederland mochten de joden in de 17e eeuw niet binnen de 

muren van Amsterdam begraven worden. De doden werden daarom met  

de trekschuit naar Muiderberg vervoerd, een tocht van drie uur. 

Het gebruik van koffie en cake bij begrafenissen is hierdoor ontstaan, 

na al die tijd op de boot had men behoefte aan iets te eten. Bij het pas-

seren van diverse kerken moest er tol worden betaald. Deze belasting 

werd pas in 1721 afgeschaft. Toen begraafplaats Muiderberg rond 1714 vol 

begon te raken werd er ook ruimte vrijgemaakt in het huidige Zeeburg,  

Amsterdam-Oost, nu een deel van Flevopark. De beroemde Portuge-

se Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel dateert ook uit de  

17e eeuw, de periode dat de eerste joden zich in Amsterdam vestigden.  

De begrafenis, de lewaja

Op Muiderberg en Ouderkerk vinden nog steeds begrafenissen plaats. 

Volgens de Joodse traditie wordt een overledene snel begraven, het liefst 

binnen 24 uur. Na de rituele wassing krijgt de overledene een simpele  

linnen lijkwade aan. In een opgeschuurde kist wordt de dode naar de be-

graafplaats gebracht waar in het Metaheerhuis de lijkrede wordt gehou-

den. De naasten maken voor de begrafenis als teken van rouw een scheur 

de joodse  
begraafplaats 
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in hun kleding. Als de kist in het graf is geplaatst werpt elke aanwezige 

drie schepjes aarde op de kist en wordt bij het graf  door de kinderen van 

de overledene het kaddisj gezegd, het gebed voor de doden. 

De steenzetting is pas na een jaar. Joodse graven zijn in principe voor de  

eeuwigheid omdat met name orthodoxe Joden geloven in de lichamelijke  

wederopstanding. Kohaniem, afstammelingen van de hogepriesters (van- 

daar de naam Cohen), mogen de grafvakken niet betreden. 

De graven van de Kohaniem liggen daarom op de eerste rij van het graf-

veld zodat familie ze wel kan zien. Voor hen is een apart pad aangelegd. 

Een Joodse begraafplaats kan je gewoon bezoeken, mannen moeten wel 

hun  hoofd bedekken.
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colofon 

Joods-Tijd-Schrift-2021 wordt samen gepresen- 

teerd met twee debatavonden in De Balie,  

Amsterdam, onder de noemer Onbekend maakt 

Onbemind naar een idee van Anita Frank.

Concept, redactie, fotografie en teksten  

van Joods-Tijd-Schrift-2021  

Pauline Prior en Anita Frank 

Ontwerp en opmaak  

De Werksalon/Amsterdam

Met dank aan 

Cultureel Centrum De Balie Amsterdam, lob, 

Petra Katzenstein (jck), Gideon Querido van 

Frank, Yanki Jacobs, Ron van der Wieken,  

Gideon Italiaander, Sharon Polak (Dander) en 

Maurits de Bruin 

Dit project werd mogelijk gemaakt door finan-

ciële steun uit het door de gemeente Amster-

dam beschikbaar gestelde budget in het kader 

van de Joodse Erfpachtgelden. 
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