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 In deze laatste nieuwsbrief van 
2015 maak ik graag van de gelegenheid 
gebruik met u terug te blikken op het 
afgelopen jaar. Na vele nieuwsbrieven 
waarin we u uitgebreid hebben verteld 
over onze plannen met Beth Haim kan 
ik u dit keer, met enige trots, laten weten 
dat het eerste deel van die plannen 
inmiddels is uitgevoerd. 
 In de afgelopen maanden is er 
door de firma Donkergroen hard gewerkt 
aan het herinrichten van het landschap. 
Belangrijke delen zijn ontdaan van 
begroeiing, de nieuwe padenstructuur 
is uitgezet en gemaaid, nieuw gras is 
op tal van plekken ingezaaid en nieuwe 
zichtlijnen geven een nieuwe blik op de 
verschillende delen van de begraafplaats. 
Al dit werk vormt de grondslag voor het 
nieuwe beheerplan waarin voor elk deel 
is uitgewerkt welk type beheer er de 
komende jaren zal plaatsvinden. Met het 
werk is ook een groot aantal stenen, dat 
eerder onzichtbaar was, weer tevoor-
schijn gekomen. Zo hebben we onlangs 
de steen van de moeder van de filosoof 
Baruch Spinoza ontdekt.
 Voor u als donateur, vriend 
of bezoeker is misschien wel het al-
lerbelangrijkste dat u weer overal op de 
begraafplaats kan komen, al betekent dat 
in dit jaargetijde wel een hoog risico op 
natte voeten. 
 Voor de volgende fase van onze 
plannen, waarvan het nieuwe entreepa-
viljoen aan de Kerkstraat deel uitmaakt, 
zijn de benodigde vergunningen aan-
gevraagd. Met de werkzaamheden zal 
zeker niet voor de zomer van 2016 gestart 
kunnen worden.
 Op 4 november organiseerden 
wij een informatieavond voor alle 
omwonenden en geïnteresseerden in 
gebouw Amstelstroom. Wij waren zeer 
verheugd over de grote opkomst van 
zowel buurtbewoners als vertegenwoor-
digers van de gemeente en de pers. Klaas 
Kiekebos namens de firma Donkergroen 
en Herman Kossman namens Kossman.
deJong hebben de plannen voor respec-
tievelijk het landschap en het paviljoen 
uitgebreid toegelicht. Naar aanleiding 
van hun verhalen was er ruim gelegen-
heid om vragen te stellen.
 In de afgelopen maanden zijn 
wij ook begonnen de verhalen verbonden 
aan de geschiedenis van de begraafplaats 
en de velen die er een laatste rustplaats 
hebben gevonden, te inventariseren. 
Wij maken daarbij volop gebruik van 

de aanwezige kennis bij de huidige 
rondleiders en  bij Lydia Hagoort die het 
standaardwerk over de begraafplaats 
schreef. De bedoeling is alle informatie 
straks samen te voegen in een app 
waarmee bezoekers hun eigen weg op de 
begraafplaats kunnen vinden. 
 Na het bezoek van een delegatie 
uit Hamburg in mei dit jaar bracht een 
delegatie van het bestuur begin novem-
ber een tegenbezoek aan Hamburg. Wij 
werden dit keer bijgestaan door een wet-
houder van de Gemeente Ouder-Amstel 
en vertegenwoordigers van het Ministerie 
van OCW en de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed. Natuurlijk stond een uitgebreid 
bezoek aan de bijzondere begraafplaats 
van Altona (stadsdeel van Hamburg) op 
de agenda en tijdens onze rondleiding 
werd speciaal aandacht besteed aan de 
vele verbintenissen tussen Hamburg en 
Amsterdam in de 17e eeuw. Hamburg 
wil nog steeds graag dat wij samen met 
hen in 2017 een verzoek indienen bij 
UNESCO om de status van werelderfgoed 
te verkrijgen. Wij zijn ons welbewust van 
de unieke kans die ons door Hamburg 
geboden wordt maar mogen tegelijkertijd 
niet de implicaties van zo’n stap, zowel 
in tijd als in geld, uit het oog verliezen. 
Daarbij kunnen wij alleen besluiten in 
nauwe samenspraak met de gemeente, 
het ministerie en de rijksdienst. Nog 
deze maand volgt een nieuwe bespreking 
met deze partners en wij hopen dan nog 
dit jaar een principe besluit te kunnen 
nemen. 
 Last but not least, wij hebben 
inmiddels veel geld voor onze plannen 
ontvangen zowel van fondsen als parti-
culieren en wij zijn u allen daarvoor zeer 
dankbaar. Maar we zijn er nog lang niet 
en zullen ons in het komende jaar tot het 
uiterste moeten inspannen om het gat in 
onze begroting te dichten. Ik nodig u dan 
ook graag uit uw steentje bij te dragen 
aan ons plan ‘Op grond van traditie’.
Namens het bestuur van het David 
Henriques de Castrofonds wens ik u een 
heel mooi en gezond 2016.

Hans van Veggel, voorzitter

Mijn oma, Lien (Sara) Gijswijt-Messias 
(1906-1995) werd geboren uit het huwelijk 
tussen Mietje en Simson Messias (1873 -1924). 
Net als al zijn voorvaderen wordt Simson 
begraven op Beth Haim. Van vader op zoon 
Messias, Jechiel (1839-1921), Jechiel (1776-1817), 
Abraham (1746-1793) tot Jechiel Mesias (1717-
1751) geboren te Salé, Marokko als zoon van 
Selomoh. De enige uitzondering is Samson 
Messias (1815-1891) die in Middlesex, En-
geland begraven is. Het is bijzonder om te 
weten dat ook wij ruim twee eeuwen geleden 
uit Marokko naar Nederland zijn gekomen.  
Op 13 december 2015, bezochten we met het 
nageslacht van Jan Gijswijt sr. en Lien, Beth 
Haim.  We begonnen op het Mariotteplein en 

via de Hollandsche Schouwburg en de Van 
Woustraat zijn we naar Beth Haim gegaan.  
Dankzij Jan Straver vonden we onder andere 
het prachtig bewaarde graf van Jechiel, zoon 
van Abraham. Een f linke laag modder, met 
riet en brandnetels, bedekte het graf en nu 
zien wij het samen voor het eerst. Straks 
wordt het opnieuw teruggegeven aan de 
natuur.  Met een beetje metselzand wordt 
de tekst op de steen van Simson Messias 
zichtbaar. En we leren dat de af korting 
S.A.G.D.(E.) G.: Sua alma goze da (eterna) 
gloria - Moge zijn/haar ziel (de eeuwige) 
glorie genieten, betekent. 
We hebben Beth Haim bewonderd en tevens 
hebben we ons verwonderd over de geschie-
denis van een volk, dat door de jaren heen 
stand heeft gehouden. We zijn vereerd om 
hier deel van uit te mogen maken.  Onze 
familie is multicultureel, multireligieus en 
internationaal. En zo worden we telkens 
opnieuw verrast, verwonderd en verbijsterd. 
Zo moet het leven ook zijn. Laten we samen 
van het verleden leren, het heden vieren en 
de toekomst koesteren.  
Céline Wijnen-Gijswijt

Dit is een uitgave van het
David Henriques
de Castrofonds

www.bethhaim.nl
info@bethhaim.nl

Kerkstraat 10
Postbus 160

1190 AD Ouderkerk
aan de Amstel

Nieuwe ontwikkelingen 
Beth Haim

Op 14 december is de Yad Vashem onder-
scheiding uitgereikt aan de familie Van 
Heukelom-Bindels. Lex Vega woonde in de 
oorlogsjaren in het Vegahuis bij Beth Haim, 
waar zijn vader Louis Alvares Vega bewaar-
der was. In 1943 werd Lex Vega als vijfjarig 

jongetje ondergebracht bij de familie in Arn-
hem, waar hij als een zoon en broer warm 
werd ontvangen en beschermd. Na de oorlog 
werd hij in 1945 herenigd met zijn eigen 
familie. Het hele gezin was weer compleet. 
Lex groeide verder op in het Vegahuis in 
Ouderkerk aan de Amstel. Hij is nog een paar 
keer met zijn vader naar Arnhem gereisd om 
zijn ‘oom en tante’ te bezoeken. Het contact 
verwaterde maar in 2013 ging Lex toch weer 
op zoek en met succes. Zoon Theo wist zich 
nog veel te herinneren uit die tijd. Dankbaar 
dat het joodse volk een grote aanslag op het 
voortbestaan heeft kunnen overleven. 

In december 2015 zijn er 
10 zitbanken, verspreid 
over de begraafplaats, 
geplaatst. Ze zijn bedoeld 
als plekken waar bezoe-
kers even kunnen rusten 
en kunnen nadenken over 
de vele indrukken die 

Beth Haim oproept. De banken zijn  mede 

mogelijk gemaakt door de familie Milhado 
en een sponsorbijdrage uit de erfgoedprijs 
van de Provincie Noord-Holland. Op een 
aantal bankjes worden de sponsors vermeld. 
Heeft u interesse om een bankje te sponso-
ren? Voor vier bankjes is nog geen naam of 
logo gevonden. U kunt contact opnemen met 
info@bethhaim.nl 

Yad Vashem uitreiking familie Van Heukelom

Nieuwe bankjes op Beth Haim

Op zoek naar de Familie Mes(s)ias



In de serie van interviews met gidsen van 
Beth Haim deze keer Piet van de Kamp 
(68), weliswaar geboren in Maarssen 
maar toch alweer 27 jaar Ouderkerker.

Vijf jaar loopt de oud-politieman nu over 
de begraafplaats, al wist hij er maar 
weinig van toen hij werd gevraagd als 
gids. ,,Ik ben vijf jaar geleden door Hans 
Out gevraagd toen een van de gidsen 
ermee stopte. Hij heeft toen een aantal 
mensen gevraagd. We zijn toen bij elkaar 
gekomen en het leek mij wel wat.’’

Niet dat Van de Kamp veel over Beth Haim wist. ,,Ik was er nog nooit op geweest 
en wist er eigenlijk niks van. Maar ik wist wel wat over het Jodendom door mijn 
protestantse achtergrond. Ik was met pensioen dus ik had genoeg tijd om me erin 
te verdiepen.’’ Van de Kamp las zich grondig in. Hij verdiepte zich in historisch 
werk, dat van Alvares Vega en dat van Lydia Hagoort, misschien wel de meest voor-
aanstaande historica als het op de geschiedenis van de Portugese begraafplaats 
aankomt. ,,In het begin was het best een inspanning en maakte ik me ook wel druk 
als ik ging gidsen maar nu niet meer. Als ik nu zou horen dat ik over een uur een 
rondleiding moet doen, dan kan het ook.’’

Het meest indringende tijdens zijn zelfstudie was het besef hoe groot de rol was 
die de Portugese Joden hebben gespeeld. ,,Het is zo’n rijke geschiedenis. Ik had 
me niet gerealiseerd dat ze zo’n belangrijke rol hebben gespeeld, niet alleen op 
maatschappelijk, maar ook in financieel en cultureel opzicht. Er liggen mensen die 
hebben bijgedragen aan de vorming van Nederland zoals we het nu kennen.’’

Van de Kamp probeert als het even kan zijn rondleiding iets extra’s mee te geven, 
toegesneden op de bezoekers. Zo kreeg een groep van de Liberaal-Joodse Ge-
meente in Den Haag ook verhalen te horen over de Haagse Portugezen die op Beth 
Haim liggen begraven. ,,Van tevoren had ik de relatie onderzocht tussen de Haagse 
Portugezen en de begraafplaats. Het is natuurlijk niet gek dat de Portugezen 
naar Den Haag verhuisden, het centrum van de macht, vooral omdat ze vaak een 
voorname rol in de financiële wereld speelden. Als ik van tevoren weet waar de 
bezoekers vandaan komen, probeer ik een accent te leggen.’’

Vorig jaar was een druk jaar voor de gidsen. De publiciteit rond het jubileum van 
Beth Haim zorgde voor een f linke toename van het aantal bezoekers. Dit jaar was 
een stuk rustiger. Twaalf keer heeft Van de Kamp nu de gang over Beth Haim 
gemaakt, en wat hem betreft mogen dat er een stuk meer worden. 

Bouw mee!
Wij vragen de 

gemeenschap mee te 
bouwen aan een uniek 

inrichtingsplan voor Beth 
Haim dat voorziet in de 

verdere openstelling van 
de begraafplaats en het 
structureel onderhoud. 

U kunt als 
groenvrijwilliger in uw 

eigen tempo een directe 
bijdrage leveren aan het 
groenonderhoud. Heeft u 
interesse? Neem contact 

op met ons via 
info@bethhaim.nl

 
NL45 RABO 0351 8488 00

Het David Henriques de 
Castrofonds heeft een Culturele 

ANBI status.
 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar!

www.bethhaim.nl

17e-eeuwse kaarten gevonden 
Dr. Marc Hameleers, conservator Stadsarchief Amsterdam

 Van de begraafplaats kennen we verschillende 
zeventiende-eeuwse af beeldingen. In het speciale Beth Haim-
nummer van Speuren en Ontdekken, het blad van de Historische 
vereniging Wolfgerus van Aemstel, uit april 2014 worden er 
verschillende afgebeeld. Ook is er een vrij gedetailleerde kaart 
bekend uit 1636 waarop de begraafplaats ingetekend staat. Die 
werd gemaakt door de Amsterdamse stadslandmeter Cornelis 
Danckertsz. Het fragment dat de begraafplaats toont staat ook 
afgebeeld in genoemd themanummer. 
 Danckertsz. tekende zijn kaart in verband met de 
aanleg van het zand- of jaagpad dat tussen de begraafplaats 
en de Bullewijk in de richting van Utrecht loopt. Deze kaart 
bewaart het Stadsarchief Amsterdam. Er blijken echter nog vijf 
zeventiende-eeuwse kaarten te zijn waarop Beth Haim inge-
tekend staat. Dit vijftal omvat twee handgetekende, compleet 
nieuwe voorstellingen van de begraafplaats op kaarten. Ze 
werden getekend door de landmeters Lucas Jansz. Sinck in 1604 
en Johannes Leupenius in 1676. Daarnaast kwamen er nog drie 
kaarten boven water die weliswaar gekopieerd werden van de 
drie bovengenoemde, maar die toch verschillen laten zien. Voor 
zover bekend wordt Beth Haim dus op zes zeventiende-eeuwse 
kaarten vrij gedetailleerd afgebeeld. Dit signalerend artikel in 
deze nieuwsbrief vertelt over de twee belangrijkste. In 2016 zal 
er in Speuren en Ontdekken uitgebreider over geschreven worden. 
Dan zullen ook de andere vier kaarten aan de orde komen.
 De originelen van de hier getoonde af beeldingen 
maken deel uit van het archief van het Sint-Pietersgasthuis. 
Dit wordt in het Stadsarchief Amsterdam bewaard. Wat was 
de reden om ze te laten maken? Het gasthuis was eigenaar 
van vele tientallen percelen die buiten de Amsterdamse 
vestingwallen lagen. Ze werden destijds verpacht. Om de 
administratie op orde te houden wilden de regenten van het 
gasthuis een beeld hebben van zowel de precieze locatie als 
van de oppervlakten van deze percelen. Mede op basis daarvan 
werd de jaarlijkse pacht geïnd. Het gaat op die kaarten dus met 
name om de percelen die afgebeeld staan en eigenlijk niet om 
de begraafplaats. Waarom staat deze dan wel ingetekend? De 
reden was dat de percelen waar het wèl om ging veel mak-
kelijker herkend konden worden in hun omgeving. We kunnen 
dan ook wel zeggen dat de begraafplaats op de gasthuiskaarten 
tot die getekende omgevingsinformatie behoort. De percelen 
waar het op de afgebeelde kaart uit 1676 echt om gaat, liggen 
tegenover de begraafplaats aan de overzijde van de Bullewijk in 
de Rondehoepspolder (zie af b. 3). Daarnaast worden nog twee 
details getoond. Het ene is af komstig van een kaart uit 1604 
(af b. 1) waarop dezelfde percelen staan, het andere (af b. 2) is 
een detail van de kaart die ook in zijn geheel getoond wordt.
 Op de oudste kaart uit 1604 zien we de boomgaard op 
die in 1614 aangekocht zal worden om er de begraafplaats van 
te maken. Het formaat van de ingetekende boomgaard komt 
ongeveer overeen met het oudste gedeelte van de begraafplaats 
wat nu soms het Noord-Afrikaanse deel genoemd wordt. Het 
omvat slechts een klein deel van het huidige, veel grotere, en 
‘driehoekige’ oppervlak dat de begraafplaats nu heeft. Op 
het kaartfragment van Sinck staat ook de oude gotische kerk 
ingetekend die vernoemd was naar paus Urbanus I. Deze 
werd, nadat de toren in 1674 na een blikseminslag instortte, in 
1775 vervangen door de huidige, protestantse, Amstelkerk. De 
Kerkweg tussen de vroegere kerk en de begraafplaats staat op 
de kaart van Sinck nog niet ingetekend. Hij werd vermoedelijk 
pas in of kort na de bouw van de eerder genoemde synagoge in 

1643 aangelegd. Tussen de kerk en de Stenen Kamer staan twee 
huisjes. Een hiervan is hoogst waarschijnlijk de herberg Gouda.
 In 1676 gebruikte Johannes Leupenius (1647-1693) de 
oudere kaart van Sinck. Op Leupenius’ eerste kaart lezen we: 
Anno 1676 hebb Ick ondergechreeven geswoore Landtmeeter dese 
boovenstaande bruijckweer Landts geleegen aende ouden Amstel (…) 
onder de banne van Ouderkerck Reght oovert Jooden Kerckhoff tot 
ouderkerck sijn Toebehoorende St. Petri gasthuijs Tot Amsterdam 
oversien verbeetert en gecaarteert (als meede gemeeten voor soo verre 
de veranderingh (…) in dese uytgebeelt) vande voorgaende Caarte 
aangaadt) gemeeten (…) door Luycas janszen Sinck landtmeeter (…). 
Leupenius beschrijft dus dat hij veranderingen aanbracht 
ten opzichte van de kaart van Sinck. Hiertoe kunnen we dus 
de bestemmingswijziging van boomgaard in begraafplaats 
rekenen. Oogt het terrein van de begraafplaats in 1604 nog als 
een boomgaard, in 1676 tekent Leupenius een twaalftal zerken 
en tombes en vermeldt dat het om T’ Jooden-Kerck-Hoff gaat.
 De conclusie is dat het aantal bekende kaarten waarop 
de begraafplaats in de zeventiende eeuw gedetailleerd ingete-
kend staat van één (= de Danckertszkaart uit 1636) tot zes kan 
worden uitgebreid. Drie daarvan kunnen we, niet-identieke, 
kopieën noemen. De vondst van met name de ‘boomgaard-
kaart’ van Lucas Jansz. Sinck uit 1604 en de ‘twaalf zerkenkaart’ 
van Johannes Leupenius uit 1676 voegt ongetwijfeld weer een 
stukje aan de rijke geschiedenis van de begraafplaats toe.

Afb. 1 (rechtsboven). Detail van de perkamenten kaart van Lucas 
Jansz. Sinck. Hoogst waarschijnlijk getekend in 1604. Ingetekend 
staan onder andere de boomgaard die in 1614 aangekocht zal worden 
en daarna het oudste deel van Beth Haim werd, de Stenen Kamer 
(gesloopt in 1643) destijds in gebruik als Rodeamentoshuis en de oude 
Sint-Urbanuskerk (SAA: 342/2212).

Afb. 2 (linksonder). Detail van de kaart van de landmeter Johannes 
Leupenius, getekend in 1676 waarop de begraafplaats aangegeven 
staat met de woorden T’ Jooden-Kerck-Hoff en een twaalftal grafzerken 
(SAA: 342/1469, kaart 35).

Afb. 3 (linksonder). De kaart van Johannes Leupenius van enkele 
percelen gasthuislanden gelegen in de Rondehoepspolder ter hoogte 
van Ouderkerk. Getekend in 1676. Tegen de linkerkaartrand staat Beth 
Haim ingetekend (SAA: 342/1471, kaart 35).

Al jaren een vertrouwd gezicht op Beth Haim: 
onze gids Piet van de Kamp


