Beth Haim 400 jaar
op grond van traditie

Tussenstand Fondsenwerving 400 jaar Beth Haim

Met de titel ‘Op grond van traditie’
hebben we in de afgelopen maanden onze
plannen voor onderhoud, restauratie en
ontsluiting van de begraafplaats onder
de aandacht gebracht van zoveel mogelijk
mensen. En niet zonder resultaat, de provincie Noord-Holland besloot ons te sponsoren zoals u elders in deze nieuwsbrief
kunt lezen, de gemeente Ouder-Amstel
stelde een prachtig bedrag ter beschikking
en een grote groep particulieren bleek
bereid een symbolische steen te kopen of
een donatie te doen. In een eerdere fase
ontvingen wij al belangrijke toezeggingen
van Maror en het K.F. Hein Fonds.
Al deze positieve ontwikkelingen hebben
ons ertoe gebracht op korte termijn te
onderzoeken of wij begin 2015 kunnen overgaan tot de uitvoering van de
eerste fase van onze plannen. Samen met
Kossmann.de Jong, tentoonstellingsarchitecten en Donkergroen, creatieve
groendenkers, hoopt het bestuur hierover
nog in december een knoop door te
hakken. Een belangrijk argument om
te starten is de positieve invloed die
wij hiervan verwachten op de verdere
fondsenwerving. Want voor alle duidelijkheid, we zijn er nog lang niet.
In de eerste fase willen wij de rustbanken
en de nieuwe buitenmaquette realiseren.
Maar dat betekent dat ook de paden naar
de banken en het groen in de omgeving
aangepakt moeten worden. Het nieuwe
entreepaviljoen kan nog niet gebouwd
worden maar we kunnen waarschijnlijk al
wel de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de begraafplaats aanzienlijk
verbeteren. Tenslotte hopen we een begin
te maken met het presenteren van de
verhalen die aan de begraafplaats verbonden zijn. De verhalen die met elkaar een
indruk geven van de enorme betekenis

van 400 jaar Portugees-Joodse aanwezigheid in Amsterdam.
Tijdens Chanoeka staan we stil bij het
wonder van de kaarsjes in de Tempel, die
acht dagen lang bleven branden. Ook wij
hopen op een wonder, het wonder dat in
het door onszelf verlengde jubileumjaar
alle nog ontbrekende fondsen geworven
zullen worden zodat wij het totaal van
onze plannen kunnen uitvoeren.
Ralph Levie, fondsenwerver Beth Haim

Steun Beth Haim met
een periodieke gift
De laatste jaren wordt het steeds moelijker
de gelden voor het onderhoud van de
begraafplaats bij elkaar te krijgen. Dat
onderhoud is nodig om de eerdere investeringen recht te doen, verder wegzakken
van stenen in de slappe bodem te voorkomen en de natuur in toom te houden.
Wij vragen u vriend te worden met een
jaarlijkse periodieke gift gedurende de
komende vijf jaar met als doelstelling
‘bijdragen aan het groenonderhoud en de
toegankelijkheid van Beth Haim’. Als uw
gift voldoet aan een aantal voorwaarden,
dan kunt u die aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Er moet dan wel
eerst een schriftelijke overeenkomst zijn
opgemaakt tussen het David Henriques
de Castrofonds en u. Het is niet langer
nodig om dit via de notaris te regelen.
De belastingdienst heeft regels opgesteld
om voor aftrek in aanmerking te komen.
Zo moet de gever minimaal vijf jaar lang
hetzelfde bedrag schenken.
Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan
contact op met het secretariaat
info@bethhaim.nl of 06 537 25 335.
We hopen een grote vriendenkring op
te bouwen om dit cultureel erfgoed voor
toekomstige generaties veilig te stellen.

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
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Terwijl het gewone jaar 2014 al bijna
af loopt hebben wij het gevoel dat het jubileumjaar 2014 van Beth Haim net lekker
begint te lopen. Gelukkig hebben Joden
een lange traditie van een afwijkende
kalender en dat heeft ons doen besluiten
ons jubileumjaar voort te zetten.

Op zondag 1 juni van dit jaar
vierden wij het 400-jarig
bestaan van Beth Haim.
Om precies te zijn, de eerste
akte met betrekking tot de
aankoop van een deel van de
begraafplaats dateert van 29
mei 1614. Het ging toen nog
maar om de aankoop van
een klein stukje grond ter
grootte van 0,28 hectare, iets
meer dan een half voetbalveld voor de
prijs van NLG 2.700,--. In de loop der
tijd werd de begraafplaats door middel
van diverse aankopen uitgebreid tot de
huidige omvang van vier hectaren.
Aanvankelijk bestond er de nodige
weerstand bij de bevolking van Ouderkerk tegen de vestiging van de
begraafplaats. Nadat daarover was
geprocedeerd en de rechter had beslist
dat de bezwaren tegen de begraafplaats ongegrond waren, konden
de Portugees-Joodse overledenen
worden begraven, mits “rustig en
zonder openbare ceremoniën”. De
koopprijs die voor het eerste deel
van de begraafplaats moest worden
betaald, was voor die tijd enorm. Voor
een vergelijkbaar stuk grond van een
Sefardische begraafplaats in Rotterdam
werd in 1613 slechts NLG 200,-- betaald.
Het belang te kunnen beschikken over
een eigen begraafplaats in de nabijheid
van Amsterdam was voor de Portugese
Joden echter van grote betekenis. De
hoge prijs werd letterlijk op de koop toe
genomen.
400 jaar later kunnen de hiervoor genoemde problemen worden vergeten. In
weerwil daarvan heeft de begraafplaats
zich ontwikkeld tot een unieke, zo goed
als onaangetaste natuurlijke rustplaats,
prachtig gelegen aan de Bullewijk. De
viering van het jubileum op een zonnige
dag was bijzonder feestelijk en kon
rekenen op een groot aantal bezoekers.
Beth Haim was die dag meer dan ooit
een dag van het leven. Je zou bijna
vergeten dat het om een begraafplaats
ging.
Nu deze feestelijke dag weer achter ons
ligt, beseffen wij als nooit tevoren hoe
belangrijk het is Beth Haim te bewaren
voor het nageslacht, deze oase van rust
nog beter te onderhouden, deze nog
toegankelijker te maken voor bezoekers,
zowel voor nabestaanden van degenen
die er begraven liggen als voor hen die

geïnteresseerd zijn in de geschiedenis,
en de natuurhistorische en culturele
betekenis van Beth Haim.
Het 400-jarig jubileum is aangegrepen,
niet alleen om het unieke karakter van
de begraafplaats meer bekendheid te
geven, maar ook om onze zorg te delen
over de toekomst ervan. Een monument
in de vrije natuur vergt intensief
onderhoud. Dat geldt zowel voor de
monumentale grafstenen als voor de
beplanting. Dat onderhoud kost veel
geld.
In verband met het jubileum is een
ambitieus plan ontwikkeld onder de
titel “Op grond van traditie”. Dit plan is
enerzijds gericht op het creëren van een
grotere toegankelijkheid en anderzijds
het zeker stellen van onderhoud in de
komende jaren. Dat plan kwam in de
vorige Castro Nieuwsbrief al eerder
uitvoerig ter sprake.
Bij de ontwikkeling ervan bleek al
gauw dat het plan een project van lange
adem zou zijn en dat het geld om het
daadwerkelijk te kunnen realiseren niet
voor het oprapen zou liggen. Bovendien
zit het tij niet mee. Bij een overheid die
steeds opnieuw moet bezuinigen, kan
niet langer worden aangeklopt. Ook
particuliere fondsen zijn veel minder
dan voorheen in staat de helpende
hand te bieden. Verder is het zo dat
een begraafplaats, hoe uniek die ook
mag zijn, niet onmiddellijk een zaak is
waaraan men graag zou willen schenken. Men geeft liever aan de levenden.
Desondanks blijven wij optimistisch,
maar daarvoor hebben we wel de steun
nodig van allen die Beth Haim een
warm kloppend hart toedragen.
Hans van Veggel, voorzitter
David Henriques de Castrofonds

Gemeente Ouder-Amstel en provincie
Noord-Holland steunen Beth Haim

Jo Blom al jaren
gids op Beth Haim

De jubileumdag heeft al een mooi bedrag opgeleverd van circa € 25.000,--. Bovendien ontving
het Castrofonds samen met tien andere organisaties in verband met de (her-) opening van het
provinciehuis van het provinciebestuur van Noord-Holland een erfgoedprijs van € 20.000,--.
Een geweldige opsteker. Deze bedragen gevoegd bij het eerder door de gemeente Ouder-Amstel
toegekende bedrag van € 25.000,-- zijn voor het bestuur van het Castrofonds aanleiding om
begin 2015 een aanvang te maken met de uitvoering van de eerste fase van het jubileumplan als
bewijs van geloof in Beth Haim.
Toen in 1994 het David Henriques de Castrofonds werd opgericht in verband met de
noodzakelijke restauratie van een aantal monumentale grafstenen uit de 17e eeuw,
betrof dit een particulier initiatief vanuit de gemeente Ouder-Amstel. Het beheer over
de begraafplaats was toen nog volledig in handen van de Portugees-Joodse gemeente
in Amsterdam. Ondanks het feit dat de begraafplaats als het ware in het centrum van
Ouderkerk is gelegen, was deze voor de meeste inwoners van Ouderkerk onbekend
terrein. De begraafplaats leefde niet onder de bewoners. Vandaag, 20 jaar later, is
deze situatie drastisch veranderd. Het bezoekersaantal is enorm toegenomen. Met
uitzondering van de wintermaanden worden in het jaar tal van rondleidingen verzorgd door gidsen uit de gemeente Ouder-Amstel. Beth Haim is mede daardoor meer
dan ooit niet alleen een begraafplaats voor Portugese Joden, maar ook een levend
cultuurhistorisch monument van nationale betekenis. Het is onze plicht daarvoor te
blijven zorgen zoals voor ons eigen huis.
De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft eind 2013 besloten voor het jubileumplan
van Beth Haim € 25.000,-- beschikbaar te stellen. Nog dit jaar wordt een plan
uitgewerkt waaraan deze bijdrage zal worden besteed. Met dit plan wordt de toegankelijkheid van Beth Haim bevorderd en zullen nog meer bezoekers naar Ouderkerk
aan de Amstel komen om de sfeer te proeven van dit unieke culturele erfgoed.
Vanwege de opening van de nieuwbouw en de viering van 200 jaar Koninkrijk heeft
de provincie Noord-Holland besloten om eenmalig een aantal bijzondere erfgoedprojecten te sponsoren. Tot 2 september konden hiervoor projecten worden aangemeld.
Een onaf hankelijke en vakkundige jury kreeg opdracht tien projecten te selecteren
voor maximaal € 20.000 euro per project. Behalve op inhoudelijke criteria (bouwperiode, thema, toegankelijkheid voor publiek), beoordeelde de jury de inzendingen
op originaliteit, maatschappelijk draagvlak, geografische spreiding en de mate van
tegenprestatie. Tijdens de feestelijke opening van de nieuwbouw van het Dreefgebouw op 18 september maakten Commissaris van de Koning Johan Remkes en
gedeputeerde Cultuur Elvira Sweet bekend welke van de 34 inzendingen werden
gehonoreerd.Beth Haim behoorde tot de gelukkigen en mocht de prijs van € 20.000
in ontvangst nemen. Met deze middelen zal een aantal banken op het terrein worden
aangebracht waar bezoekers kunnen uitrusten en hun indrukken kunnen verwerken
en er wordt een weersbestendige maquette bij de entree geplaatst die bezoekers een
goed overzicht geeft van alle bijzondere plekken op het terrein.
De sponsorovereenkomst met de provincie
wordt aangegaan voor een periode van
drie jaar. In deze periode kan de provincie
een aantal malen gebruik maken van het
Vegahuis voor ontvangsten en bijeenkomsten en zal Beth Haim via de kanalen van
de provincie meer bekendheid krijgen. De
erfgoedprijs is dus geen eenmalige actie,
maar een meerjarige verbintenis tussen de
provincie Noord-Holland en het culturele
erfgoed van Beth Haim. Voor Beth Haim is
dat een heel belangrijke steun in de rug bij
het realiseren van de jubileumplannen.
Bestuur David Henriques de Castrofonds

Bouw mee!
Wij vragen de
gemeenschap mee te
bouwen aan een uniek
jubileumplan voor Beth
Haim dat voorziet in de
verdere openstelling van
de begraafplaats en het
structureel onderhoud.
Over het plan en de
mogelijkheden om
hieraan bij te dragen
vindt u meer informatie
op onze website
www.bethhaim.nl

NL45 RABO 0351 8488 00
Het David Henriques de
Castrofonds heeft een Culturele
ANBI status.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar!

,,Zie je dat?” gids Jo Blom wijst op een
grafsteen. ,,Dat is het moment waarop
Jacob Rachel voor het eerst ziet. Daar gaat
nou zoveel van uit, het gaat recht bij je naar
binnen.’’
Blom is een van de ongeveer 12 gidsen
die bezoekers over Beth Haim rondleidt
en het is niet toevallig dat ze weet wat
de betekenis van deze steen is. Ze gidst
al zeven jaar en kent ieder hoekje van de
begraafplaats en de verhalen die daarbij

Uit de vergetelheid

Dr. Abraham de Mercado
Ik was benieuwd naar mijn afstamming
dus ben ik mijn stamboom gaan uitpluizen. Binnen de familie gaat het verhaal
dat wij of van een Joodse Esther afstammen of van een slavin die Esther heette.
Ik ben begonnen mijn vader uit te horen
en ik besloot een oproep op een forum
voor Surinaamse genealogie te plaatsen
en er reageerde iemand waarmee ik
de gezamenlijke stammoeder van de
“Ons-tak” deel: de slavin Esther! Toen
reageerde er een bijzonder behulpzame
man. Hij kon mij van alles over Johan
vertellen. Via een achternicht kreeg ik
een kopie van een stamboom in handen.
Deze stamboom was door een neef van
mijn opa op papier gesteld en eindigde
met de stammoeder Esther Brandon.
Toen vond ik Esther in de manumissieregisters met de vermelding dat Esther
Brandon een slavin manumissie had
verleend. En toen reageerde mijn
fantastische helper weer met namen van
de ouders van Esther en de namen van
haar grootouders. Vol verbazing las ik
dat Esther de dochter was van Matthias
Hoheb Brandon (Nathatja) en Anna
van M.H. Brandon. Matthias was de
jongste zoon van Ishak Hoheb Brandon
en Esther David de Mercado. Wat een

horen.
Het is alweer 45 jaar geleden dat Blom
betrokken raakte bij Beth Haim en de
Joodse geschiedenis van Ouderkerk.
Het was haar man die haar wees op een
advertentie in een lokale krant waarin
mensen werden gevraagd met interesse
voor de plaatselijke geschiedenis.
Dat was niet tegen dovemansoren
gezegd. Blom werkte als geschiedenisdocent aan het Spinozalyceum en
ging op haar vijftiende al mee met haar
grootvader die als gids aan het Amsterdamse VVV was verbonden.
De interesse voor het Joodse leven
was ook al eerder gewekt. ,,Ik ben
opgegroeid in de Vechtstraat, vlakbij
het Merwedeplein, waar de familie
Frank woonde. De verhalen zaten als het
ware in ons huis. Ik ben altijd met het
Jodendom verbonden geweest. Ik heb
een Joodse man, Joodse vrienden. Het
zit gewoon in me.’’
Zo’n zeven jaar leidt Blom de belangstellenden nu rond op Beth Haim. Ze is blij
met de toegenomen belangstelling want
het is pas in de afgelopen tijd dat rondverrassing dat de afstamming van beide
“Esthers” komt.
Ik ben gaan zoeken op de ouders van
Matthias. Esthers afstamming stond op
het internet. Ik kwam dr. Abraham de
Mercado tegen, de overgrootvader van
Esther. Toen ik zijn naam door www.
google.co.uk haalde, rolde er iets uit
dat ik nooit verwacht had. In de nieuwe
wereld was hij handelaar en de eerste
Joodse arts en apotheker. Zijn naam
wordt genoemd in de Studia Rosenthaliana waaruit bleek dat hij op Beth Haim
begraven zou zijn. Hij was een van de
belangrijke leden van de Joodse gemeenschap Kahal Zur Israel in Recife en
behoorde hij tot de groep van geletterde
mannen in Recife, de eerste Joodse
arts die in april 1655 van Cromwell
toestemming kreeg zich te vestigen en
zijn beroep uit te oefenen op Barbados.
Hij vertrok vanuit Recife naar Barbados.
Zijn naam wordt ook genoemd als een
van de belangrijke Joden in de 17e eeuw.
Wij zijn op internet gaan zoeken en
vonden het karton met hun namen
terug: Ester en Abraham de Mercado.
Op een zonnige dag zijn wij naar Beth
Haim gegaan. Via de index bij de ingang
wisten wij waar het oudste veld was
maar wij konden ze niet vinden. Ik
wilde echter niet opgeven en na enige
tijd kreeg ik bevestiging dat, wanneer

leidingen regelmatig worden gehouden.
Dat was vroeger wel anders. ,,Sinds
Beth Haim meedoet aan bijvoorbeeld de
Open Monumentendagen is er zoveel
meer belangstelling.’’
Het is niet alleen de schoonheid van de
plek die Jo wil laten zien, maar ook het
verhaal van de Portugezen. ,,De Sefardiem wilden zich graag aanpassen. Het
is fantastisch dat ze zo hebben weten te
manoeuvreren dat ze tegelijkertijd hun
geloof hebben weten te behouden.’’
De begraafplaats is nog steeds een
onlosmakelijk deel van het dorp. ,,De
begraafplaats is onze dorpskern. Er is
hier een persoon die wel eens voorstelt
dat er bebouwing moet komen op de
begraafplaats, maar dat is er ook echt
maar een. En als ik wel eens mensen op
sjabbat op de begraafplaats zie, of als
ze er zitten te picknicken, dan spring ik
over het hek en komt er altijd hulp van
bewoners.’’
Dit is de eerste af levering in een serie
interviews met de gidsen van Beth Haim.

er tijd voor was, de vrijwilligers zouden
gaan zoeken wanneer het gras gemaaid
was. Augustus 2014 kreeg ik een e-mail
van de vrijwilligers dat het graf bloot
was gelegd en dat ik langs kon komen.
En zo kwam het dat op 24 augustus
2014, 345 jaar na zijn begrafenis, ik met
mijn man, mijn vader en mijn zoon
David (de 11e, 12e & 13e ) een bezoekje
bracht aan “saba” Abraham en “safta”
Ester. Het was indrukwekkend daar te
staan, kaarsjes te branden en steentjes
achter te laten. Zelfs mijn nuchtere
vader was onder de indruk. En terwijl ik
daar stond hoopte ik stiekem dat ik nog
een paar generaties terug kon zoeken.
Ik ben gewoon verslaafd.
S. Brandon

