
Al 400 jaar worden de leden van de Amsterdamse Portugees-
Joodse Gemeente in Ouderkerk aan de Amstel begraven. De 
begraafplaats, 4 ha groot met ongeveer 28.000 graven, is een 
Rijksmonument.  Alleen al het feit dat deze plek in de Randstad, 
buiten het bereik van de oprukkende stad en modernisering 
is gebleven, maakt haar bijzonder en uniek. Dat zij nog steeds 
wordt gebruikt betekent dat dit de oudste nog in gebruik 
zijnde Joodse begraafplaats in de Westerse wereld is.  Talloze 
bekende en minder bekende Portugese Joden liggen hier 
begraven. Onder hen de schrijver, rabbijn, drukker en uitgever 
Menasse Ben Israel, de ouders van de filosoof Baruch Spinoza, 
de arts en weldoener Samuel Sarphati en Maup Caransa, 
vastgoedondernemer. Hun aanwezigheid wordt boven de 
grond gemarkeerd door een grote diversiteit aan stenen en 
monumenten.  Heel bijzonder zijn de prachtig versierde 
marmeren grafstenen uit de Gouden Eeuw. De stenen vertellen 
ons niet alleen wie de overledenen waren maar zijn ook op 
zichzelf prachtige kunstwerken. De ligging van de begraafplaats 
aan een zij-arm van de Amstel is bijzonder fraai. Vele zeldzame 
planten en monumentale bomen geven de grafvelden hun 
karakteristieke aanblik.
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Nieuw inrichtingsplan
“op grond van traditie”

Het David Henriques de Castrofonds stelt zich ten doel de 
begraafplaats met haar ongerepte natuur, feeërieke ligging en 
monumentale graven voor toekomstige generaties te bewaren. 
Ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan heeft het fonds een 
nieuw, ambitieus plan ontwikkeld. Het plan is gericht op het 
ontsluiten en toegankelijk maken van de begraafplaats voor een 
groter en breed publiek.

Gesponsorde 
rustbankjes zijn begin

2016 geplaatst

Nieuwe bruggen
en trappen op de dijk



Bezoekadres 
Kerkstraat 10, Ouderkerk aan de Amstel

Postadres
Postbus 160, 1191 AD Ouderkerk aan de Amstel

www.bethhaim.nl
info@bethhaim.nl

Openingstijden
Zondag t/m vrijdag
10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag en Joodse feestdagen gesloten  

Rondleidingen en arrangementen
op aanvraag via info@bethhaim.nl  

Help mee!
In de afgelopen 400 jaar heeft elke 

generatie zich er steeds weer voor ingespannen de 
begraafplaats zo goed mogelijk te behouden en te 

onderhouden. Het is nu aan ons en u om dit 
Rijksmonument in al zijn glorie door te 

kunnen geven.

NL45 RABO 0351 8488 00
Het David Henriques de Castrofonds heeft een 
Culturele ANBI status. Zolang de Geefwet van 

kracht is hebben donateurs van culturele ANBI’s 
een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een 

extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de 
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag 
van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder 
de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer 

het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte 
vennootschapsbelasting.

David Henriques de Castro Mzn (1826-1898) heeft een belangrijke 
rol gespeeld in het behoud van de begraafplaats. Tussen 1865 
en 1892 legde hij meer dan 6.000 zerken bloot. De gegevens van 
de overledenen en de precieze locatie tekende hij in op grote 
kartons die bewaard zijn gebleven. Om opnieuw wegzakken 
van de stenen te voorkomen voorzag hij honderd prominente 
stenen van een bakstenen muurtje ter ondersteuning. Zijn 
eigen graf heeft een monument dat is ontworpen door de 
beeldhouwer Joseph Mendes da Costa.

Samuel Sarphati (1813 - 1866) was armenarts, weldoener en 
maatschappelijk ondernemer. Hij was onder meer de stichter 
van de eerste broodfabriek in Nederland maar ook van het later 
afgebrande Paleis voor Volksvlijt en het Amstelhotel. Hij kwam 
met concrete oplossingen om de grote armoede en de ermee 
samenhangende ziektes te bestrijden. Op zijn  steen is vermeld: 
‘Heel Israël rouwde om hem’ waarbij wordt verwezen naar 
het feit dat hij zeer geliefd was in de stad Amsterdam. Abigael 
Mendes de Leon (1811 – 1864), zijn echtgenote, is naast hem 
begraven. De inscriptie op de grafstenen is in het Portugees.

Een museale verzameling 
prachtig gedecoreerde  
17e-eeuwse grafstenen

Een oase van rust te midden van een 
afwisselend landschap vol

bijzondere planten en bomen

400 jaar Portugees-Joodse
geschiedenis 

Een unieke plek 
met bijzondere verhalen


