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Een nieuw entreepaviljoen op Beth Haim 
 

 
 

Een bescheiden entreepaviljoen, links naast het bestaande Vegahuis, maakt deel uit van een 

groter plan dat in 2014, 400 jaar na ingebruikname van de begraafplaats, onder de titel ‘Op 

grond van traditie’ werd gepresenteerd.  

Belangrijke delen van dat plan zijn inmiddels gerealiseerd. Het landschap van het 4ha grote 

terrein is opnieuw onder de loep genomen waarbij overzichtelijkheid en toegankelijkheid 

centraal stonden. Alle paden zijn gerenoveerd en nieuwe paden zijn aangelegd. De hekken 

zijn vervangen en nieuwe trappen en bruggen hebben eerder onbereikbare delen van de 

begraafplaats, bereikbaar gemaakt. Een groot aantal verhalen, veelal verbonden aan 

degenen die hier hun laatste rustplaats vonden zijn via een App toegankelijk gemaakt.  

 

Het sluitstuk van de plannen vormt het nieuwe entreepaviljoen. Het paviljoen komt direct bij 

de ingang aan de Kerkstraat. Het is bedoeld om bezoekers een introductie te bieden op  

de geschiedenis van de Portugees-Joodse gemeente van Amsterdam en in het bijzonder 

natuurlijk over hun begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Daarnaast wordt er  

stilgestaan bij de  Joodse rituelen verbonden aan leven en dood.  
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Een film op groot scherm geeft de bezoekers een context waardoor het bezoek aan de 

begraafplaats wordt verrijkt. Eenmaal door het hek treed je binnen in een bijzondere, soms 

bijna magische wereld, die zonder de juiste introductie moeilijk te begrijpen valt.  De film 

duurt maximaal 7 minuten, en kan in verschillende talen worden gestart. 

 

Verschillende maquettes zullen de bezoeker een overzicht geven over de opbouw van het 

terrein en de verschillende delen die in de loop der eeuwen werden aangekocht.  

Vanuit het paviljoen worden de verschillende routes aangeboden over de begraafplaats. 
Aan de buitenkant van het paviljoen zal het mogelijk zijn  om op de voorgeschreven wijze de 
handen te wassen. Het handen wassen neemt als ritueel een belangrijke plek in binnen het 
Jodendom. De dood wordt gezien als tegenhanger van G’d, de bron van het leven. De dood 
is onrein en daarom moet alles wat in aanraking komt met de dood  gereinigd worden. Dat 
betekent dat Joodse mannen bij het verlaten van de begraafplaats hun handen moeten 
wassen om zo het onderscheid te maken tussen de dood en het leven. 
 
Aan de voorkant van het paviljoen zijn er keppeltjes beschikbaar voor mannen om hun hoofd 
mee te bedekken. Het bedekken van het hoofd is geen gebod uit de Thora, maar een 
traditioneel gebruik dat in de loop der tijd de kracht van een wet heeft gekregen.  
Daarmee drukt de gast zowel eerbied uit voor de heilige plek, ontzag voor G’d als respect 
voor de gastheer. 
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De ontwerpers  hebben het paviljoen een open en transparant karakter gegeven. Het 

gebruik van baksteen sluit aan bij het Vegahuis. Het idee is om de huidige ingang naar rechts 

te verplaatsen, tussen het paviljoen en het Vegahuis. De bezoeker kan dan zelf kiezen om 

meteen door te lopen of het paviljoen in te gaan.   

 

Het paviljoen heeft ook een functie als markering om aan te geven dat hier iets te zien is, 

bijvoorbeeld door de tekst bovenaan het gebouw. De ervaring heeft geleerd dat veel 

mensen geen idee hebben over wat er zich achter het hek bevindt.  
 
Tenslotte bieden banken aan de buitenkant van het paviljoen gelegenheid om even te zitten, 
uit te rusten en de indrukken van Beth Haim te verwerken. 
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Bijdragen en meebouwen 
Wij hopen van harte dat een aantal vrienden, fondsen of bedrijven bereid zal zijn bij te 

dragen aan de realisering van het nieuwe paviljoen. . 

Wij zijn graag bereid de naam van iemand die u dierbaar is of die van uzelf in het paviljoen te 

vermelden.  

  

Concept en Ontwerp paviljoen:     Kossmann.deJong Exhibition Architects en Jan  

        Loerakker 

Projectleider herinrichting:     Dhr. Ralph Levie 

 

Bestuur David Henriques de Castro Fonds:  

 

Dhr. J.F.M.X. van Veggel – voorzitter 

Dhr. P.C. van den Busken 

Dhr. J.R.A. Nawijn 

Dhr. M. Cohen de Lara 

Mw. Geke Beek – secretaris, T  06 53725335 

 

Contactgegevens: 

Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim 

Postbus 160 

1190 AD Ouderkerk aan de Amstel 

www.bethhaim.nl 
info@bethhaim.nl 

 
 

http://www.bethhaim.nl/

