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Voorwoord 

 

Een jaar op uitwisseling is een absolute must, zo hoorde ik steevast aan de K.U.Leuven. Het is een 

bron van verrijking zonder gelijke. Nooit heb ik de reikwijdte van deze uitspraak kunnen vatten. De 

rijkdommen die mij tijdens mijn eigen buitenlandse ervaring in de schoot werden geworpen, zijn 

eindeloos. De ontmoetingen met mensen van over de hele aardbol en het studeren aan een universiteit 

met andere gewoonten hebben mijn geest oneindig verruimd. De intense kijk die ik als enige 

‘buitenlander’  in de opleiding Cultureel Erfgoed  op de Nederlandse samenleving en haar ‘oeroude’ 

tradities kreeg, was volkomen uniek. Ik had geen betere plek kunnen kiezen dan het tintelende Utrecht. 

 

Dit jaar van uitwisseling bracht mij ook ervaringen die ik liever niet had meegemaakt. In zekere zin 

was het onderwerp voor deze scriptie merkwaardig gepast. De geschiedenis van de joodse 

gemeenschap staat ons vooral omwille van haar traumatische ervaringen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog scherp in het collectieve geheugen. Het volgen van het proces van traumaverwerking, 

dat langs de lijnen van de geschiedenis van het Joods Historisch Museum loopt, inspireerde me om 

behalve de dood, vooral het leven te herdenken en te eren.  

 

Het schrijven van deze scriptie was geen makkelijke klus. Ik wil dan ook eerst wat mensen bedanken 

die me daarbij hielpen en die dit jaar tot de grootste mijlpaal in mijn eigen leven hebben gemaakt: 

Hendrik Henrichs, voor de soepelheid waarmee hij me deze scriptie liet schrijven, voor de nodige 

aanmoediging en aanmerkingen erbij en voor zijn eindeloos en zeer aanstekelijk enthousiasme tijdens 

de colleges; Hetty Berg en Judith Belinfante, voor hun tijd en gedachten; de andere ‘erfgoedhoeders’-

in-spe, voor de groepsdynamiek die we creëerden, voor de leuke sfeer tijdens excursies, voor de vele 

leuke momenten van authentieke ontspanning en voor de vele discussies over erfgoed, musea en 

geschiedenis; de vele buitenlandse studenten, voor de warme thuis en de bijzondere sfeer die in 

Utrecht ontstond, voor alle uitwisseling van gedachten en voor het counteren van mijn Eurocentrisme, 

zoals geen college dat ooit heeft kunnen doen; mijn ouders, zussen en broer, het gehele thuisfront 

waarop ik heb gesteund, gewoon voor wie ze zijn en voor de warmte die ik er mag ervaren.  

 

Ik draag deze scriptie op aan Oscar, ongetwijfeld de grootste bron van rijkdom. Je opende mijn ogen, 

rekte mijn geest open in leven en denken. Ik rond deze scriptie af in liefdevolle herinnering aan het 

wonder dat je voor me was en aan de uitzonderlijke tijd die we samen hadden, wetende dat je voor 

eeuwig een inspiratiebron zal zijn om anders en verder te denken en ten volle te leven.  

  

Anneleen Arnout 

Utrecht, 19 augustus 2009 
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INLEIDING 

 

Wanneer binnen enkele jaren het Nationaal Historisch Museum zijn deuren opent, zal daar een 

geschiedenis van Nederland worden gepresenteerd. Naar hoe die presentatie er zal uit zien, moet 

voorlopig nog worden gegist. Wat wel duidelijk is, is dat het museum geen eigen collectie zal 

verzamelen en veel gebruik zal maken van nieuwe media. Er is onder historici na een verdacht lange 

stilte heel wat commotie ontstaan over dat nieuwe Nationaal Historisch Museum. Voor vele historici 

voelde het als misbruiken van de geschiedenis door de politiek om de identiteitscrisis aan te pakken. 

Het idee om een nationaal museum in te richten om de jongere generaties gevoel voor nationale 

identiteit en burgerzin bij te brengen, hoorde eerder thuis in de negentiende eeuw en was volgens 

menig historicus aldus achterhaald.  

Het protest ten spijt, zal het museum er toch komen. Het museum zal er een geschiedenis van 

Nederland moeten presenteren. Historici kunnen tegen het concept schoppen, maar zoals onder meer 

blijkt uit het symposium dat het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap op 26 juni 2009 

organiseerde in Den Haag, is het verstandiger dat het gilde der historici zich, nu de kogel door de kerk 

is, bekommeren om de inhoud. Als het museum er komt, is het belangrijk dat op een verstandige 

manier met het ‘nationale’ Nederlandse verleden wordt omgegaan. Aangezien er al heel wat musea 

bestaan die stukken van het Nederlandse verleden presenteren, is het leerrijk voor dat nieuwe 

Nationaal Historisch Museum om daar een kijkje te nemen en inspiratie op te doen. Dat was het 

uitgangspunt voor het scriptieseminar, waar deze scriptie deel van uitmaakt. Mijn keuze viel op het 

Joods Historisch Museum. Deze casus is in het licht van het nieuw op te richten Nationaal Historisch 

Museum om verschillende redenen interessant.  

 

‘Mesjogge, bolleboos, gein, kapsones – allemaal woorden die we aan de Nederlandse joden te danken 

hebben. In het hartje van de Jodenbuurt, in het gebouw van de grootste synagoge van Amsterdam, 

vind je een rijke collectie documenten, foto’s en voorwerpen, die een beeld geven van de joden in 

Nederland en de koloniën.’1 Zo wordt op een toeristische website van Amsterdam het Joods Historisch 

Museum voorgesteld. Het museum verzamelt en presenteert al sinds zijn opening op 24 februari 1932 

voorwerpen en documenten in verband met de geschiedenis van de joden in Nederland. Het collectie- 

en presentatiebeleid is sinds 1932 op verschillende tijden aangescherpt en bijgesteld. Daarbinnen 

bleven echter twee identiteiten altijd centraal staan: joods enerzijds en Nederlands anderzijds.  

Zowel de omschrijving jood als de omschrijving Nederland is niet geheel onproblematisch. 

Nederland is een historisch begrip, in die zin dat het niet altijd bestaan heeft en niet altijd dezelfde 

vorm heeft gekend. De huidige staatsgrenzen gaan strikt genomen slechts terug tot 1963 die sinds 

1948 tot Nederland hadden behoord, , toen enkele gebieden terug werden gegeven aan Duitsland. Iets 

                                                        
1 Anon., ‘Musea in Amsterdam’ (http://www.amsterdam.info/nl/musea/).  
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ruimer genomen bestaat Nederland als duidelijk te begrenzen grondgebied in zijn huidige vorm sinds 

1839. Hoe verder men terug gaat in de tijd, hoe vager het begrip Nederland terug te vinden is.2 Het 

begrip jood is nog complexer. Ook hieraan werden in verschillende tijden verschillende betekenissen 

gehecht. Het begrip jood is ook vandaag pluriform. Jood zijn lijkt te verwijzen naar een religieuze 

aanhankelijkheid, maar wat dan met onkerkelijke joden of joden die niet gelovig zijn. Jood zijn kan 

allerlei aspecten omvatten, religieuze, kerkelijke, maar ook culturele en sociale aspecten.3 In één van 

de filmpjes die in de huidige presentatie over religie in het Joods Historisch Museum wordt dit 

benadrukt. Als antwoord op de vraag wie joods is, antwoordt de geïnterviewde rabbijn dat dit een 

onmogelijke vraag is om te beantwoorden. Het kan om religie gaan, maar een jood hoeft niet religieus 

te zijn. Het kan om afkomst gaan, maar men kan zich ook tot het Jodendom bekeren.   

Automatisch komen bij begrippen als joods en Nederlands vraagstukken van identiteit naar 

boven. Zo ziet ook het Joods Historisch Museum zich geplaatst voor kwesties van identiteit. Dit blijkt 

onder meer uit de audiotour van de huidige vaste opstelling over de geschiedenis van joden in 

Nederland. Deze begint namelijk met de volgende vraag: ‘Wat betekende het om jood te zijn in 

Nederland?’ Vanuit zijn onderwerp ziet het museum zich geconfronteerd met een dualiteit in die 

identiteit, een joodse en een Nederlandse identiteit. Deze dualiteit is des te interessanter in het licht 

van de geschiedenis van joden in Nederland en de plaats van de Tweede Wereldoorlog in het nationale 

collectieve geheugen.  

De joden bleven in Nederland altijd een minderheidsgroep. Hoewel vanaf 1796 een proces van 

integratie en assimilatie werd ingezet, bleef de joodse bevolking, hoe geassimileerd en geïntegreerd ze 

voor 1940 ook waren, toch altijd als een aparte groep beschouwd.4 Na de oorlog werd dit alleen maar 

versterkt.5 Toch is precies deze minderheidsgroep centraal komen te staan in het Nederlands historisch 

bewustzijn omwille van haar lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog 

neemt een bijzondere positie in binnen de Nederlandse historische cultuur.6 Zoals J.C.H. Blom stelt: 

‘Als er één episode uit de geschiedenis van de collectieve Nederlandse herinnering is verankerd, dan is 

het wel “de oorlog”.’7  

                                                        
2 I. Schöffer, ‘Inleiding’, in: idem e.a. red., Geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam 1995), 11.  
3 Schöffer, ‘Inleiding’, 11-12. 
4 J.C.H. Blom en J.J. Cahen, ‘joodse Nederlanders, Nederlandse joden en joden in Nederland’, in Schöffer e.a. 
red. , Geschiedenis (Amsterdam 1995), 277-287.  
5 F.C. Brasz, ‘Na de tweede wereldoorlog. Van kerkgenootschap naar culturele minderheid’, in: Schöffer e.a. 
red., Geschiedenis, 351-358 en I. de Haan, Na de ondergang: de herinnering aan de Jodenvervolging in 
Nederland, 1945-1995 (Den Haag 1997) 53-98 en 227-232.  
6 K. Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum 2002) 
286. 
7 J.C.H. Blom, ‘Het leed, de vastberadenheid en de mooie vrede. Het nationaal monument op de Dam’, in: 
N.C.F. van Sas (red.), Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen (Amsterdam en 
Antwerpen 1995), 137.  
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De Tweede Wereldoorlog is in de naoorlogse samenleving een moreel ijkpunt geworden.8 

Daarbinnen neemt de Jodenvervolging vandaag een belangrijke rol in. Binnen de herinnering aan de 

Tweede Wereldoorlog heeft de Jodenvervolging niet altijd centraal gestaan. De eerste decennia na de 

oorlog stond vooral het verzet centraal. Het zou tot de jaren zeventig duren eer er groeiende publieke 

aandacht kwam voor de slachtoffers van de vervolgingen door de Nazi’s. Geleidelijk aan kwam de 

Holocaust dus meer op de voorgrond. Opmerkelijk is echter dat de rol van de joden zelf in de 

vormgeving van de herinnering erg beperkt bleef.9 Met het Joods Historisch Museum nam de joodse 

gemeenschap haar gehele eigen geschiedenis in handen. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 

zou daar onvermijdelijk een rol in gaan spelen, al was het alleen maar door de locatie in het door de 

oorlog verwoeste synagogencomplex. De manier waarop deze oorlog de ontwikkelingen van het 

museum zou beïnvloeden, zal in deze scriptie uiteraard ook aan bod komen.  

De ontwikkeling van de presentatie van de joodse geschiedenis in het Joods Historisch Museum 

past enerzijds binnen de naoorlogse geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. 

Anderzijds kunnen de verschuivingen in de presentatie van de joodse geschiedenis worden geplaatst 

binnen de ontwikkelingen van de historische cultuur en de museumwereld in Nederland. Over de 

ontwikkeling van het historisch besef laat elke tijd zich negatief uit. Het lijkt echter alsof de klachten 

tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw alleen maar zijn aangezwollen. Historici Frank van 

Vree en Kees Ribbens zoeken daarvoor allebei de verklaring in de veranderingen die zich hebben 

voltrokken in de historische cultuur sinds de Tweede Wereldoorlog. De belangstelling voor het 

verleden is zelden zo groot geweest, maar de vormen waarin die belangstelling zich toonde zijn 

veranderd. Ribbens stelde dat historisch besef en historische cultuur te vaak gelijkgesteld werden met 

het vak geschiedenis op school en met de professionele geschiedschrijving. Daarbuiten vormden zich 

allerlei andere vormen van historisch bewustzijn, die volgens hem niet zomaar konden worden 

genegeerd.10  

Van Vree stelt in zijn De scherven van de geschiedenis dat de historische cultuur een 

afspiegeling is van de maatschappelijke omgeving waarin deze zich ontwikkelt. Na het optimisme van 

de jaren zestig en zeventig over de mogelijkheid van een betere wereld, kelderde het geloof in de oude 

negentiende-eeuwse ideologieën van vooruitgang en verbetering pijlsnel. In plaats van de grote 

verhalen trad versplintering en versnippering op. Deze processen van individualisering liepen parallel 

met de schijnbaar tegengestelde processen van globalisering. De historische cultuur paste binnen deze 

ontwikkelingen: ze werd enerzijds geüniformeerd door de groei van historische films en 

documentaires, waarin het verleden in de hele wereld binnen de clichématige vormen van het genre 

                                                        
8 Ribbens, Een eigentijds verleden, 16 en 286. Zie ook: L. Dorsman, E. Jonker en K. Ribbens, Het zoet en het 
zuur. Geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000) 194-196 en F. van Vree,  De scherven van de geschiedenis. 
Over crisisverschijnselen in de hedendaagse historische cultuur (Amsterdam 1998) 17-19.  
9 Brasz, ‘Na de tweede wereldoorlog’, 397-403; F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, 
beelden, geschiedenis (Groningen 1995) 89-115; De Haan, Na de ondergang, 9-52 en 99-232 en W. Mijnhardt, 
Dutch perceptions of World War II. The struggle with an “unredeemable” past (ongepubliceerde tekst). 
10 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 5-9 en Ribbens, Een eigentijds verleden, 9-52.  
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werd gedwongen. Anderzijds werd de historische cultuur gekenmerkt door individualisering en 

microstoria11. Kenmerkend was overigens een grote vrijblijvendheid. De geschiedenis was haar 

sociale functie in het kader van nationale staten en hun ideologieën verloren en kwam steeds vaker in 

de ruimte van de vrijetijdsbesteding terecht.12 Critici richtten zich dus vooral op de kenmerken van 

(een groot deel van) de historische cultuur. De huidige historische cultuur was te vrijblijvend, de 

nostalgisch gericht, te gemakkelijk. Niet de omvang, maar de ontwikkeling van de historische cultuur 

was onderwerp van hun kritiek. 13 

Ribbens ging in zijn studie van de historische cultuur in Nederland sinds 1945 verder dan een 

kenschetsing van het karakter van de historische cultuur. Hij duidde enkele ontwikkelingen aan. De 

historische cultuur ging, aldus Ribbens, steeds meer de verschillende functies vervullen van moreel 

ijkpunt, over identiteitsvormende kracht, recreatie tot de nostalgische fascinatie. De inhoud van deze 

diepgaande historische cultuur onderging sinds 1945 een groeiende verjonging en verpersoonlijking. 

De nadruk kwam steeds vaker te liggen op het jongste verleden en persoonlijke verhalen, 

herinneringen en getuigenissen kregen in groeiende mate een plaats binnen de historische cultuur. Het 

verleden werd in stijgende mate gevisualiseerd, geactualiseerd en geprofessionaliseerd.14  

De ontwikkeling van erfgoed kan makkelijk binnen de ontwikkelingen in de ruimere historische 

cultuur worden geplaatst. Erfgoed is één van die vormen van historische cultuur die historische 

wenkbrauwen deed en doet fronsen. Het is niet toevallig dat het begrip erfgoed in haar huidige 

betekenis als een omgangsvorm met het verleden opgang maakte in de jaren tachtig. Erfgoed wordt 

vaak negatief gedefinieerd als slechte, aan commercialisering en simplificering ten prooi gevallen 

geschiedenis. Ook zou erfgoed meer te maken hebben met het heden dan met het eigenlijke verleden 

waarnaar wordt verwezen. Precies daarom worden erfgoed en geschiedenis zo vaak als elkaars 

tegengestelden voorgesteld. Erfgoed gaat meer om beleven dan om leren, is nostalgisch, gemakkelijk 

en vrijblijvend.15 

Het Joods Historisch Museum is als museale instelling bij deze ontwikkelingen betrokken. 

Musea vormen een onderdeel van de historische cultuur en bevinden zich op het spanningsveld dat 

tussen geschiedenis en erfgoed wordt gesignaleerd. Zij zijn onderdeel van de officiële historische 

cultuur, waar de standaarden van de professionele geschiedschrijving centraal staan, maar moeten ook 

– steeds meer – tegemoet komen aan de wensen van het publiek dat zij bedienen. Het bestuderen van 

de ontwikkeling van de presentatie van het Joods Historisch Museum in het kader van de 

ontwikkelingen die zich in de historische cultuur hebben voorgedaan, is echter om nog een andere 
                                                        
11 Microstoria is een vorm van geschiedschrijving waarbij historici zich toespitsen op een klein detail uit de 
geschiedenis, het verhaal van de kleine man en dat tegenover het grote verhaal plaatsen.  
12 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 5-27.  
13 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 5-27 en Ribbens, Een eigentijds verleden, 9-14 en 285-298.  
14 Ribbens, Een eigentijds verleden, 285-289.  
15 Zie onder meer: D. Lowenthal, The heritage crusade and the spoils of history (Cambridge 1998) ix-xvii en 88-
126; Ribbens, Een eigentijds verleden, 29-32; R. van der Laarse , ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: 
idem (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 1-28 en D. Lowenthal, 
‘Heritage and history. Rivals and partners in Europe’, in: Van der Laarse  (red.), Bezeten van vroeger, 29-39. 
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reden interessant. De joodse geschiedenis wordt vandaag in ons historisch bewustzijn vooral 

geassocieerd met de lotgevallen van de joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 

omgang met de Tweede Wereldoorlog valt dus buiten de omgang met het verleden die als vrijblijvend, 

gemakkelijk en nostalgisch wordt beschouwd. Het is precies deze episode uit de geschiedenis, 

voornamelijk omwille van de Jodenvervolging, die een moreel ijkpunt is geworden in de naoorlogse 

samenleving. De joodse geschiedenis is daardoor sterk verwant met individueel trauma en herinnering. 

In die zin past deze geschiedenis wel binnen de ontwikkelingen van individualisering en 

verpersoonlijking. Geschiedenis en herinnering worden namelijk vaak als directe tegengestelden 

voorgesteld.16 Hierover bestaat debat, omdat geschiedschrijving net als herinnering gekleurd is door 

tijd en plaats.17 Een onderscheid tussen beide is echter logisch en in het licht van deze casus ook 

interessant. Omdat het museum zich ook met recente geschiedenis – en in het bijzonder de 

Jodenvervolging – bezighoudt, waarover nog herinneringen bestaan, is deze discussie van belang bij 

het bestuderen van deze casus.18  

 

In deze scriptie zal de presentatie van de joodse geschiedenis in Nederland in het Joods Historisch 

Museum worden bestudeerd. Daarbij staat een tweeledige vraag centraal. Ten eerste is het de 

bedoeling na te gaan hoe in het Joods Historisch Museum werd omgegaan met de dualiteit joodse en 

Nederlandse identiteit. Ten tweede zal deze presentatie worden onderzocht met het oog op de  hoger 

beschreven ontwikkelingen in de historische cultuur. De uiteindelijke vraag zal dan ook luiden in 

hoeverre in het Joods Historisch Museum sprake is van een erfgoedomgang met het verleden. De 

aandacht van dit onderzoek komt chronologisch te liggen op de geschiedenis van het Joods Historisch 

Museum sinds 1987. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste zijn er inhoudelijke redenen om daar 

te starten met het onderzoek. Het begrip erfgoed in de betekenis van een erfgoedomgang met het 

verleden kende pas vanaf de jaren tachtig opgang. Bovendien werd het museum in 1987 in een nieuwe 

locatie gehuisvest, het synagogencomplex op het  Jonas Daniël Meijerplein, wat als symbool voor de 

joodse geschiedenis in Nederland kan tellen. Ten tweede zijn meer redenen van praktische aard op te 

merken. De presentatie vanaf 1987 is beter gedocumenteerd in de bronnen en over de vroege 

geschiedenis van het museum schreef historica Julie-Marthe Cohen reeds twee uitgebreide artikelen.19  

De vroege geschiedenis van het Joods Historisch Museum zal in een eerste hoofdstuk aan bod 

komen samen met een korte geschiedenis van de joden in Nederland. Deze proloog zal voornamelijk 

gebaseerd zijn op literatuurstudie. De eerder genoemde artikelen van Marthe Cohen zijn hier van 

belang, alsook de geschiedenis zoals ze beschreven staat in de museumgidsen van het Joods Historisch 

                                                        
16 Zie bijvoorbeeld: M. Halbwachs, La mémoire collective (Parijs 1950) 68-79.  
17 De Haan, Na de ondergang, 10-12.  
18 De Haan, Na de ondergang, 10-13.  
19 J. Cohen, ‘A Jewish museum gained, lost and regained’, in: J. Cohen e.a. red., Gifts from the heart. 
Ceremonial objects from the Jewish Historical Museum (Zwolle 2004) 12-30; J. Cohen, ‘Judaism on display. 
The origins of Amsterdam's Jewish Historical Museum’, in: J. Frishman en H. Berg red., Dutch Jewry in a 
cultural maelstrom. 1880-1940 (Amsterdam 2007) 67-83.   
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Museum. Ook het artikel van Edward van Voolen in de catalogus Gifts from the heart handelt over de 

geschiedenis van het museum en Anne Douqué schreef in het kader van de master Culturele studies 

aan de Universiteit van Amsterdam twee scripties over de presentatie van de Jodenvervolging in het 

Joods Historisch Museum.20 In een tweede hoofdstuk zal de presentatie zoals deze in het Joods 

Historisch Museum in 1987 vorm kreeg aan bod komen. In een derde hoofdstuk zal de huidige 

presentatie worden bestudeerd. Deze laatste twee hoofdstukken zullen voornamelijk worden gebaseerd 

op primaire bronnen. De museumgidsen, de jaarverslagen, foto’s, gesprekken met de 

verantwoordelijke medewerkers en de beleidsplannen zijn de voornaamste bronnen. Voor de huidige 

opstelling zullen ook de audioguide, de tekstborden en de presentatie in zijn geheel als bron worden 

gebruikt. In de conclusie zal tot slot antwoord worden gegeven op de tweeledige onderzoeksvraag. In 

een epiloog wordt teruggekoppeld naar het Nationaal Historisch Museum, waarvoor enkele 

aanbevelingen zullen worden gedaan.  

 

                                                        
20 A. Doucqué, Een bewogen geschiedenis. De impact van de Tweede Wereldoorlog op het concept en de inhoud 
van het Joods Historisch Museum 1955-1957, onuitgegeven scriptie (Amsterdam 2004); A. Douqué, Traditie in 
overleven en doorgeven. De presentatie van de Jodenvervolging in het Joods Historisch Museum sinds 1955, 
onuitgegeven masterscriptie (Amsterdam 2004); E. van Voolen, , ‘A new life and a new home’, in: Cohen e.a. 
red., Gifts from the Heart, 31-45. 
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HOOFDSTUK 1 - PROLOOG 

 

Vooraleer de presentatie van het museum vanaf 1987 te kunnen onderzoeken, is kennis nodig van het 

gerepresenteerde. Daarom zal dit eerste hoofdstuk worden gestart met een overzicht van de 

geschiedenis van de joden in Nederland. Daarna zal de ontwikkeling van de historische cultuur rond 

joden in Nederland worden behandeld. Tot slot zal de voorgeschiedenis van het Joods Historisch 

Museum worden beschreven. 

 

De geschiedenis van de joden in Nederland in een notendop 

 

De eerste joden verschenen vermoedelijk eind dertiende, begin veertiende eeuw in de Noordelijke 

Nederlanden. Zij kwamen mogelijk uit Engeland en Frankrijk waar de joden respectievelijk in 1290 en 

1394 het land waren uitgezet. De Middeleeuwse geschiedenis van de joden in ‘Nederland’ is er een 

van veel witte vlekken en vraagtekens. De eerste joodse gemeenschappen verbleven in Brabant, 

Overijssel, Limburg en Gelderland. In Maastricht was in 1295 sprake van een ‘Jodenstraat’. Over de 

omvang van deze joodse gemeenschappen is erg weinig bekend. In de tweede helft van de veertiende 

eeuw werden joden overal in West-Europa vervolgd. De reden daartoe was de Zwarte Dood, die toen 

werd geïnterpreteerd als een samenzwering tegen de mensheid.  Aangezien de joden door de Roomse 

kerk werden beschouwd als Christusmoordenaars, werden zij verdacht van deze samenzwering. 

Jodenhaat was in de Middeleeuwen erg verspreid, zelfs in Nederland, hoewel het overgrote deel van 

de bevolking toen nog nooit een jood had ontmoet. Zij werden door de Kerk en de samenleving 

beschouwd als een bedreiging en de oorzaak van allerlei rampspoed, omwille van hun geloof, omwille 

van hun gewoonten en activiteiten.21  

Aan het eind van de Middeleeuwen woonden in de gewesten die de Noordelijke Nederlanden 

uitmaakten slechts enkele joden. Het ging om zeer kleine aantallen. Hun aantal groeide vanaf het einde 

van de zestiende eeuw. De ‘nieuwe’ joden kwamen uit Portugal. Het ging om een kleine groep 

handelaars die zich voornamelijk in Amsterdam vestigden. Deze handelaars hadden weinig 

gemeenschappelijks, behalve hun Portugese afkomst. Ook waren velen van hen indirect of direct in 

aanraking gekomen met de Portugese inquisitie en hadden zij als gevolg daarvan al vrij veel 

rondgezworven. Na de eenwording van Spanje en Portugal in 1580 waren de vervolgingen van niet-

christenen geïntensifieerd en trok een nieuwe golf van vluchtelingen noordwaarts voor een veiliger 

bestaan. Door de Opstand en de blokkering van de haven van Antwerpen verlieten ook enkele joodse 

handelaars deze stad voor andere oorden, waaronder Amsterdam. Opmerkelijk genoeg kwam de keuze 

                                                        
21 B. Speet, ‘De Middeleeuwen’, in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 19-49.  
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van deze religieuze vluchtelingen voor Amsterdam zelden voort uit godsdienstige overwegingen. Ze 

kozen dus niet noodzakelijk voor Amsterdam omdat in Holland vrijheid van geweten bestond.22  

De eerste tekenen van joods leven dateren van na 1602. De Portugese joden hadden zich in hun 

thuisland gedwongen bekeerd. Zij waren als het ware ‘schijnchristenen’ geworden. Toen zij voor het 

eerst in de Noordelijke Nederlanden aankwamen, bleven zij zich uiterlijk als christenen gedragen. 

Vanaf 1602 veranderde dat. Steeds meer Portugezen begonnen zich als joden te openbaren. Het 

Amsterdamse stadsbestuur en de Amsterdamse bevolking tolereerde de joodse aanwezigheid. Er werd 

een beperkt aantal restricties opgelegd, maar er kwam nooit een uitgebreid Jodenreglement. Er werd 

bepaald dat zij geen commentaar mochten uiten over het christendom en niemand tot het Jodendom 

mochten proberen te bekeren. Daarnaast was het hen niet toegestaan te huwen of buitenechtelijke 

betrekkingen aan te gaan met een christelijke vrouw. Deze beperkingen waren behoorlijk bescheiden. 

Amsterdam toonde zich daarin behoorlijk tolerant. In het kader van de gewetensvrijheid konden joden 

zelfs een synagoge inrichten, zolang die werd ondergebracht in een privé-eigendom. De 

Portugeesjoodse gemeenschap groeide in het begin van de zeventiende eeuw tijdens het Twaalfjarig 

Bestand verder aan. Ze namen een bijzondere positie in de Amsterdamse samenleving in, al was dat 

niet vanzelfsprekend. Twee ontwikkelingen gaven aan het begin van de zeventiende eeuw aanleiding 

tot problemen: de immigratie van arme vluchtelingen en de komst van Duitse en Poolse joden. Deze 

joden die uit het Oosten kwamen, werden Asjkenazische joden genoemd. Zij vormden ook in 

Amsterdam hun eigen geloofsgemeenschap. De komst van arme vluchtelingen maakte de 

Amsterdamse magistraat wantrouwig. Omwille van hun gemeenschappelijke religie werd de zorg voor 

deze vluchtelingen, net zoals bij andere geloofsgemeenschappen, overgelaten aan de Portugeesjoodse 

gemeenschap in Amsterdam.23  

De geschiedenis van de joden in Nederland tijdens de Republiek was uitzonderlijk in het licht 

van de joodse geschiedenis in bredere zin. De Nederlandse joden behoorden van het begin van de 

zeventiende tot het einde van de achttiende eeuw tot de meest invloedrijkste joodse gemeenschappen 

ter wereld. Hun positie was niet alleen uniek omwille van het klimaat van tolerantie waarin zij leefden 

en de burgerlijke en religieuze vrijheid die zij genoten, maar hield ook verband met de economische 

positie van de joden in Nederland. Zij hadden zich precies in die beroepen en commerciële 

verbindingen gespecialiseerd die voor de Republiek tijdens haar Gouden Eeuw van levensgroot belang 

waren. Joden waren bijvoorbeeld vaak actief als bankiers en hadden goede connecties met Portugese 

                                                        
22 Speet, ‘De Middeleeuwen’, 19-49 en D. Swetschinski, ‘Tussen Middeleeuwen en Gouden Eeuw. 1516-1621’, 
in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 51-94.  
23 Swetschinski, ‘Tussen Middeleeuwen en Gouden Eeuw’, 51-94; J. Israel, ‘De republiek der Verenigde 
Nederlanden tot omstreeks 1750. Demografie en economische activiteit’, in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 97-
126 en Y. Kaplan, ‘De joden in de Republiek tot omstreeks 1756. Religieus, cultureel en sociaal leven’, in: 
Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 129-173.  
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handelaars en kolonies. Zij speelden aldus een belangrijke rol in de koloniale handel en sommige 

joden zouden dan ook in de kolonies gaan wonen.24  

Behalve de Portugese of Sefardische joden waren in de loop van de zeventiende eeuw ook heel 

wat joden uit het Oosten naar de Republiek der Verenigde Nederlanden geëmigreerd. Deze kenden 

economisch gezien minder voorspoed. Zij gingen vaak in loondienst bij Portugese joden en genoten 

iets minder van de kansen die de nieuwe koloniale avonturen van de Republiek boden. Toch kenden 

ook zij voorspoed. Hoewel deze periode er een was van economische neergang, nam hun aantal sterk 

toe in de eerste helft van de achttiende eeuw. Geleidelijk aan zou deze groep de Sefardische 

gemeenschap in demografisch opzicht overvleugelen. Beide joodse gemeenschappen kenden toen een 

sterke economische crisis. De armoede en werkloosheid namen toe. De Asjkenazische bevolking zag 

zich door toedoen van de economische crisis gedwongen tot straathandel, bedelarij en soms zelf 

diefstal. De crisis leidde tot economische spanningen met de niet-joodse bevolking in de Zeven 

Provinciën.25  

De Sefardische en Asjkenazische joden kenden behalve een verschillende afkomst, ook een 

verschillende religieuze traditie. De Sefardische joden waren ‘nieuwschristenen’ geweest. Zij hadden 

op het Iberische Schiereiland hun eigen religie moeten afzweren en, openbaar alleszins, volgens 

christelijke gewoonten, waarden en normen moeten leven. Toen zij in de Noordelijke Nederlanden 

aankwamen en zich openlijk als jood uitten, moesten zij nog een religieuze identiteit opbouwen. Zij 

trokken vaak rabbijnen aan uit de centra van de Sefardische diaspora in Italië, Noord-Afrika en het 

Osmaanse rijk. Geleidelijk aan groeide de joodse traditie, ontstonden eigen joodse instituten en 

opleidingen voor rabbijnen in Amsterdam. Er groeide een eigen joodse intellectuele elite. De 

Asjkenazische gemeenschap had – daarentegen – wel een religieuze traditie meegebracht. Zij waren 

veelal in de context van de Dertigjarige Oorlog gevlucht en brachten hun tradities mee uit het 

Rijnland, uit Zwaben en Bohemen. Het opleidingsniveau in de Asjkenazische gemeenschap lag er wel 

lager dan bij de Sefardische gemeenschap.26  

Cultureel gezien betekende de zeventiende en achttiende eeuw vooral voor de Sefardische 

gemeenschap een bloeiende tijd. De joodse gemeenschap bracht belangrijke denkers voort als Baruch 

de Spinosa en vooraanstaande culturele figuren, zoals de dichter en geschiedschrijver Daniel Levi 

(Miguel) de Barrios en drukker Menasseh Ben Israel. De joodse boekdrukkunst in Amsterdam 

floreerde. Vooral tussen 1650 en 1750 was Amsterdam het centrum van Hebreeuwse en later ook 

Jiddische boekdrukkunst. Er werd gedrukt voor de eigen gemeenschap, maar eveneens voor joodse 

gemeenschappen in Oost-Europa en het Osmaanse Rijk. Naast Hebreeuws en Jiddisch bleven Spaans 

en Portugees belangrijke talen in het leven in de gemeenschap. Als schrijftaal gebruikten de Sefardim 

zelden het Nederlands. Jongens en mannen werden goed opgeleid en studeerden met tijd zelfs aan 
                                                        
24 Israel, ‘De republiek’, 97-126 en Kaplan, ‘De joden in de Republiek’, 129-173. 
25 Israel, ‘De republiek’, 97-126 en Kaplan, ‘De joden in de Republiek’, 129-173. 
26 Israel, ‘De republiek’, 97-126 en Kaplan, ‘De joden in de Republiek’, 129-173. 
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Nederlandse universiteiten. De Sefardische elite te Amsterdam stimuleerden de kunst en literatuur in 

de eigen gemeenschap. Er was een grote literaire en theaterbedrijvigheid. De Asjkenazische 

gemeenschap was armer en vaak ook minder goed geïntegreerd. Tussen beide gemeenschappen gaapte 

een culturele kloof. De Asjkenazische gemeenschap had immers een beperkt intellectueel erfgoed 

meegekregen en werd gekenmerkt door een eenvoudige cultuur. Er was echter ook sprake van een 

ontwikkeling. Tegen het einde van de zeventiende eeuw ontstond een burgerlijke klasse die zowel 

economisch als cultureel haar horizonten wilde verbreden.27  

Tegen het einde van de achttiende eeuw groeide de joodse gemeenschap in de Republiek verder 

aan. Deze nogal spectaculaire groei was de niet-joodse bevolking niet ontgaan en zorgde ervoor dat de 

contacten tussen joden en niet-joden niet altijd even gemakkelijk verliepen. Vele joden waren actief 

binnen het handelsberoep als marktkramers en straatventers. Het woord jood kreeg steeds meer de 

connotatie van venter, sjacheraar en zelfs bedrieger. De jood werd vaak opgevoerd in het volkstoneel 

als komisch figuur. Het onderscheid tussen Asjkenazim en Sefardim werd hierdoor ook steeds kleiner. 

Regelmatig werden scheld- en vechtpartijen bij het gerecht aangegeven. Enerzijds verliepen contacten 

tussen joden en niet-joden op sommige vlakken dus moeilijker. Anderzijds zouden ze naar het einde 

van de achttiende eeuw ook makkelijker verlopen. Met name de bovenlaag van de joodse 

gemeenschap had groeiende contacten met niet-joden. Zij ontmoetten elkaar in schouwburgen, bij 

concerten, lezingen, koffiehuizen, vrijmetselaarsloges. Daardoor integreerden zij ook steeds beter in 

de Nederlandse samenleving. De onderlaag van de joodse samenleving had vermoedelijk nog meer 

contact met niet-joden. Zo zijn er aanwijzingen dat gemengde (joods en niet-joodse) dievenbenden 

actief waren in de loop van de achttiende eeuw.28  

Hoewel de integratie was toegenomen, bleef de joodse bevolking toch nog steeds een aparte 

groep bleef binnen de Republiek. Bovendien bleven joden van bepaalde economische takken 

uitgesloten. Ze hadden eigen gemeenten, die hun eigen bestuur kenden. Het geheel van de joodse 

inwoners in de Republiek vormde geen organisatorische eenheid. Zij waren georganiseerd in 

gemeenten en soms legden zij zelfs onderlinge geschillen tussen gemeenten voor aan het algemene 

stedelijk bestuur. Door deze organisatie in gemeenten bleven zij toch gescheiden van de rest van de 

samenleving. De joodse bevolking was ook vaak op haar eigen religieuze en culturele wereld gericht 

en keek van daaruit naar buiten. Toch toonde zij een grote openheid voor impulsen uit de niet-joodse 

cultuur en raakten zij steeds sterker betrokken in de ruimere politiek van de Republiek.29  

De Franse Revolutie zou een belangrijk moment vormen in de geschiedenis van de joden in 

Nederland. Na de verovering van de Republiek door de Franse revolutionaire troepen, werd in 1795 de 

                                                        
27 Israel, ‘De republiek’, 97-126; Kaplan, ‘De joden in de Republiek’, 129-173 en R. Fuks-Mansfeld, 
‘Verlichting en emancipatie omstreeks 1750-1814’, in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 177-203. 
28 Israel, ‘De republiek’, 97-126; Kaplan, ‘De joden in de Republiek’, 129-173 en Fuks-Mansfeld, ‘Verlichting 
en emancipatie’, 177-203. 
29 Israel, ‘De republiek’, 97-126; Kaplan, ‘De joden in de Republiek’, 129-173 en Fuks-Mansfeld, ‘Verlichting 
en emancipatie’, 177-203. 
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Bataafse Republiek uitgeroepen. De (nieuwe) republiek werd ingericht volgens de revolutionaire 

principes. Kerk en staat werden aldus officieel van elkaar gescheiden. Er werd door de nu volledig 

gelijkgestelde christelijke burgers een Nationale Vergadering gekozen. Deze moest zich in 1796 

buigen over de vraag of ook de joden, de enige niet-christelijke groep, over volledige burgerrechten 

zouden kunnen beschikken. Zowel in de Nationale Vergadering als in de joodse gemeenschap zorgde 

deze kwestie voor verdeeldheid. In de Nationale vergadering was men bang voor groeiende 

concurrentie van de joden in het ondernemerswezen. Anderen hadden (religieuze) twijfels bij de 

loyaliteit van de joodse bevolking. De joodse gemeenschap was er ook niet helemaal uit of deze 

nieuwe positie wel zo positief was. Zo zou de joodse elite haar politiek gezag over de joodse 

gemeenschap kwijtspelen. Toch was zowel de meerderheid van de revolutionaire regering als een 

kleine, vooraanstaande groep revolutionaire joden in Amsterdam gewonnen voor een nieuwe 

bestuursstructuur van de joodse gemeenschap.  Uiteindelijk werd beslist de joden volledige 

burgerrechten toe te kennen. Gezien de erkenning van de Rechten van de Mens en de Burger als 

leidend politiek beginsel kon de Vergadering in principe ook geen andere kant uit.30  

De Burgerlijke Gelijkberechtiging had gevolgen. De joden kregen nu bijvoorbeeld geen enkele 

economische beperkingen meer opgelegd.31 Ze kregen actief en passief kiesrecht en mochten zich vrij 

vestigen in de Bataafse Republiek. Als gevolg daarvan ontstonden 16 nieuwe joodse gemeenten over 

heel Nederland. In het joodse onderwijs en de synagogendienst werd het Jiddisch teruggedrongen. 

Lodewijk Napoleon, bestuurder van het Koninkrijk Holland van 1806 tot 1810, bemoeide zich 

bovendien erg intensief met de joden in het Koninkrijk. Hij hervormde de joodse gemeenten in zijn 

rijk. Ook Willem van Oranje die na de mislukte veldtocht van Napoleon tegen Rusland in 1813 als 

koning Willem I de macht overnam, bemoeide zich actief met de joodse gemeenschap. Deze 

inmenging werd niet echt op groot enthousiasme onthaald. De Nederlandse joden waren al behoorlijk 

aangepast aan de Hollandse cultuur. Van verdere acculturatie waren zij bang, omdat ze hun eigen 

vertrouwde cultuur niet wilden opgeven. Dit staat in schril contrast met de reactie van joden elders in 

Europa op het verkrijgen van gelijke burgerrechten. De reden daartoe is vermoedelijk de wet van de 

remmende voorsprong. Op de meeste plekken in Europa hadden joden nooit de vrijheid gehad die de 

Nederlandse joden hadden kunnen genieten. De Nederlandse joden zelf waren vermoedelijk al zo 

geëmancipeerd, dat het vervolg van het pad hen teveel leek.32  

De weg naar volledige integratie was ingezet, maar was nog erg lang. De negentiende eeuw was 

een tijd van moeizame aanpassing.33 Voor de joodse gemeenschap was de aanpassing een tijd van 

spanningen en interne strijd. De niet-joodse omgeving was niet altijd even ontvankelijk. De integratie 

                                                        
30 Fuks-Mansfeld, ‘Verlichting en emancipatie’, 177-203.  
31 Deze maatregel had echter weinig effect, omdat het kapitaal en de scholing ontbrak om nieuwe economische 
wegen in te slaan.  
32 Fuks-Mansfeld, ‘Verlichting en emancipatie’, 177-203. 
33 Over de integratie van joden in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, zie: B. Wallet, Nieuwe 
Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland. 1814-1851 (Amsterdam 2007).  
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van de joodse gemeenschap in de Nederlandse samenleving gebeurde erg geleidelijk en bracht een 

teloorgang mee van een deel van de eigen tradities. De joodse elite stond achter deze acculturatie. 

Joodse jongeren volgden onderwijs in het Nederlands en hun moeders droomden voor hen een 

toekomst als arts of jurist, in plaats van rabbijn. Meisjes kregen nu ook onderwijs en profiteerden dus 

mogelijk wel het meest van de cultuurveranderingen. Het Jiddisch als omgangs- en cultuurtaal 

verdween en de kennis van het Hebreeuws en de klassieke joodse wetenschappen nam af. In kleine 

gemeenten gingen joodse kinderen ook gewoon naar openbare scholen en volgden naschools joodse 

les. Ook het joodse hogere onderwijs onderging belangrijke veranderingen. Naast de inmenging in het 

onderwijs, dwong de regering de joodse gemeenschappen zich in twee vaste kerkgenootschappen te 

organiseren. Deze kwamen pas in 1870 tot stand.34 

De joodse bovenlaag, die als eerste de stap zette naar een niet-joodse samenleving, ondervond 

daarbij geen onoverkomelijke hinderpalen. Ze had weliswaar af te rekenen met vooroordelen en 

minachting, maar dankzij de traditie van religieuze pluriformiteit in Nederland hoefden zij hun joods 

zijn niet voortdurend te verdedigen. Daardoor was de noodzaak zich erin te verdiepen ook kleiner. 

Ook het gebrek aan vernieuwing en modernisering in de strakke organisatie en beleving van de joodse 

godsdienst zorgde ervoor dat veel gelovige joden van hun eigen religie vervreemd raakten. Toch 

bleven de twee grote kerkgenootschappen doorheen de negentiende eeuw nog actief, hoewel zich 

zeker naar het einde van de eeuw toe een secularisatieproces doorzette.35 

Het integratieproces betekende echter niet alleen het verliezen van eigen tradities. Het 

betekende een groeiende participatie in de samenleving. De joden in Nederland waren over het 

algemeen erg Orangistisch en vaderlandslievend. Individuele joden drukten hun stempel op het 

Nederlandse leven en maakten zich verdienstelijk in hun eigen buurt. Op het publieke forum lieten zij 

aanvankelijk weinig hun stem horen. Pas na 1849 ontstonden joods-Nederlandse kranten en 

tijdschriften, waarin duidelijker werd wat er leefde in de joodse wereld en hoe die op prikkels van 

buitenaf reageerde. Zij zouden zich na 1848 ook steeds meer in de politiek mengen. In het politieke 

spectrum kwamen zij veelal bij de liberale of conservatieve partijen terecht. Vooral joodse 

ondernemers zouden betrokken zijn bij liberale partijen. Joodse arbeiders, onder meer werkzaam in de 

diamantsector, zouden later diezelfde eeuw vooral in sociaaldemocratische partijen actief worden. Met 

hun groeiende participatie in de politiek, botsten zij vaak op sociale afwijzing en tegenwerking. Ook 

cultureel groeide de participatie in de Nederlandse samenleving. Het joodse toneel ging over in het 

Nederlandse toneel. Joden deden hun intrede in het muziekleven en in de schilderkunst.36  

Toch bleef er sprake van een subcultuur. De eigen pers wijst namelijk enerzijds op integratie en 

deelname aan het Nederlandse leven en anderzijds op het eigene van de joodse subcultuur. Joden 

                                                        
34 Fuks-Mansfeld, ‘Verlichting en emancipatie’, 177-203; R. Fuks-Mansfeld, ‘Moeizame aanpassing. 1814-
1870’, in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 207-243 en Wallet, Nieuwe Nederlanders.  
35 Fuks-Mansfeld, ‘Moeizame aanpassing’, 207-243 en Wallet, Nieuwe Nederlanders. 
36 Fuks-Mansfeld, ‘Moeizame aanpassing’, 207-243; Wallet, Nieuwe Nederlanders en Blom en Cahen, ‘joodse 
Nederlanders’, 247-310.  
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bleven, ondanks de inspanningen om dat tegen te gaan, oververtegenwoordigd in bepaalde 

beroepsgroepen, zoals de bankiers, de straatventers en marktkooplieden, de textiel- en 

diamantindustrie.37 Zij bleven ook diegenen die als groep nog steeds het hardst getroffen werden door 

de economische crises. Ze hadden een eigen armenzorginstelling en toonden een sterke bekommernis 

met het lot van bedreigde joden in het buitenland. De negentiende eeuw en de gevolgen van de 

burgerlijke gelijkstelling van joden zorgden in zekere zin ook voor het verdwijnen van de grenzen 

tussen de Asjkenazische en Sefardische cultuur. Hoewel de afzonderlijke kerkgenootschappen bleven 

bestaan, verliep de culturele ontwikkeling gezamenlijk. De Asjkenazim maakten een grote 

inhaalbeweging.38  

In feite betekende de negentiende eeuw een periode van spanning tussen de eigen, vertrouwde, 

joodse cultuur en de Nederlandse omgeving waarin de integratie al vergevorderd, maar nog niet 

compleet was. Aan het einde van de negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw 

zetten deze processen zich verder door. Daar waar de integratie voor 1870 wel ingezet, maar nog niet 

geslaagd was, zette deze zich versterkt door na 1870. De aard en de intensiteit van de acculturatie en 

integratie was zeer uiteenlopend. Het is niet zo dat voor het geheel van de joodse gemeenschap sprake 

is van één bepaalde soort binding met de Nederlandse omgeving. Als de joodse bevolking in de 

periode van het einde van de negentiende eeuw tot 1940 ergens door wordt gekenmerkt, dan was het 

wel differentiatie. Er bestaan veel mogelijke variaties tussen de uitersten van enerzijds volledig opgaan 

in de samenleving en het verlies van identiteit en anderzijds bewuste handhaving en beleving van 

orthodoxie. Enerzijds bloeide dan ook het typische joodse leven en anderzijds leverden vele joden 

bijdragen tot de samenleving zonder dat die bijdragen daarom een typisch joods karakter vertoonden.39  

Behalve assimilatie en acculturatie werd de joodse gemeenschap gekenmerkt door groeiende 

secularisatie. Joden hielden vooral vast aan de tradities van joodse feestdagen, de voedseltradities en 

het bijeenkomen op vrijdagavond. Behalve het traditionele joodse leven raakten vele joden hun 

voeling kwijt met de officiële godsdienst. Opmerkelijk genoeg werden de oude synagogen, ondanks de 

groeiende secularisatie vervangen door grotere, nieuwe synagogen. Het officiële godsdienstige leven 

binnen de twee officiële kerkgenootschappen was erg orthodox en de traditiegehechtheid erg groot. De 

organisatie ervan gebeurde echter volkomen volgens Nederlandse lijnen. De organisatie van de 

kerkgenootschappen vertoonde dan ook grote gelijkenis met de Hervormde kerken. Inhoudelijk werd 

in de religie erg vastgehouden aan de oude tradities en stond een innige joodse vroomheid voorop.40  

                                                        
37 Over Joden in de diamantindustrie: J. Arnon, ‘The Jews in the diamond industry in Amsterdam’, in: J. 
Michman en T. Levie eds., Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in 
the Netherlands. November 28 – December 3, 1982 Tel-Aviv – Jeruzalem (Jeruzalem 1984) 305-314.  
38 Fuks-Mansfeld, ‘Moeizame aanpassing’, 207-243; Wallet, Nieuwe Nederlanders; Blom en Cahen, ‘joodse 
Nederlanders’, 247-310 en J. Blom, ‘Dutch Jews, Jewish Dutchmen and Jews in the Netherlands. 1870-1940’, 
in: J. Israël en R. Salverda red., Dutch Jewry. Its history and secular culture. 1500-2000 (Leiden e.a. 2002) 215-
224.  
39 Fuks-Mansfeld, ‘Moeizame aanpassing’, 207-243; Wallet, Nieuwe Nederlanders en Blom en Cahen, ‘joodse 
Nederlanders’, 247-310. 
40 Blom en Cahen, ‘joodse Nederlanders’, 247-310. 
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Ook cultureel en economisch gezien betekende de negentiende eeuw een samengaan van 

differentiatie en assimilatie in combinatie met het behoud van een zekere joodse eigenheid. Zo kende 

de joodse gemeenschap nog steeds oververtegenwoordigd in bepaalde beroepsgroepen. Het was echter 

niet zo dat er een specifiek joods ondernemerstype was of dat de ‘joodse’ ondernemingen specifiek 

joods gekleurd waren. Het gebeurde wel dat joodse ondernemers meer joodse werknemers in dienst 

namen. Enerzijds was er grote joodse armoede, anderzijds was een kleine groep joden ontzettend 

succesvol als ondernemer. Cultureel gezien kenden joden hun eigen wereld, met koosjere 

eetgewoonten en eigen feestdagen. Er werden enkele eigen jeugdbewegingen opgericht en er werden 

enkele specifiek joodse organisaties in het leven geroepen met betrekking tot joods onderwijs en 

gezondheidszorg. Tegelijkertijd namen joden echter deel aan het culturele leven in hun niet-joodse 

omgeving. Zo is het moeilijk te bepalen of er zoiets bestond als joodse kunst of specifiek joodse 

kenmerken in de literatuur van joodse auteurs of in de muziek van joodse muzikanten of componisten. 

Er waren dus wel enkele tendensen tot verzuiling merkbaar, maar voor het merendeel participeerden 

de joden in de bestaande zuilen. Politiek waren zij bijvoorbeeld erg actief binnen het socialisme en de 

liberale zuil. Hoe goed zij geïntegreerd waren, was bijvoorbeeld ook merkbaar aan het beperkte succes 

van het zionisme in Nederland. Er was wel een kleine zionistische beweging, maar die kreeg voor de 

oorlog nooit en sterke aanhang.41 

De assimilatie had echter zijn grenzen. Joden bleven altijd een aanwijsbare minderheid. 

Demografisch maakten zij overigens nooit meer dan twee procent van de bevolking uit. De 

herkenbaarheid als afzonderlijke groep binnen de samenleving uitte zich in bepaalde stereotiepen en 

jodenmoppen. De grenzen van de integratie waren enerzijds het resultaat van de bewuste of onbewuste 

gehechtheid aan tradities. Anderzijds was dit te wijten aan de houding van de niet-joodse meerderheid. 

Joden werd maatschappelijk zelden iets in de weg gelegd, maar in de persoonlijke levenssfeer werd 

vaak toch een zekere afstand bewaard. Hoewel het antisemitisme in Nederland altijd beperkt bleef en 

zelfs kan worden betoogd dat joden in Amsterdam juist erg graag gezien waren, is er steeds sprake 

geweest van antisemitisme. Dat kon verschillende vormen aannemen. Het kon van religieuze aard zijn, 

met in katholieke kringen de ideeën over joden als Christusmoordenaars en in protestantse kringen de 

teleurstelling over de actuele religieuze praktijk. De religie was in protestantse ogen verslapt en 

verwereldlijkt. Vaak was het sociaal van aard. Joden werden ofwel als kapitalisten en woekeraars 

ofwel als bolsjewisten bestempeld en waren als zodanig onbetrouwbaar. Een laatste vorm was het 

raciale antisemitisme dat in zijn meest extreme vorm van het nationaalsocialisme ook in Nederland 

opgang maakte tijdens de jaren dertig.42  

Nederlandse joden maakten zich toen wel degelijk zorgen over de ontwikkelingen in Duitsland. 

Ze werden ook geconfronteerd met vluchtelingenstromen uit Duitsland, waarvoor zij grotendeels zelf 

                                                        
41 Fuks-Mansfeld, ‘Moeizame aanpassing’, 207-243; Wallet, Nieuwe Nederlanders; Blom en Cahen, ‘joodse 
Nederlanders’, 247-310 en Blom, ‘Dutch Jews’, 215-224.  
42 Blom en Cahen, ‘joodse Nederlanders’, 247-310 en Blom, ‘Dutch Jews’, 215-224. 



 21 

de zorg op zich moesten opnemen. Zij waren echter zo goed geïntegreerd dat velen onder hen niet 

konden inschatten dat ook zijzelf gevaar liepen. Tijdens de oorlog en de Duitse bezetting van 

Nederland werden meer dan honderdduizend joden van Nederlandse afkomst vermoord. Het 

antisemitisme behoorde tot de kern van het nationaalsocialistisch streven. Joden werden 

gebrandmerkt, verloren hun burgerrechten, werden gescheiden van de rest van de maatschappij, 

werden tenslotte afgevoerd naar concentratiekampen en vermoord. Historicus Peter Romijn stelde 

hierover in zijn bijdrage over de oorlog in de Geschiedenis van de joden in Nederland: ‘Zo 

culmineerde het joodse leven in Nederland tijdens de jaren van verschrikking op een manier die totaal 

ongerijmd was met de eeuwenlange ontwikkeling van het joodse leven in het land’.43  

De oorlog was inderdaad een tijd van verschrikking voor de joodse bevolking van heel Europa. 

In Duitse en bezette gebieden werden zij eerst geregistreerd, van de rest van de samenleving 

afgesneden, volkomen van elke vorm van bewegingsvrijheid beroofd, gebrandmerkt met de Jodenster 

en tot slot gedeporteerd. Eerst kwamen zij in werkkampen terecht, maar deze bleken tussenstations te 

zijn op weg naar de concentratiekampen waar ze op gruwelijke wijze werden vermoord. De Duitsers 

en hun medeplichtigen namen tussen 1941 en 1943 ruim 140 000 joden in hun greep. 107 000 mensen 

daarvan werden gedeporteerd. Daarvan zouden slechts 5200 overleven. Ongeveer 20 000 mensen 

hebben zich door vluchten en onderduiken van de deportatie kunnen onttrekken, 5000 joden werden 

ervan vrijgesteld en 10 500 gemengd gehuwde joden bleven ‘legaal’ in Nederland achter. Van alle 

joden in West-Europese landen verging het de Nederlandse het slechtste. Nergens vonden zoveel 

joden de dood. De reden daartoe is volgens Romijn drievoudig: ‘de macht en de effectiviteit van het 

bezettingsregime en de vervolgende instanties, de Nederlandse tradities van volgzaamheid en 

gehoorzaamheid aan het gezag en het valse gevoel van veiligheid, ontleend aan assimilatie.’ Vele 

historici beschouwden de geïntegreerde positie van de joden voor 1940 als verantwoordelijk voor hun 

lot tijdens de oorlog.44  

De joden die de oorlog hadden overleefd, probeerden net als de andere Nederlanders na de 

oorlog hun leven opnieuw op te bouwen. Dat verliep echter niet vlot. Er werd geen organisatie 

opgericht die in aparte hulpverlening voor joden voorzag. De idee was dat joden Nederlanders als alle 

andere Nederlanders waren en daarom kregen zij geen bijkomende hulpverlening. De realiteit was 

echter dat de joden de oorlog niet als alle andere Nederlanders hadden beleefd. De belevingswerelden 

                                                        
43 J. Blom, ‘The persecution of the jews in the Netherlands in a comparative international perspective’, in: J. 
Michman red., Dutch Jewish History. Proceedings of the fourth symposium on the history of the Jews in the 
Netherlands. 7-10 december 1986 Tel Aviv – Jeruzalem (Assen en Maastricht 1989) 273-290; Blom en Cahen, 
‘joodse Nederlanders’, 247-310; P. Romijn, ‘De oorlog. 1940-1945’, in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 313-
347; J. Blom, ‘Dutch Jews’, 215-224 en S. Leydesdorff, ‘The veil of history. The integration of the Jews 
reconsidered’, in: Israël en Salverda red., Dutch Jewry, 225-238.  
44 J. Blom, ‘The persecution of the jews’, 173-190; Blom en Cahen, ‘joodse Nederlanders’, 247-310; Romijn, 
‘De oorlog’, 313-347; Blom, ‘Dutch Jews’, 215-224; P. Romijn, ‘The experience of the Jews in the Netherlands 
during the German Occupation’, in: Israël en Salverda red., Dutch Jewry, 253-288. De literatuur over dit 
onderwerp is uitgebreid. Zie internationaal onder meer ook: B. Moore, Victims & Survivors. The Nazi 
Persecution of the Jews in the Netherlands. 1940-1945 (Londen e.a. 1997).  
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waren zo verschillend geweest dat er een scheiding ontstond, die nooit meer helemaal opgeheven 

raakte. De omgeving was overigens weinig begripvol. De meeste joden waren alles kwijt: in hun 

huizen woonden andere mensen en de spullen die de onderduikers in bewaring hadden gegeven, 

kregen ze niet altijd terug. Ook de kinderen die in onderduik waren gegaan, gingen niet altijd terug 

naar hun eigen ouders. Het was een overwegend niet-joodse organisatie die zich daarmee bezighield.45 

In feite was het antisemitisme nooit zo groot als vlak na de oorlog. Wat dat betreft had de Duitse 

politiek haar werk gedaan. Ook de zorg voor de circa 5000 overlevenden van de concentratiekampen 

verliep klungelig. De repatriëring was slecht georganiseerd en daardoor stonden heel wat Nederlandse 

joden er alleen voor. Ook hun ontvangst thuis was behoorlijk onhartelijk. Enerzijds was dit het gevolg 

van het gegroeide antisemitisme, anderzijds was de Nederlandse bevolking zelf haar 

oorlogservaringen nog aan het verwerken was. Ook het verloop van de zuivering van de samenleving 

was problematisch. Het bleek onmogelijk om alle medeplichtigen aan de ondergang van zovele joden 

voor langere tijd buiten de samenleving te plaatsen. Sommigen kwamen al vrij na enkele maanden 

gevangenschap.46  

De joodse gemeenschap zou zich na de oorlog nooit helemaal herstellen. De verhouding tot de 

Nederlandse omgeving zou ook nooit meer hetzelfde worden als voor 1940. Geleidelijk aan kon het 

leven echter wel volgens oude patronen worden heropgebouwd. De oude kerkgenootschappen werden 

heropgericht, de economie kende successen en de joden konden daarin delen. De aanvankelijke 

vernieuwingsdrang was snel uitgeblust. Ook de vooroorlogse processen van secularisatie en 

vergrijzing zetten zich door.47 Deze oude structuren kwamen echter twintig jaar later, net als in de rest 

van de samenleving, fel ter discussie te staan. Ook joodse jongeren kwamen in de jaren zestig op straat 

voor democratisering van het onderwijs, voor vernieuwing en verandering. Ook binnen de joodse 

gemeenschap lieten zij zich horen. In religieus opzicht waren zij enerzijds voortrekkers van de liberale 

stroming binnen het Jodendom. Anderen onder hen probeerden het orthodoxe geloof aantrekkelijker te 

maken.48  

Een tweede grote verschil was het succes van het zionisme. Door de Shoah waren veel joden en 

niet-joden ervan overtuigd geraakt dat de enige oplossing tegen het antisemitisme en voor een joodse 

toekomst een eigen joodse staat was. Het gevolg was dan ook dat heel wat Nederlandse joden naar 

Israël migreerden. Tot 1953 was er een sterke migratiebeweging. Daarbij moet echter worden 

opgemerkt dat de bestemming Israël minder belangrijk was dan het gevoel weg te willen uit 

                                                        
45 Over de kinderkwestie zie: J.S. Fishman, ‘The war orphan controversy in The Netherlands. Majority-minority 
relations’, in: J. Michman red., Dutch Jewish history I. Proceedings of the symposium on the Jews in the 
Netherlands. November 28 - december 3 1982 Tel-Aviv – Jerusalem (Jeruzalem 1984) 421-432 en Brasz, ‘Na de 
Tweede Wereldoorlog’, in: Schöffer e.a. red., Geschiedenis, 367-372.  
46 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403 en C. Brasz, ‘After the Shoah. Continuity and change in the 
post-war Jewish community of the Netherlands’, in: Israël en Salverda red., Dutch Jewry, 273-288.  
47 Dit laatste proces is na 1945 uiteraard niet los te zien van de Holocaust. Vooral de middengeneratie ontbrak in 
de naoorlogse joodse gemeente. Enerzijds waren er jongeren, anderzijds ouderen. Toch is het zo dat zich in die 
naoorlogse bevolkingsgroep duidelijk het proces van vergrijzing aftekende.  
48 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403 en Brasz, ‘After the Shoah’, 273-288. 
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Nederland. De bekommernis om Israel en de migratie naar Israel is gebleven. Het zionisme werd met 

de tijd minder sterk en ook de migratie verminderde, dit onder meer onder invloed van de 

ontwikkelingen en verwikkelingen waar de staat Israel in betrokken raakte.49  

De Tweede Wereldoorlog en specifiek de Holocaust zijn allesbepalend geweest voor de 

ontwikkeling van de joodse gemeenschap in Nederland na 1945. De Holocaust leidde tot een sterker 

bewustzijn van de joodse identiteit. In plaats van religie waren het bestaan van de staat Israël of de 

herinnering aan de Holocaust en de gevolgen daarvan de belangrijkste bouwstenen van de joodse 

identiteit geworden. De houding van Nederland tegenover de staat Israël zorgde dan ook voor heel wat 

spanningen met de overgebleven joodse bevolking. De joden werden een culturele in plaats van een 

religieuze minderheid in de Nederlandse samenleving. In de wereld van vandaag zijn zij ook niet 

langer de enige culturele minderheid. Met andere grotere minderheden delen zij de strijd tegen racisme 

en tegen het verbod op ritueel slachten. Joden nemen echter vooral een heel andere plaats in, in de 

Nederlandse samenleving. Zij zijn veel beter geïntegreerd en hebben een langere geschiedenis in 

Nederland. Nederlanders zijn vanaf de jaren zestig ook een groeiende belangstelling gaan tonen voor 

het Jodendom en de joden. Deels komt deze interesse voort uit een vorm van schuldbesef. Nergens 

waren de joden in 1940 beter geïntegreerd dan in Nederland en nergens werden bijgevolg de joden zo 

in de steek gelaten.50  

De Holocaust betekende een breuk in de geschiedenis van de joden in Nederland en in de relatie 

tussen de Nederlandse omgeving en de joden. Deze breuk is nooit helemaal hersteld. De segregatie die 

de joden door de Duitsers was opgelegd, is voort gaan leven in de herinnering aan de oorlog. De 

herinnering aan de oorlog is namelijk significant anders voor niet-joden dan voor joden. De beleving 

van de oorlog was helemaal anders. Aanvankelijk was in de nationale herinnering aan de oorlog 

nauwelijks plaats voor de Holocaust en toen in de context van het Eichmann-proces in 1963 de 

interesse in de lotgevallen van de joodse gemeenschap groeide, werd ze beschreven als een joodse 

geschiedenis. In de geprofessionaliseerde geschiedschrijving werden later verbanden gelegd met de 

ontwikkelingen in de bredere samenleving. De scheidslijnen bleven echter in de herinnering bestaan. 

Opvallend is ook dat joden zelf bitter weinig werden toegelaten in de vertolking van de herinnering.51  

 

De historische cultuur rond de joden in Nederland  

 

Over de geschiedenis van de joden in Nederland werd reeds veel gepubliceerd. Al vanaf de eerste 

tijden van joodse vestigingen in Amsterdam werd hun geschiedenis neergepend. Het eerste 

‘overzichtswerk’ ontstond al in 1683 met het in het Spaanse geschreven Triumpho del Governo 

                                                        
49 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403 en Brasz, ‘After the Shoah’, 273-288. 
50 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403; Brasz, ‘After the Shoah’, 273-288 en De Haan, Na de 
ondergang, 53-98. 
51 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403; Brasz, ‘After the Shoah’, 273-288 en De Haan, Na de 
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popular y de la Antiguëdad Holandesa van de hand van de joodse Daniel Levi de Barrios.52 In de 

daaropvolgende eeuwen werden regelmatig kroniekmatige overzichten van de joodse geschiedenis 

geschreven. Als eerste moderne historisch-wetenschappelijke synthese wordt de Geschiedenis der 

joden in Nederland uit 1843 van H.J. Koenen vooropgesteld. Koenen had het manuscript ingezonden 

als antwoord op een in 1840 uitgeschreven prijsvraag van het Provinciaal Utrechts Genootschap. 

Hoewel Koenens werk destijds al niet ontbetwist was, heeft het toch zijn waarde behouden. In 1940 

volgde een nieuw overzichtswerk. Deze bundel werd geschreven door meer dan elf auteurs in 

verschillende bijdragen, onder redactie van H. Brugmans en A. Frank. De bundel die eveneens de titel 

Geschiedenis der joden in Nederland kreeg, beschreef de geschiedenis tot omstreeks 1796. Het was 

opgezet als reactie tegen het succes van het nationaalsocialisme in Duitsland, met de bedoeling de 

bijdragen van de joodse bevolking in cultuur, economie en politiek in de Nederlandse samenleving te 

benadrukken. Het geplande tweede deel is er nooit gekomen.53   

Vanaf de jaren zeventig groeide de aandacht voor de joodse geschiedenis steeds meer, parallel 

aan de groeiende maatschappelijke interesse in de Jodenvervolging. Het aantal historische publicaties 

en beschouwingen nam vooral vanaf de jaren tachtig snel toe. Vanaf de jaren tachtig werden ook 

symposia over de geschiedenis van de joden in Nederland georganiseerd. Deze vonden afwisselend 

plaats in Nederland en Israël.54 Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op het lot van de Nederlandse 

joden onder de nazistische bezetting, de pijnlijke ontwikkelingen na de oorlog en de reconstructie van 

de joodse gemeenschap sinds 1945. Andere onderwerpen, zoals de geschiedenis van de Sefardische of 

Portugese joden in Amsterdam, werden ook intensief onderzocht. Tot op vandaag is het standaard 

overzichtswerk de Geschiedenis van de joden in Nederland, dat in 1995 onder redactie van J. Blom, R. 

Fuks-Mansfeld en I. Schöffer verscheen. In de bundel werd de geschiedenis van de joden in Nederland 

chronologisch uiteengezet in verschillende bijdragen. Het overzicht begon bij de Middeleeuwen en 

eindigde in 1995, het jaar waarin de bundel verscheen.55  

De klemtoon in het wetenschappelijk historisch onderzoek en in de bredere historische cultuur 

ligt wat de joodse geschiedenis betreft logischerwijs toch vooral op de Jodenvervolging. Het is immers 

de centrale gebeurtenis in de geschiedenis van de joodse gemeenschap. Nooit eerder gebeurde een 

massamoord op grond van raciale theorieën op zo’n industriële, kille, klinische manier. De aandacht 

voor de Jodenvervolging binnen de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is niet altijd even groot 

                                                        
52 D.L. de Barrios, Triumpho del Governo popular y de la Antiguëdad Holandesa (Amsterdam 1683). Over De 
Barrios, zie: W. C. Pieterse, Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische 
gemeente te Amsterdam in zijn ‘Triumpho de Govierno Popular’ (Amsterdam 1968).  
53 I. Schöffer, ‘Inleiding’, 3-15.  
54 De symposia leiden geregeld tot publicaties: Michman red., Dutch Jewish history I; J. Michman red., Dutch 
Jewish history II; J. Michman red., Dutch Jewish history. Proceedings of the fifth symposium on the history of 
the Jews in the Netherlands. Jerusalem, November 25-28, 1991. Volume III (Jeruzalem 1993); C. Brasz en Y. 
Kaplan red., Dutch Jews as perceived by themselves and by others. Proceedings of the eight International 
Symposium on the history of the Jews in the Netherlands [22 - 25 november 1998] (Leiden 2001); Y. Kaplan 
red., The Dutch intersection.  The Jews and the Netherlands in modern history (Leiden 2008).  
55 I. Schöffer e.a. red., Geschiedenis en J. Israël, ‘Introduction’, in: J. Israëls en R. Salverda red., Dutch Jewry. 
Its history and secular culture (1500-2000) (Leiden e.a. 2002) 1-21.  
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geweest. Zo werd tot 1988 bij de Dodenherdenking op 4 mei geen krans gelegd voor de slachtoffers 

van de Jodenvervolging, hoewel zij het gros van de slachtoffers in Nederland hadden uitgemaakt.56 

Ondertussen groeide de herinnering aan de Jodenvervolging uit tot hét morele ijkpunt.57 

De historiografie over joods-Nederlandse geschiedenis is regelmatig bestudeerd, over de 

ontwikkeling van het geheel van de historische cultuur rond joden in Nederland is echter weinig 

bekend. Wel kan worden vermoed dat het thema van de Jodenvervolging en vooral ook Anne Frank 

hierin een grote plaats hebben ingenomen. Het Joods Historisch Museum is overigens het enige 

museum dat zich met joodse geschiedenis of het Jodendom bezighoudt in heel Nederland. De 

ontwikkeling daarvan wordt in het volgende deel en de volgende twee hoofdstukken beschreven. De 

ontwikkeling van de omgang met één bepaalde episode uit het joodse verleden is echter wel grondig 

onderzocht. Omdat het museum als joods museum niet anders kon dan zich binnen de kaders van de 

verwerking van het trauma van de Jodenvervolging bewegen, is het relevant om de ontwikkeling van 

de herinnering aan en de historische cultuur rond de Jodenvervolging te bespreken. Dat is ook relevant 

voor de vraagstelling, omdat het kwesties van herinnering en geschiedenis raakt en omdat de omgang 

met dit verleden repercussies heeft voor de houding die vanuit de omgeving ten aanzien van de joodse 

gemeenschap is aangenomen en omgekeerd.  

Meteen na de oorlog ‘botsten’ de joodse overlevenden, zoals hoger beschreven, met de rest van 

de Nederlandse bevolking. De ervaring van de oorlog was zo verschillend geweest dat er in de ruimere 

samenleving geen ruimte was voor de lotgevallen van de joodse gemeenschap. De bevrijding kon door 

het gros van de Nederlanders worden gevierd als de triomf van het verzet, terwijl het voor vele joden 

nog afwachten was. In het licht van de vernietiging van bijna alle joodse Nederlanders was er sowieso 

geen reden tot feestvieren. Aanvankelijk hadden kampgetuigenissen nog enige aftrek gevonden, maar 

al snel verslapte de interesse in de lotgevallen van de joodse gemeenschap. Dit hield ook verband met 

de wens om de oorlog te vergeten en zich te richten op de heropbouw.58  

In de herinnering en de geschiedenis van de oorlog bleef het verzetsverhaal lang dominant. Dit 

hield overigens niet in dat de Jodenvervolging bewust verzwegen werd. De lotgevallen van de joodse 

bevolking werden echter gerecupereerd door de nationale oorlogsherinnering. Door niet-joden werden 

zij in de categorie van oorlogsslachtoffer gebracht. Een verschil maken tussen de lokale 

sportvereniging en de joodse gemeenschap werd niet nodig geacht. In het kader van het dominante 

verhaal van verzetshelden kregen alleen zij die gevallen waren voor het vaderland een speciale 

behandeling. Doorheen de jaren vijftig groeide de bewustwording rond de Jodenvervolging, wat onder 

meer blijkt uit het succes van het dagboek van Anne Frank  en Marga Minco’s Het Bittere Kruid. Toen 

                                                        
56 Gesprek met Judith Belinfante, Amsterdam 7 augustus 2009. Judith Belinfante was van 1987 tot 1991 
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57 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 21-25; De Haan, Na de ondergang, 227-232; Ribbens, Een 
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in 1961 het Eichmann-proces werd gehouden, werd de interesse versterkt. Voor het eerst werden 

tijdens zo’n proces de spots volledig gericht op de massamoord, zonder dat er nog een hele waslijst 

van beschuldigingen volgde. In de loop van de jaren zestig werd de aandacht voor de joodse 

oorlogsslachtoffers geleidelijk groter.59  

Vaak werden de jaren zestig dan ook als een kantelmoment beschouwd in de omgang met de 

geschiedenis van de Jodenvervolging. Volgens Ido de Haan was dat echter niet het geval. Hoewel kan 

worden betoogd dat de aandacht geleidelijk toenam, kregen joden zelf geen sterkere inbreng in de 

herdenking ervan. De erkenning van het specifieke karakter van het joodse oorlogsleed zorgde ervoor 

dat de joodse slachtoffers geleidelijk aan een aparte status kregen. De Jodenvervolging wordt nu 

echter volkomen vereenzelvigd met de Endlösung. Daardoor bleef het nationale discours van 

Nederland als slachtoffer van Duitse bezetting overeind en hoefde niet over het Nederlandse aandeel 

in de vervolging worden gedacht. Volgens De Haan kregen joden in de loop van de jaren zeventig wel 

steeds meer zeggenschap over hun eigen herinnering, omwille van het beroep dat ze konden doen op 

het vervolgingstrauma. In de jaren zeventig werd namelijk steeds meer over de Jodenvervolging 

gesproken in termen van psychologische processen.60  

Waar volgens Van Vree de publicatie van Pressers Ondergang in 1965 een begin maakte met 

verworden van de Jodenvervolging als politiek schandaal, nuanceert De Haan dit. Volgens hem werd 

de Jodenvervolging geleidelijk een politiek schandaal en ontstonden zo ook gevoelens van schuld en 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse samenleving in de Jodenvervolging. De jaren zestig werden 

volgens hem altijd teveel gewicht toebedeeld. Feit is wel dat in de samenleving een soort collectief 

schuldbewustzijn groeide. In de loop van de jaren tachtig zouden joden opnieuw hun zeggenschap 

verliezen over de herinnering aan de Jodenvervolging. Het trauma werd gerecupereerd door de 

samenleving in haar geheel. Het werd beschouwd als een trauma voor de hele samenleving, een smet 

op het blazoen van de niet-joden. De algemene tendensen tot actualisering in de geschiedenis vielen 

ook de geschiedenis van de Jodenvervolging ten beurt. De Jodenvervolging werd in zekere zin buiten 

de geschiedenis geplaatst. Door de centraliteit van de Endlösung werd op een symbolische in plaats 

van concrete manier met de Jodenvervolging omgegaan. De Jodenvervolging kwam symbool te staan 

in de maatschappelijke strijd tegen racisme en voor democratie. Auschwitz werd een universeel 

probleem.61  

Ido de Haan merkt in zijn geschiedenis van de herinnering aan de Jodenvervolging op dat de 

scheidingslijnen die in de oorlog door de Duitsers werden getrokken ook in de herinnering zijn blijven 

bestaan. Aan aandacht voor de vervolging ontbrak het niet altijd. De kennis ervan was breed gedeeld 

en toch heeft de joodse gemeenschap sinds 1945 altijd moeten strijden voor de zeggenschap over hun 

eigen geschiedenis. Zij kregen een erg marginale rol toebedeeld in de algemene, nationale herinnering 
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aan de Jodenvervolging.62 Precies daarom is het Joods Historisch Museum een bijzondere instelling in 

deze ontwikkeling. Het nam al erg vroeg zijn eigen geschiedenis in handen en deed dat vanuit een 

joods perspectief in een nationaal Nederlands kader. Het is ook interessant te bestuderen hoe in het 

museum met de tendens tot actualisering van de Jodenvervolging is omgegaan. 

 

De geschiedenis van het Joods Historisch Museum tot 1987 

 

Het Joods Historisch Museum werd opgericht op 24 februari 1930. De opening op de zolderverdieping 

van het Waaghuis op de Nieuwmarkt in Amsterdam liet op zich wachten tot 23 februari 1932. De 

opening van het Joods Historisch Museum was niet het begin van de presentatie van joodse historische 

en religieuze objecten. In 1878 was op de 

wereldtentoonstelling in Parijs een private collectie van 

judaïca getoond. De collectie was eigendom van Isaac 

Strauss. Voor hem bestond de collectie uit nostalgische 

objecten die hem terug deden denken aan zijn 

kindertijd en hem hielpen zijn joodse identiteit te 

definiëren. Bij de presentatie van enkele joodse 

ceremoniële objecten tijdens de Historische 

Tentoonstelling van Amsterdam in 1876 had een ander 

uitgangspunt aan de basis gelegen. De organisatie, het 

Koninklijk Oudheidkundig genootschap, had geen 

persoonlijke band met de objecten, maar had ze 

getoond als tastbaar bewijs van de bloeiende joodse 

cultuur in Amsterdam. De oprichting van verschillende joodse musea in Europa kwam voort uit enkele 

verwante ontwikkelingen: de academisering van het onderzoek naar het Jodendom – de opkomst van 

de zogenaamde Jewish studies –, de burgerlijke gelijkstelling van joden in Nederland en de 

emancipatie van joden elders en de groeiende secularisering. De combinatie van deze drie 

ontwikkelingen leidden tot een groeiende historische interesse in objecten van joodse cultuur en 

religie.63  

De oprichting van het Joods Historisch Museum was geen toeval. Aan het begin van de 

twintigste eeuw werden regelmatig tentoonstellingen ingericht in verband met joodse geschiedenis. In 

1919 werd het Genootschap voor de joodsche Wetenschap in Nederland opgericht. Het genootschap 

zou lezingen organiseren en boeken, archivalia en objecten verzamelen. In 1925 werden ze door het 

Amsterdams Historisch Museum uitgenodigd om joodse objecten tentoon te stellen. Uiteindelijk werd 

een museumcommissie ingericht binnen het genootschap. Zij organiseerde tussen 1926 en 1930 zes 
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tentoonstellingen op de tweede verdieping van het Amsterdams Historisch Museum dat destijds in het 

Waaggebouw was gevestigd. De achterliggende idee was dat de joodse bevolking in Amsterdam een 

integraal deel uitmaakte van de geschiedenis van de stad en daarom dus ook een plaats verdiende in 

het stedelijk historisch museum. In deze context groeide de idee om een permanent Joods Historisch 

Museum vorm te geven.64 In feite paste deze ontwikkeling perfect in de geschiedenis van de joodse 

gemeenschap in Amsterdam in deze periode. Zoals Blom en Cahen betoogden in hun bijdrage over de 

geschiedenis van de joden in Nederland in de periode 1870-1940 was deze periode een tijd van 

integratie van de joodse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Anderzijds bleven joden, hoe 

geassimileerd ook, een aparte groep in de samenleving.65 De organisatie van tentoonstellingen en de 

latere vestiging van een Joods Historisch Museum in het gebouw waar het Amsterdams stedelijk 

museum zat, bevestigen dit. Hun belang voor de stad en de integratie in het stedelijke leven blijkt uit 

de plaats die de tentoonstellingen en het museum krijgen binnen het algemeen stedelijk historisch 

museum. Ze kregen echter een afzonderlijke plaats op de zolderverdieping, wat hun aparte status 

benadrukt.  

Met de oprichting in 1930 kreeg het Joods Historisch Museum de volgende doelstelling mee:  

 

‘het verzamelen en tentoonstellen van datgene, hetwelk een beeld geeft van 

het Joodsche leven in het algemeen en het Nederlandsche Joodsche leven in 

het bijzonder, alles in den meest ruimen zin des woords, het bespreken in 

bijeenkomsten van al wat daarop betrekking heeft en het te baat nemen van 

alle zoodanige middelen die Joodsche kunst en wetenschap kunnen 

bevorderen’.66  

 

Met deze doelstelling werd duidelijk de keuze gemaakt een algemeen Nederlands joods museum op te 

richten en zich dus niet louter op Amsterdam te richten. Dat was niet het uitgangspunt van het 

museumcomité dat verantwoordelijk was voor de tentoonstellingen in het Amsterdams Historisch 

Museum en in welke kringen de idee voor de vorming van het Joods Historisch Museum was 

ontstaan.67  

De keuze om zich niet op Amsterdam toe te spitsen was ook te lezen in de eerste museumgids. 

Daarin werd zelfs verder gegaan: ‘De stichting Joodsch Historisch Museum stelt zich ten doel het 

bijeenbrengen van een verzameling, die een overzicht geeft van het Joodsche historische, cultureele en 

religieuze leven in en buiten Nederland’. De eerste focus lag op het Jodendom. Pas in tweede instantie 

                                                        
64 Cohen, ‘A Jewish museum’, 13-18 en Cohen, ‘Judaism on display’, 72-76.  
65 Blom en Cahen, ‘joodse Nederlanders’, 247-310.  
66 Amsterdam, Mediatheek Joods Historisch Museum, document 0009743, Stichtingsakte van het Joods 
Historisch Museum.  
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werd aandacht besteed aan Nederland. Deze keuze was niet onbetwist. Het museum was gehuisvest in 

het gebouw van het Amsterdams Historisch Museum. Een joods historisch museum dat zich niet op de 

stedelijke geschiedenis van Amsterdam richtte was in zekere zin minder voor de hand liggend. In 

principe werd duidelijk de keuze gemaakt voor Nederland en kon zelfs het joodse leven buiten 

Nederland aan bod komen. In de praktijk bleef Amsterdam echter dominant in de presentatie. Het was 

dan ook zo dat het leven van de joden in Nederland zich vooral in Amsterdam had geconcentreerd. Het 

publiek bestond overigens ook voornamelijk uit Amsterdammers. Niet alleen in de collectie, maar ook 

in het bezoek stond Amsterdam dus nog steeds centraal. Een tweede kenmerk van het collectiebeleid 

van het Joods Historisch Museum was de nadruk op religieuze en rituele objecten. Deze rituele 

voorwerpen waren grotendeels gerangschikt volgens ritueel en feestdag. Dit blijkt onder meer uit de 

museumgids. Deze gids bleek noodzakelijk, omdat bezoekers niet altijd begrepen waar ze naar 

keken.68  

Het Joods Historisch Museum werd bezocht door en was bedoeld voor zowel joodse en niet-

joodse bezoekers. Bij de opening was in de kranten opgemerkt dat het nieuwe museum de belangrijke 

taak had de kunstwerken en historisch belangrijke objecten te bewaren voor de gehele natie. Daarbij 

doelde men dus niet alleen op het bewaren voor de joodse gemeenschap, maar op het geheel van de 

Nederlandse natie. Voor niet-joden, zo werd geoordeeld, was het even belangrijk als voor joden. Niet-

joden konden zo namelijk wat leren over de geschiedenis van joden in Nederland en het belang van de 

joden in de Nederlandse samenleving. Het museum zelf, zo concludeert historica Julie-Marthe Cohen, 

zag zich als een Nederlands museum voor een joods en niet-joods publiek. Dat Nederlandse karakter 

zou in 1935 duidelijk onderstreept worden. In 1935 zou het museum een speciale tentoonstelling 

organiseren om het driehonderdjarige bestaan van de Asjkenazische gemeenschap te vieren. Bij de 

museumstaf klonk het dat het niet alleen voor de gemeenschap belangrijk was dit jubileum te vieren, 

maar ook als uitdrukkelijke erkenning ten aanzien van de Nederlandse staat, die wegbereider was 

geweest op het pad van de religieuze vrijheid voor joden. Een derde reden voor dit jubileum was het 

vieren van de vredige aanwezigheid van Asjkenazische joden in Nederland. Het kon een symbool 

bieden tegen het groeiende antisemitisme, dat zich onder invloed van het Duitse Rijk, ook in 

Nederland begon te manifesteren.69 

De tentoonstelling naar aanleiding van het driehonderdjarig jubileum was een groot succes, 

maar kon de groei van het antisemitisme in Nederland niet tegengaan. Na de Duitse inval werd het 

museum dan ook gesloten. De collectie werd in veiligheid gebracht in het Stedelijk Museum van 

Amsterdam. Eind april 1943 werd ze alsnog geconfisceerd en naar Duitsland overgebracht. Een deel 

van de collectie, slechts 141 van de ruim 600 geconfisceerde objecten, werd in 1946 teruggebracht. 

Het museum zelf opende om diverse redenen pas tien jaar na de bevrijding, in 1955, opnieuw zijn 
                                                        
68 JHM, Gids voor het joodsch Historisch Museum. Waaggebouw Amsterdam (Amsterdam 1931) 1; Douqué, 
Een bewogen geschiedenis, 10-14; Cohen, ‘A Jewish museum’, 18-21 en Cohen, ‘Judaism on display’, 76-83.  
69 Douqué, Een bewogen geschiedenis, 10-14; Cohen, ‘A Jewish museum’, 18-21  en Cohen, ‘Judaism on 
display’, 76-83. 
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deuren voor het publiek. Wat van de collectie werd teruggevonden was in slechte staat en werd niet 

representabel geacht voor de geschiedenis van de joden in Nederland. Bovendien was het zo dat de 

werking van het museum stoelde op de inzet van vrijwilligers. De weinige overlevenden waren in 

eerste instantie bekommerd om de heropbouw van hun eigen bestaan. Aangezien het museum een 

activiteit was in hun vrije tijd, was het dan ook geen prioriteit. Verder bestond ook onenigheid over de 

locatie. Tot slot was de financiële toestand van het museum erg slecht. Pas na een compensatiebetaling 

van de Conference on Jewish material claims against Germany kon het museum heropend worden.70  

Op 14 juli 1955 werd het Joods Historisch Museum officieel heropend door eerste minister 

Willem Drees, in de aanwezigheid van de Commissaris van de koningin uit Noord-Holland en de 

burgemeester van Amsterdam Arnold J. d’Ailly. Vanuit het bestuur van het museum was er op 

aangedrongen dat een nationale excellentie het museum zou heropenen, omdat het museum een 

museum van nationaal belang wilde zijn. In de openingstoespraak benadrukte Drees opnieuw het 

Nederlandse karakter van het museum.  Hij noemde het museum een monument van de geschiedenis 

van het Nederlandse Jodendom en dus ook van Nederland zelf. Het museum moest er getuige van zijn 

dat de geschiedenis van Nederlandse joden zich zou voortzetten en dat het zo sterk uitgedunde joodse 

segment van de Nederlandse bevolking er een vitaal en geïntegreerd deel van zou blijven uitmaken.71  

De collectie van het museum bestond in 1955 voornamelijk uit religieuze, ceremoniële 

voorwerpen. Het verzamelbeleid richtte zich daarom vooral op het verzamelen van objecten die 

verband hielden met de cultuur en de geschiedenis van joden in Nederland. Het budget bleef echter 

krap en aangezien cultuur niet van vitaal belang was, ging financiële hulp in eerste instantie naar 

andere joodse instellingen en doelen. Bovendien was er in de eerste tijd na de oorlog weinig publieke 

erkenning voor de verschrikkingen die de joodse gemeenschap tijdens de oorlog had moeten 

doorstaan. Het vernieuwde verzamelbeleid zou dus pas vanaf 1975 vruchten afwerpen. Tot die tijd 

werd er voorlopig geleend bij verschillende instellingen.  
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Afb 2: Inrichting Joods Historisch Museum op de bovenste verdieping van het Waaggebouw, anno 1955  
(Foto 300003396, JHM)  

 

Een nieuw – en na de oorlog onvermijdelijk – thema was de Holocaust.72 De Jodenvervolging 

zou een centrale rol gaan spelen in het museum. Het Joods Historisch Museum kwam voor de 

moeilijke taak te staan het ‘onmogelijke te verbeelden’. Louis Philip Polak, lid van de Raad van 

Bestuur van het museum, had vlak na de bevrijding een betoog geschreven over de Jodenvervolging 

zoals ze plaats had gevonden in Nederland. Dit betoog vormde de basis voor de verbeelding van de 

periode 1940-1945 in het museum. De presentatie bestond uit documenten en foto’s. In de 

bijbehorende gids werd over dit deel van de museumcollectie geschreven dat het de bedoeling was een 

beeld te geven van het historisch verloop van de Jodenvervolging. Ook werd hierdoor uiting gegeven 

aan de wilskracht van het joodse volk in nauwelijks draagbare ellende een zekere menswaardigheid te 

behouden. In 1957 werd een nieuwe presentatie vorm gegeven. Deze eerste verbeeldingen van de 

oorlog waren beperkt. Er werd ook bewust gestopt bij de deportatie. Slechts een sobere verwijzing 

naar het lot van de gedeporteerden kon worden toegevoegd. Beide presentaties waren in de eerste 

                                                        
72 Over de verbeelding van de Holocaust schreef Anne Douqué in 2004 twee scripties. Hoewel dit een bijzonder 
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doorgeven.  
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plaats een herdenking, een monument voor gesneuvelden, een gedenkteken om nooit te vergeten en 

voor niet-joden een verhaal over het lot van de joodse gemeenschap tijdens de oorlog.73  

Hoewel binnen het verzamelbeleid van het museum bijzonder veel aandacht bestond voor de 

oorlogstijd en ook in de presentatie een duidelijk afgebakend deel gewijd werd aan de 

Jodenvervolging, was er vanuit het publiek bijzonder weinig interesse.74 Niet-joden zouden overigens 

pas in de loop van de jaren zestig interesse tonen voor het lot van de joodse gemeenschap tijdens de 

oorlog. In de presentatie van de geschiedenis van de oorlog werd voor een duidelijk joods perspectief 

gekozen. De presentatie toonde de geschiedenis van de joodse gemeenschap en ook in de gids werd op 

een zakelijke manier de lotgevallen van de joden in Nederland beschreven. Tegelijkertijd was de 

opdracht die het museum zichzelf omwille van de Jodenvervolging toemat behoorlijk op Nederland 

gericht. Abel Jacob Herzberg, auteur van Tweestromenland en Amor Fati, stelde in zijn bijdrage over 

de Jodenvervolging in de catalogus van 1955 dat het tentoongestelde de herinnering levend moest 

houden aan een tijdperk waarin principes hadden geheerst die tegengesteld waren aan zowel de 

Nederlandse als de joodse principes.75 Het museum moest herinneren aan deze tradities. Belangrijk 

was dus vooral dat het museum een brug zou slaan tussen vooroorlogse en naoorlogse generaties. De 

oorlog had een gat geslagen, maar de geschiedenis van de joden in Nederland begon in de 16e eeuw en 

niet in 1940. Naast de tijd van vervolging, mocht ook het rijke verleden niet worden vergeten.  

Het tentoonstellingsbeleid richtte zich, net als voor de oorlog, op joodse feestdagen en 

ceremoniële kunst. In 1957 bijvoorbeeld werd een tentoonstelling geopend over werken geschreven en 

gepubliceerd door Menasseh ben Israel. De tentoonstelling werd dan wel op traditionele wijze 

gepresenteerd, het design van de affiches, flyers en uitnodigingen was echter volkomen vernieuwd. 

Mogelijk is hier het begin te zien van het bij de tijd zijn van de vormgeving van musea. Geleidelijk 

aan zou het museum zich internationaal profileren. Er werden objecten uitgeleend voor grote 

tentoonstellingen en er werden grote internationale tentoonstellingen naar het museum gehaald. 

Hiervoor was directeur Hans L.C. Jaffé verantwoordelijk. Jaffé was een Duitse kunsthistoricus van 

joodse afkomst. In 1933 was hij naar Nederland verhuisd. Van 1947 tot 1961 was hij als conservator 

en als adjunct-directeur verbonden aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij werd benoemd als 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en in 1963 werd hij directeur van het Joods Historisch 

Museum. Onder zijn leiding zette het museum de eerste, voorzichtige, stappen in de richting van een 

nieuwe nadruk op joods-Nederlandse cultuurgeschiedenis.76 Hij organiseerde tentoonstellingen over 

                                                        
73 Douqué, Een bewogen geschiedenis, 19-33; Douqué, Een traditie in overleven en doorgeven, 21-31 en Van 
Voolen, ‘New life and, 31-39.  
74 Zoals reeds bleek uit de beschrijving van de ontwikkeling van de herinnering aan de Jodenvervolging, was in 
deze tijd vanuit de samenleving bitter weinig interesse in deze geschiedenis.   
75 E. Morpurgo e.a., Joods Historisch Museum. Gemeente Museum Waaggebouw Amsterdam (Amsterdam 1955).  
76 ‘Hans Ludwig Cohn Jaffé’, Personenregister website Joods Historisch Museum 
(http://www.jhm.nl/personen.aspx?naam=Jaffe,%20Hans%20Ludwig%20Cohn).  
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kunst gemaakt in de concentratiekampen en over de repressie van kunst en kunstenaars in de jaren 

1939-1945.77  

De periode vanaf 1975 was een tijd van groei en professionalisering. Vanaf 1974 kwam het hele 

Waaggebouw op de Nieuwmarkt ter beschikking van het Joods Historisch Museum. Met het nieuwe 

directeurschap van Judith Belinfante in 1976 groeide het museum sterk en waaide ook in de 

presentatie een nieuwe wind. Er kwam een nieuwe permanente opstelling die gewijd was aan de 

geschiedenis van de joden in Nederland en aan joodse feestdagen en joods leven. Volgens Edward van 

Voolen was aan deze nieuwe opstelling, die zich richtte op de integratie van joden in de Nederlandse 

samenleving, een impliciete wens verbonden een historisch perspectief te stimuleren bij de naoorlogse 

generaties joden dat verder dan de oorlog. Ook was het de bedoeling een gevoel van historische 

verantwoordelijkheid te creëren bij niet-joden. Deze nieuwe presentatie was pionierswerk. Het was de 

eerste presentatie van joodse geschiedenis in een Europees joods museum. Van Voolen concludeert 

dat hierdoor voor het eerst een joodse instelling zijn eigen joodse geschiedenis claimde. De  

aanscherping van het collectiebeleid paste ook binnen de vernieuwing. Systematisch werd nu een 

collectie gevormd in verband met de geschiedenis van de joden in Nederland. Daarnaast had 

Belinfante, net als haar voorganger, veel aandacht voor de kunst. Het museum koos in zijn 

collectiebeleid dus expliciet voor een cultuurhistorische benadering.78  

Het Joods Historisch Museum was na 1987 niet langer in het Waaggebouw te vinden, maar 

verhuisde naar een pand, belangrijk voor de geschiedenis die het museum representeerde, het 

synagogencomplex op het  Jonas Daniël Meijerplein. Het museum had sinds zijn oprichting in 1933 en 

zijn heropening na de oorlog in 1955 al een lange weg afgelegd. De aandacht was daarbij grotendeels 

op de religie en cultuur gericht. Een presentatie van de joodse geschiedenis was vooralsnog beperkt 

gebleven. Pas in de loop van de jaren zeventig had zich een sterkere historische en culturele aandacht 

ontwikkeld in het verzamelbeleid. Toch was daar in het museum tot 1987 weinig van de merken. De 

collectie en de ruimte voor het museum bleven te beperkt om een historisch verhaal te kunnen 

schetsen. De geschiedenis van de Jodenvervolging kreeg sinds de naoorlogse heropening van het 

museum een plaats in het museum. Voor 1987 had de presentatie ervan echter een sterk gesloten 

karakter.  

Het museum vertoonde dus in 1987 al een zekere verruiming in zijn verzamel- en 

presentatiebeleid. In 1955 had de recentste geschiedenis meteen ook een plek gekregen, terwijl 

voorheen vooral oude religieuze en rituele objecten waren verzameld en tentoongesteld. In zekere zin 

was er dus sprake van een verjonging in wat tentoongesteld werd. Correcter is echter te spreken van 

een verruiming van rituele en religieuze objecten naar culturele en historische objecten. Hoe het 

museum zijn geschiedenis voortzette in de oude Jodenbuurt en hoe zij de geschiedenis van de joden 
                                                        
77 Douqué, Een bewogen geschiedenis, 19-33; Douqué, Een traditie in overleven en doorgeven, 21-31 en Van 
Voolen, ‘New life’, 31-39. 
78 Douqué, Een bewogen geschiedenis, 19-33; Douqué, Een traditie in overleven en doorgeven, 21-31; Van 
Voolen, ‘New life’, 31-39 en gesprek met Judith Belinfante, 7 augustus 2009.  
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presenteerde, welke repercussies het nieuwe gebouw met zich meebracht, zal in de volgende twee 

hoofdstukken worden behandeld.  

 



 35 

 
HOOFDSTUK 2 – HET JOODS HISTORISCH MUSEUM IN HET OUDE SYNAGOGENCOMPLEX. 1987 

 

In 1987 kwam het museum op de plek waar het zich nu bevindt, in het synagogencomplex op het 

Jonas Daniël Meijerplein. De locatie en de 

vernieuwde opstellingen luidden het begin 

van een nieuwe fase aan. Deze fase was 

echter al langer voorbereid. Eén van de 

belangrijkste vernieuwingen was de locatie. 

De presentatie die in 1987 aan het publiek 

werd voorgelegd was vernieuwend, zowel 

inhoudelijk als op het vlak van 

presentatietechnieken. 1987 luidde ook een 

periode in waarin opener met het joodse 

verleden werd omgegaan.  

 

De waarde van een symbool.  

 

De plannen om het Joods Historisch Museum over te brengen naar het synagogencomplex in de oude 

Amsterdamse Jodenbuurt dateert al van de jaren zeventig. Toen het Amsterdams Historisch Museum 

plannen ontwikkelde om van het Waaggebouw naar het voormalige Burgerweeshuis te verhuizen, 

werd voorgesteld dat ook het Joods Historisch Museum mee zou gaan. Dat was voor het Joods 

Historisch Museum geen optie, omdat het daar slechts zou beschikken over dezelfde beperkte ruimte 

die hen in De Waag was toebedeeld. Het Joods Historisch Museum bleef dus in 1975 op de 

Nieuwmarkt, maar met de wetenschap dat het verblijf daar beperkt zou zijn. Het Amsterdamse college 

van burgemeester en wethouders had in 1974 besloten het oude synagogencomplex op het  Jonas 

Daniël Meijerplein te bestemmen voor het museum. De stad had al sinds de oorlog niet geweten wat 

ermee aan te vangen. De Ark van de Grote Synagoge was het grootste probleem. Een Ark is een soort 

kast of nis die zich vooraan in de synagoge bevindt, waarin de torarollen worden bewaard. Wilde men 

de gebouwen een seculiere bestemming, zoals een feestzaal of een horecagelegenheid, geven, moest 

de heilige Ark eruit worden gehaald. Dat bleek echter onmogelijk, omdat de Ark als het ware in het 

midden van het complex ingemetseld zat. Het College van Burgemeester en Wethouders besloot dat 

het onmogelijk was de gebouwen een seculiere functie te geven. Het gebouw als museum bestemmen 

was dan ook een handige oplossing.79  

                                                        
79 E. Van Voolen red., Joods Historisch Museum. Gids. Guide of the Jewish Historical Museum (Den Haag 
1988) 15-24; J. Belinfante e.a. red., Joods Historisch Museum. Gids. Guide of the Jewish Historical Museum 
(Amsterdam 1995) 9-11 en ‘Geschiedenis van het JHM’, Website van het Joods Historisch Museum 

Afb. 3: Het Hoogduitse synagogencomplex aan het   Jonas Daniël 
Meijerplein als Joods Historisch Museum.  
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Het Hoogduitse synagogencomplex was het resultaat van de snelle groei van de Asjkenazische 

geloofsgemeenschap eind zeventiende en begin achttiende eeuw. De oudste synagoge was de Grote 

Synagoge, gebouwd in 1670. Omdat deze met de groei van de gemeenschap te klein werd, werden al 

snel twee nieuwe synagogen bijgebouwd: eerst de Obbene sjoel in 1686 en rond 1700 de Dritte sjoel 

(de derde synagoge). In 1752 werd tenslotte de Nieuwe Synagoge gebouwd. Deze laatste bood plaats 

aan bijna duizend mensen. Het complex aan het  Jonas Daniël Meijerplein was al die tijd het 

kloppende hart van de Jodenbuurt geweest. In 1943 werden de synagogen gesloten en verlaten. Aan 

het eind van de oorlog bleken de gebouwen volledig geplunderd te zijn, van alle meubelen tot het hout 

van de galerijen toe. Het gebouw werd na de Bevrijding in 1945 niet hersteld als synagoge. De 

Hoogduitse gemeenschap was te klein geworden en het gebouw was zodanig vervallen dat een 

restauratie niet te bekostigen viel. Het gebouw werd uiteindelijk in 1954 verkocht aan de stad 

Amsterdam.80  

Het gebouwencomplex had een emotionele betekenis voor de joodse gemeenschap. Het was dan 

ook niet evident dat de gebouwen opnieuw in gebruik werden genomen. Tijdens de opening werd 

echter benadrukt dat het belangrijk was. Tijdens haar openingstoespraak benadrukte Rosetta C. 

Musaph-Andriessen dat het in gebruik nemen van dit complex als museum en het verhaal dat in dat 

museum te vinden was, het resultaat was van een rouwproces, dat tegelijkertijd een rijpingsproces was 

geweest. Ze stelde dat het synagogencomplex nu een monument was geworden. Na tweeënveertig jaar 

waren de synagogen van een dodenwacht in een levende getuigenis verworden. Het 

synagogencomplex zou als museum een brug kunnen slaan tussen verleden, heden en toekomst. Het 

complex als museum zou de slachtoffers van de oorlog eren, maar ook toekomstige generaties tot 

bezinning stemmen. De aanwezigheid van koningin Beatrix beschouwde zij als de bevestiging van de 

herrijzenis van een nieuwe generatie joden.81 Ook in de museumgids die in 1988 zou verschijnen, 

stond een boodschap van bezinning en gedenken. Er werd gesteld dat het museum kon een plek zijn 

waar ‘een ieder op zijn of haar wijze binnen zijn of haar kader hier [zou] kunnen leren gedenken, 

overeenkomstig de door het museum gekozen Talmoedische zinspreuk ‘zien leidt tot gedenken en 

gedenken leidt tot doen’’.82  

De opening werd rechtstreeks uitgezonden op de Nederlandse televisie. Voorafgaand aan de 

openingsceremonie werd in de stadsschouwburg aan de andere kant van het Waterlooplein, het 

muziekstuk Mechaye Hametim (Die de doden doet herleven) van Noam Sheriff in première 

opgevoerd. De betekenis van de vestiging van het museum in het oude synagogencomplex als 

                                                        
(http://www.jhm.nl/organisatie.aspx?ID=3). Zo vertelde ook Judith Belinfante in een gesprek: Gesprek met 
Belinfante, 7 augustus 2009. 
80 J. Cahen e.a. red., Vier eeuwen Waterlooplein. Four centuries Waterlooplein (Amsterdam 1987) 144-160 en 
166-169; Van Voolen red., Gids 1988, 15-24; Belinfante e.a. red., Gids 1995, 9-11; Van Voolen, ‘New life’, 31-
45 en Gesprek met Judith Belinfante.  
81 Amsterdam, Mediatheek Joods Historisch Museum, inventarisnummer 40000243, Video van de opening JHM 
3 mei 1987, NOS, 1987.  
82 Van Voolen red., Gids 1988, 44.  
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monument ter ere van de doden door de Jodenvervolging, maar ook ter wille van de toekomst voor de 

joodse gemeenschap wordt hierdoor onderstreept. Deze betekenis werd ook gereflecteerd in de 

architectuur van het gerestaureerde complex. De afzonderlijke synagogen werden tijdens de restauratie 

grotendeels teruggebracht tot hun oorspronkelijke achttiende-eeuwse staat. De verbindingen tussen 

alle gebouwen werden in moderne materialen, zoals glas en staal gemaakt, zodat in het complex de 

schok van de verandering door de oorlog zichtbaar zou zijn. De architectuur verbeeld door de 

combinatie van oorspronkelijk en nieuw de rijke joodse geschiedenis en de brutale breuk die de 

bezetting door nazi-Duitsland daarin had geslaan. Het opnieuw in gebruik nemen en de functie van 

museum als herdenkingsmonument symboliseerde de kracht waarmee de joodse gemeenschap na 1945 

opnieuw was opgestaan.83  

 

De architecturale keuzen die bij de restauratie van het gebouw werden gemaakt, zijn in het 

kader van de restauratieproblematiek interessant. Er werd namelijk gekozen voor de restauratie naar de 

oorspronkelijke staat, maar met het duidelijk onderstrepen van de breuk van de oorlog. Door de 

combinatie van restaureren en van het aanbrengen van een gedeeltelijk nieuwe en moderne structuur, 

was gekozen voor de tussenweg die W. Denslagen in zijn Nostalgie en modernisme in de 

monumentenzorg bepleitte. De aanhangers van de Moderne Beweging in de monumentenzorg stonden 

en staan helemaal afkerig van elke vorm van terugrestaureren. Voorstanders van het volledig namaken 
                                                        
83 Amsterdam, Mediatheek JHM, 40000243, Video van de opening; Cahen e.a. red., Vier eeuwen Waterlooplein, 
144-160 en 166-169; JHM, Jaarverslag JHM 1987; Van Voolen red., Gids 1988, 15-24; J. Belinfante e.a. red., 
Gids 1995, 9-11; E. Van Voolen, ‘New life’, 31-45. 

Afb. 4: Het gebruik van metaal in de verbinding tussen de 
vier gebouwen. Zicht op de sjoelgasse  
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van de oorspronkelijke staat in de restauratie benadrukten het belang dat deze vorm van restauratie 

kon hebben voor de gemeenschap die rond deze gebouwen vorm had. In de discussie die in de vroege 

jaren negentig rond het al dan niet herstellen van de tijdens de oorlog gebombardeerde Frauenkirche in 

Dresden werd gevoerd werden deze argumenten ook aangevoerd. Daar werd geargumenteerd dat het 

terugrestaureren niet noodzakelijk de bedoeling moest hebben een letterlijke kopie van het monument 

te vervaardigen. Door het terugrestaureren zou de kerk als Mahnmal, als symbolisch monument, 

kunnen worden heropgebouwd.84 Dit is precies wat in het Joods Historisch Museum ook gebeurde. 

Het museum werd door de architecturale keuzen versterkt in zijn functie als monument voor de 

overlevenden, opdat nooit zou worden vergeten.85   

Hoewel het gebouw en ook het museum dus heel sterk een plaats van herdenking, een plaats van 

herinnering werden, kon aanvankelijk toch weinig gebeuren met de symboolwaarde die het museum in 

dat complex kreeg.86 In de museale invulling van het gebouw werd een zekere afstandelijkheid in acht 

genomen. De gebouwen werden teruggerestaureerd naar hun oorspronkelijke achttiende-eeuwse staat 

als synagoge, maar de oude synagogen werden niet meer als zodanig ingericht. Rond de voet van de 

Ark werd een zwart blok geplaatst, zodat de treden niet meer konden worden gebruikt, er werd geen 

nieuwe bima gebouwd en ook de glasramen werden niet gerestaureerd.87 In 1987 waren er nog steeds 

genoeg mensen die de synagogen hadden gekend in hun originele staat en in hun originele functie. 

Voor deze mensen zou het te confronterend kunnen zijn geweest om de synagogen terug te 

restaureren. De afstand tot de verschrikkingen van de oorlog was voor overlevenden minder groot dan 

vandaag en er waren ook nog meer overlevenden.88 Zoals Ido de Haan opmerkt, wordt over de 

geschiedenis van de Jodenvervolging altijd gesproken in termen van een verwerkingsproces.89 Hoewel 

dat historisch gezien niet altijd evenveel oplevert, is het in de context van een museum wel belangrijk 

hier rekening mee te houden. De gevoeligheid ten aanzien van het trauma van de 

                                                        
84 W. Denslagen, Nostalgie en modernisme in de monumentenzorg (Utrecht 1999).  
85 Dit blijkt ook uit het motto dat voor het museum werd gekozen: ‘Zien leidt tot gedenken. Gedenken leidt tot 
doen’. Hierop wordt verder nog teruggekomen in de bespreking van de museale presentatie. Dat herinnering een 
centraal thema wordt, blijkt ook uit: Van Voolen, ‘New life’, 40.  
86 Over erfgoed en herinnering: R. Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: idem red., 
Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 1-28; Ribbens, 36-40; Over 
plaatsen van herinnering: Nora, ‘Entre mémoire et histoire’, La république des lieux’, in: Les lieux de mémoire. 
La république (Parijs 1984) dl.1, i-xlii; P. den Boer en W. Frijhof (ed.), Lieux de mémoire et identités nationales. 
La France et Les Pays Bas (Amsterdam 1993); Ribbens, Een eigentijds verleden, 37-38 en 42-43 en P. den Boer, 
‘Geschiedenis, herinnering en lieux de mémoire’, in: Van der Laarse , Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en 
musealisering (Amsterdam 2005) 40-55. 
87 De bima is een verhoging in het midden van de synagoge, van waarop uit de Torah wordt gelezen. Dat de 
glasramen niet werden gerestaureerd en dat in de plaats daarvan werd gekozen voor doorzichtige, kleurloze 
ramen had overigens ook te maken met de museale functie van het gebouw. Door de wisselende kleuren van 
glasramen zouden de objecten niet tot hun recht kunnen komen.  
88 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000649: interieur grote synagoge, Jeroen Nooter, 1988; Amsterdam, 
Mediatheek JHM, foto 100000625: Interieur grote synagoge met bovenaanzicht op de zilverberg, 1987; D. van 
der Maas, ‘Bijlage 2. Gesprek met Hetty Berg’, in: Idem, Oriëntalisme en musea. De canon  en het oriëntalisme 
als narratief sjabloon in het Joods Historisch Museum en Museumpark Oriëntalis (masterscriptie Unversiteit 
van Amsterdam 2008); Gesprek met Judith Belinfante en Gesprek met Hetty Berg.  
89 De Haan, Na de ondergang, 1-8.  
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oorlogsverschrikkingen was in 1987 groter dan vandaag, daarom was het destijds onmogelijk om de 

oude sfeer van voor de oorlog te herstellen. Sinds de jaren zeventig was, zoals eerder vermeld, ook 

sprake geweest van groeiende erkenning van het vervolgingstrauma. Anders dan men zou verwachten 

bleek dat diegenen die hulp zochten voor dat trauma, niet alleen ouderen waren, die de oorlog bewust 

hadden meegemaakt. Ook bij mensen die in 1945 nog baby’s waren of zelfs nog niet geboren waren, 

de zogenaamde tweede generatie, was sprake van een vervolgingstrauma. Daardoor bleef de groep 

voor wie de vernietiging van de synagogen tijdens de oorlog confronterend kon zijn erg groot.90  

Daardoor gebeurt in het oude synagogencomplex iets bijzonder. Hoewel de gebouwen werden 

teruggerestaureerd, mocht precies wat werd verwoest door de Jodenvervolging niet worden 

opgeroepen door de reconstructie van de inrichting en de sfeer van de vroegere synagogen. In de oude 

synagogen kwam de focus te liggen op de huidige museale functie.91 Hoewel Edward van Voolen stelt 

dat uit respect voor de overlevenden de oorlog geen visueel dominante eigenschap van het gebouw 

was, lijken de architecturale keuzen er juist op te wijzen dat de oorlog erg expliciet aanwezig werd 

gesteld (in de metalen constructie), maar de periode ervoor in de vormgeving meer werd 

weggedrukt.92 Er kan dus worden gesteld dat het museum en het synagogencomplex als gebouw in 

1987 vooral een monument waren voor de slachtoffers van de oorlog, een plaats van herinnering voor 

de tijd van verschrikkingen, een monument om nooit meer te vergeten hoe fout het kon lopen. Het 

gebouw was veel minder een monument voor de joodse geschiedenis in Nederland van voor 1945.  

Het is interessant om hier het concept lieux de mémoire te introduceren. Pierre Nora stelde in de 

jaren tachtig dat lieux de mémoire, of plaatsen van herinnering, waren ontstaan omdat de milieux de 

mémoire waren verdwenen. Er was een afstand gekomen tot de geschiedenis. Als de band met het 

verleden is verbroken, moet de herinnering eraan worden verankerd in materiële en immateriële 

plaatsen. Nora stelde dan ook dat een traditionele geschiedschrijving niet meer mogelijk was, maar dat 

een geschiedenis van de Franse staat moest worden geschreven aan de hand van deze lieux de 

mémoire.93 Nora was pessimistisch over de bestaande historische cultuur. Het ontstaan van 

herinneringsplaatsen was volgens hem een teken van een ziek historisch bewustzijn. Als de banden 

van het heden met het verleden gezond zouden zijn, zou de behoefte niet bestaan de herinnering aan 

het verleden te verankeren in bepaalde plaatsen. De reden daartoe is dan het tempo waarin de wereld 

verandert. Omdat het gevoel ontstaat dat in al die veranderingen veel verloren gaat, groeit de drang 

dingen te bewaren, te vereeuwigen en vast te leggen. Letterlijk definieerde hij een lieu de mémoire als 

‘elke betekenisvolle eenheid, van materiële of ideële orde, waarvan de menselijke wil of het werk van 

                                                        
90 De Haan, Na de ondergang, 131-156.  
91 Van Voolen, ‘New life’, 39-40 en gesprek met Belinfante en gesprek met Berg.  
92 Van Voolen, ‘New life’, 40.  
93 Nora, ‘Entre mémoire et histoire’, i-xlii en Jo Tollebeek, ‘Vaut le voyage. De Belgische plaatsen van 
herinnering’ in: Idem, e.a. (red.), België. Een parcours van herinnering (Amsterdam 2008), dl. 1, 13-25. Over 
het concept lieux de mémoire, zie ook: P. den Boer en W. Frijhof (ed.), Lieux de mémoire et identités nationales; 
Ribbens, Een eigentijds verleden, 37-38 en 42-43 en P. den Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en lieux de 
mémoire’, 40-55.  
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de tijd een symbolisch element van het herinneringspatrimonium van een gemeenschap heeft 

gemaakt’.94 In feite zijn lieux de mémoire dan ook (verwant aan) erfgoed. Erfgoed zijn materiële en 

immateriële overblijfselen uit het verleden, waaraan in het heden betekenis wordt gegeven. Die 

betekenis is veranderlijk, net als dat met lieux de mémoire het geval is.95  

In eerste instantie lijkt het duidelijk dat het Joods Historisch Museum en het gebouwencomplex 

waarin het in 1987 gevestigd werd als een lieu de mémoire zou kunnen worden beschouwd.96 Bij de 

opening werd, zoals hoger beschreven, duidelijk gesteld dat het museum een monument zou zijn, een 

plek om de slachtoffers van de Jodenvervolging te herdenken. De herinneringen moesten worden 

verankerd om nooit meer te vergeten. Hoewel het museum daardoor inderdaad dicht bij Nora’s lieux 

de mémoire komt, zijn er ook interessante discrepanties te vinden. Zo ging Nora erg uit van de Franse 

context. De verbrokkeling van de nationale gemeenschap zorgde volgens hem voor de crisis in het 

historisch bewustzijn die leidde tot de ontwikkeling van lieux de mémoire.97 In het geval van het Joods 

Historisch Museum is echter niet helemaal sprake van de verbrokkeling van de gemeenschap wiens 

geschiedenis er wordt gerepresenteerd. De gemeenschappelijke ervaringen van de oorlog zorgden 

namelijk voor een vanzelfsprekende band tussen alle joden, van welke strekking en welke achtergrond 

zij ook waren. De joodse gemeenschap was na de oorlog uiteraard wel verbrokkeld. Het grondige 

karakter van de vernietiging door de Nazi’s had de joodse gemeenschappen overal in Europa gebroken 

en verwoest. Daardoor was ook de band met het verleden gebroken en bestond er een grote zoektocht 

naar de eigen identiteit en de eigen roots.98 Het grote verschil met het uitgangspunt van Nora is echter 

dat er door de oorlog een vanzelfsprekend samenbindend element was tussen alle joden. Het was dus 

niet zo dat lieux de mémoire moesten zorgen voor het fundament voor de collectieve identiteit, dat was 

er al.  

Een tweede nuance houdt verband met de uniciteit van de Tweede Wereldoorlog. In de laatste 

decennia is duidelijk sprake van een enorme opgang van de herinnerings- en erfgoedcultuur. Hoewel 

dus de kritiek op de historische cultuur, met Nora als aanvoerder, nooit groter was, kan toch worden 

betoogd dat de aandacht voor de geschiedenis nooit zo groot is geweest als vandaag.99 Binnen die 

groeiende herinneringscultuur, neemt de Tweede Wereldoorlog een bijzondere plaats in. De Tweede 

Wereldoorlog heeft een status van uniciteit. De herinnering aan deze tijd wordt niet op een 

nostalgische en romantische manier gecultiveerd. Het is vooralsnog de horror van de oorlog die 

                                                        
94 Deze vertaling is afkomstig uit: Jo Tollebeek, ‘Vaut le voyage’, 15. 
95 Zie ook: A. Arnout, ‘Lieux de mémoire. Erfgoed en geschiedenis’, te verschijnen in Tijdschrift voor 
Geschiedenis. Dit artikel werd gebaseerd op een paper geschreven in het kader van het onderzoeksseminar 
Cultureel Erfgoed binnen het kader van de masteropleiding Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht (2008-
2009).  
96 Dit blijkt ook uit een artikel van Edward van Voolen, waarin hij het JHM in het synagogencomplex betitelt als 
een lieu de mémoire voor het Nederlandse Jodendom: E. van Voolen, ‘Le Musée historique juif d'Amsterdam : 
lieu de memoire du judaisme neerlandais’, in: Septentrion, 25 (1996), 44-54.  
97 Nora, ‘Entre mémoire et histoire’, i-xlii en Tollebeek, Vaut le voyage, 13-25.  
98 Zie: Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403; C. Brasz, ‘After the Shoah’, 273-288 en gesprek met 
Judith Belinfante, 7 augustus 2009. 
99 P. den Boer, ‘Geschiedenis’, 40-58; Ribbens, Een eigentijds verleden,  285-289.  



 41 

centraal staat. Daarin valt de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Jodenvervolging buiten de 

tendensen in de meeste vormen van herinnering en erfgoedomgang met het verleden.100 Ook in de 

geschiedschrijving mist een zekere afstandelijkheid. De Haan stelt in de inleiding van zijn studie over 

de herinnering aan de Jodenvervolging, dat deze periode uit de geschiedenis altijd in termen van een 

psychologisch proces van traumaverwerking wordt beschreven. Dat is beperkend, maar tegelijkertijd 

ook logisch omdat het nog steeds – zij het wel steeds in mindere mate – om levende geschiedenis gaat. 

Met de Tweede Wereldoorlog bestaat nog een natuurlijke band, omdat nog steeds mensen leven die de 

oorlog hebben meegemaakt.101 Dit maakt het des te interessanter om het karakter van het Hoogduitse 

synagogencomplex als plaats van herdenking en herinnering te bestuderen. Volgens Nora’s begrippen 

is namelijk nog sprake van een milieu de mémoire als het om de oorlog gaat.  

In feite zou het Joods Historisch Museum op een dubbele manier als lieu de mémoire kunnen 

fungeren. Door de specificiteit van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging en het belang 

daarvan voor het museum, is het interessant die beide polen voor de analyse van elkaar te scheiden. 

Herinneringen konden worden vastgehecht aan de objecten die overgebleven zijn uit vroegere tijden 

en symbool kunnen staan voor gebeurtenissen uit de geschiedenis. De herinnering werd echter ook 

vastgehecht aan de plaats zelf, het oude synagogencomplex. Zoals uit de toespraken bij de opening 

van het museum en de architectuur van het gebouw bleek, werd het Joods Historisch Museum als 

locatie gezien als een plaats waar de gruwelen van de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog 

konden worden herdacht, om nooit te vergeten. In het museum zelf zouden objecten te zien zijn die 

afkomstig waren uit veel vroegere tijden. De herinnering aan het vooroorlogs verleden was anders van 

karakter dan de herinnering aan de oorlog. De band met de oorlogsjaren was in 1987 nog niet 

verbroken. De oorlog betekende echter zelf een breuk tussen de joodse gemeenschap en haar 

vooroorlogse verleden. Na de oorlog bleef slechts een handvol joden over in Nederland. Vooral de 

middengeneratie was getroffen. Diegenen van die middengeneratie die de oorlog hadden overleefd en 

nog enige energie over hadden trokken na 1945 naar Israël om daar aan een nieuwe staat te bouwen. 

Dat betekende dat er na de oorlog een oude en een jonge generatie was, met een groot gat ertussen. 

Toen die jonge generatie volwassen werd, hadden zij nood aan erfgoed, aan wortels. In feite waren zij 

op zoek naar de herinneringen die waren verdwenen.102 

In het beschouwen van het Hoogduitse synagogencomplex als lieu de mémoire moet dus een – 

misschien in de praktijk een nogal artificieel blijkende – scheiding worden gemaakt tussen het 

museum en het gebouw waarin het museum zich bevond en het verleden dat er werd herdacht. In een 
                                                        
100 Zie: Dorsman, Jonker en Ribbens, Het zoet en het zuur, 194-196; F. van Vree,  De scherven van de 
geschiedenis. Over crisisverschijnselen in de hedendaagse historische cultuur (Amsterdam 1998) 17-19 en Van 
Vree, De scherven van de herinnering, 17-19 en Ribbens, Een eigentijds verleden, 16 en 286.  
101 Over de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het kader van erfgoedtheorieën, zie ook de scriptie van 
Melissa de Valk: M. de Valk, Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Verleden, heden en toekomst 
(Masterscriptie Cultureel Erfgoed, Universiteit Utrecht 2009) 5-25.  
102 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403; C. Brasz, ‘After the Shoah. Continuity and change in the 
Post-War Jewish Community of the Netherlands’, in: Israel en Salverda red., Dutch Jewry, 273-288 en gesprek 
met Judith Belinfante, 7 augustus 2009.  
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eerste fase, toen het gebouw nog maar net in gebruik werd genomen als museum, was het niet zo 

evident dat de herinneringen aan de geschiedenis van deze plek van voor 1940, heel direct zouden 

worden opgeroepen. Er werd een zekere afstandelijkheid in acht genomen, omdat de persoonlijke 

confrontatie te groot zou zijn voor mogelijke bezoekers. De herinnering aan de tijd voor 1940 was er 

echter wel onrechtstreeks aanwezig doordat de gebouwen waren gerestaureerd naar hun achttiende-

eeuwse toestand. De dominante herinnering die aan het gebouw werd verbonden, lijkt echter de 

herinnering aan de gruwelen van 1940-1945 te zijn geweest.103 Daarbij is het betwijfelbaar of er 

sprake was van een breuk met het verleden. De herinnering aan die tijd van oorlog en aan de 

slachtoffers was namelijk nog steeds erg levendig. Er waren in 1987 nog steeds genoeg mensen die de 

oorlog hadden meegemaakt. Men zou kunnen stellen dat het gebouw daarom niet noodzakelijk een 

lieu de mémoire voor de joodse geschiedenis in het algemeen was, maar eerder een monument voor de 

slachtoffers van de Jodenvervolging en een bewijs van heropstanding van de joodse gemeenschap 

daarna. Terwijl het museum zelf, de inhoud van de presentatie van de permanente collectie, ruimer een 

monument wilde zijn voor de joodse geschiedenis en traditie in haar geheel.104 Doordat hier wel 

sprake was van een verdwenen milieu de mémoire kan hier wel sprake zijn van een lieu de mémoire.  

Interessant ook aan het concept van lieux de mémoire zoals dat door Nora werd gemunt is het 

verschil dat wordt gemaakt tussen herinnering en geschiedenis. Nora stelt de moderne, 

wetenschappelijke geschiedschrijving ten dele verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de milieux 

de mémoire. Door haar centrale dogma van afstandelijkheid en objectiviteit zou zij de natuurlijke, 

emotionele binding met het verleden hebben ondermijnd.105  Dit onderscheid tussen herinnering en 

geschiedenis loopt parallel aan het onderscheid tussen erfgoed en geschiedenis. De herinnering zou 

persoonlijk en gekleurd zijn, de geschiedenis afstandelijk en objectief. Vooral in het kader van het 

belang dat in de joodse traditie aan herinnering wordt gehecht is dit belangrijk. De joodse traditie is er 

namelijk één van herdenken.106 Bij joodse feestdagen en rituelen wordt opgeroepen de gebeurtenissen 

die worden herdacht, te herdenken alsof je ze zelf hebt meegemaakt. Dat maakt dat het onderscheid 

tussen geschiedenis en herinnering erg onbelangrijk wordt, maar ook dat het onderscheid tussen religie 

en geschiedenis in de joodse traditie nogal vaag is.  

De geschiedenis van het joodse volk wordt binnen de joodse traditie dus altijd al beleefd en 

verinnerlijkt. Geschiedenis houdt dan ook altijd een zekere betrokkenheid in zich. Bovendien worden 

herinneringen aan historische gebeurtenissen er al altijd verankerd in feestdagen, die de immateriële 

lieux de mémoire van de joodse religie zouden kunnen worden genoemd. Enerzijds zou dus kunnen 

                                                        
103 JHM, Jaarverslag Joods Historisch Museum 1987 (Amsterdam 1988); D. van der Maas, ‘Bijlage 2. Gesprek 
met Hetty Berg’, in: Idem, Oriëntalisme en musea. De canon  en het oriëntalisme als narratief sjabloon in het 
Joods Historisch Museum en Museumpark Oriëntalis (masterscriptie Unversiteit van Amsterdam 2008); Gesprek 
met Judith Belinfante, 7 augustus 2009 en Gesprek met Hetty Berg, 7 augustus 2009.  
104 E. van Voolen red., Gids 1988 en JHM, Jaarverslag JHM 1987. Zie ook: Cahen e.a. red., Vier eeuwen 
Waterlooplein, 145 en Van Voolen, ‘Le musée’, 44-54.  
105 Nora, ‘Entre mémoire et histoire’, xviii.  
106 Zoals uit het museum blijkt en Cahen, Vier eeuwen Waterlooplein, 144-145. 
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worden gesteld dat de lieux de mémoire niet zo nieuw zijn als ze schijnen in Nora’s theorieën, die erg 

verbonden zijn met de negentiende-eeuwse natiestaat. Anderzijds zou kunnen worden betoogd dat het 

ontstaan van lieux de mémoire niet altijd het verdwijnen van de milieux de mémoire inhouden, 

aangezien de joodse traditie op een natuurlijke manier is doorgegeven van generatie op generatie. 

Aangezien het museum een instelling is die zich met joodse cultuur, traditie en religie bezighoudt, is 

het belang van herdenken en het gebrek aan belang van het onderscheid tussen geschiedenis en 

herinnering belangrijk bij het bestuderen van de omgang met de geschiedenis in deze instelling.   

Of het Joods Historisch Museum in 1987 een lieu de mémoire was geworden, valt te 

betwijfelen, omwille van de joodse traditie in levendig herdenken en omwille van de levendige band 

die er nog met het oorlogsverleden bestond. Ook was het museum als monument en locatie heel sterk 

een plaats van herdenking voor het oorlogsverleden en kwam in het museum zelf een ruimere 

historische periode aan bod. Het museum wilde graag een monument worden voor de hele joodse 

geschiedenis.107 Door de afstand was voor de vooroorlogse geschiedenis wel sprake van het 

verdwijnen van milieux de mémoire. Het lijkt dan ook verstandig om met betrekking tot dit museum 

als lieu een onderscheid te maken tussen een lieu de mémoire, of een plaats van herinnering, en een 

plaats van herdenking.  

Of het museum als lieu de mémoire functioneerde in 1987 of niet, vooral belangrijk was dat de 

locatie symbolisch belangrijk was en bijdroeg aan de betekenis die het museum kon krijgen. Het 

gebouw kon symbool staan voor de hele joodse geschiedenis, een geschiedenis van  de pracht en paal 

die de synagoge had gekend, van verwoesting tijdens de oorlog tot overlevingszin en heropstanding 

erna. In de beginfase in 1987 kon het museum echter niet te sterk doen herinneren aan de vooroorlogse 

periode. In de architectuur was dat zichtbaar omdat de afzonderlijke synagogen wel in hun 

oorspronkelijke staat werden teruggerestaureerd, maar de authentieke sfeer niet werd gereconstrueerd. 

De herinnering aan de oude functie zou te confronterend kunnen zijn, omwille van het trauma van de 

oorlog. De verwerking van het trauma stond nog niet ver genoeg om de verwoesting zo dicht bij te 

brengen door terug tot leven te brengen wat dood was gegaan. De symboolfunctie van het gebouw was 

dus belangrijk, maar mocht niet te sterk worden. Omzichtigheid was in die eerste tijd dan ook 

geboden.  

 

Identiteit als antwoord. De museale inrichting van de vaste collectie 

 

Met het nieuwe gebouw kon ook een hele nieuwe museale presentatie worden uitgewerkt. De museale 

presentatie, zoals die in 1987 vorm kreeg, was destijds erg vernieuwend. Van overal in de wereld 

kwamen andere museumconservators en –inrichters naar Amsterdam om inspiratie op te doen en het 

museum bestuderen. In 1989 kreeg het museum de Council of Europe Museum Prize. Dit omwille van 

                                                        
107 Dit bleek onder meer uit: Van Voolen red., Gids 1988 en JHM, Jaarverslag JHM 1987. Zie ook: Cahen e.a. 
red., Vier eeuwen Waterlooplein, 145 en Van Voolen, ‘Le musée’, 44-54.  
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de moderne aanpassingen aan het oude gebouwencomplex, maar ook omwille van de inhoudelijke 

presentatie.108  

 

De presentatie beschreven (1987) 

De permanente collectie werd in 1987 gepresenteerd in de Grote Synagoge en de Nieuwe Synagoge. 

Bezoekers kwamen binnen via één van de twee ingangen in de Sjoelgasse, de ene in de Nieuwe 

Amstelstraat en de andere ingang aan het Jonas Daniël Meijerplein. Van de ingang werden ze naar de 

garderobe geleid, vanwaar het museumbezoek echt kon starten. Er was bij de inrichting van het 

nieuwe Joods Historisch Museum gekozen voor één duidelijke museumroute. De bezoekers begonnen 

allemaal bij hetzelfde beginpunt, doorliepen de route en eindigden allemaal bij hetzelfde eindpunt. De 

keuze voor een duidelijke museumroute werd versterkt door de keuze voor één continue vormgeving. 

Deze vormgeving of presentatiestijl kan nu misschien als klassiek worden ervaren. In zekere zin was 

ze dat ook: objecten werden in vitrines tentoongesteld en bij elke vitrine hoorde een tekstbordje. Het 

gebruik van vitrines was echter afwisselend en de vormen van de vitrines en panelen konden soms erg 

bijzonder zijn. Het meest opvallend waren het cirkelvormige paneel bij binnenkomst en de lessenaars 

die gebruikt werden voor de presentatie van de documenten in verband met de Jodenvervolging in de 

Nieuwe Synagoge en de zilverberg in de Grote Synagoge.109  

                                                        
108 Van Voolen, ‘New life’, 40 en gesprek met Belinfante en gesprek met Berg.  
109 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto’s 10000638: interieur Nieuwe Synagoge met Ark en binnencirkel; 
10000639: interieur Nieuwe Synagoge met Ark en binnencirkel; 100000642: interieur Nieuwe Synagoge, 

Afb. 5: Interieur van de Grote Synagoge met zicht op de 
Ark en de binnencirkel (1987) 

Afb. 6: De lichtjeskaart (1987) 
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De route begon op de begane grond in de Nieuwe Synagoge, liep via de traverse naar de begane 

grond van de Grote Synagoge en eindigde op de galerijen van de Grote Synagoge. Het onderwerp van 

het museum was in drie afdelingen gesplitst. Het eerste deel ging over joodse identiteit en werd 

tentoongesteld in de Nieuwe Synagoge. Op de begane grond van de Grote Synagoge was de 

presentatie over de religie, de tweede afdeling, te vinden. Tot slot kwam de sociale geschiedenis van 

de joodse gemeenschap in Nederland aan bod op de Galerijen van de Grote Synagoge.110  

Het eerste deel van de presentatie over joodse identiteit was veruit het pronkstuk van de nieuwe 

vaste collectie. Het was het meest vernieuwende in de permanente expositie. De bezoeker begon het 

bezoek bij de Heilige Ark in de Nieuwe Synagoge. Daar rond was een expositiepaneel opgesteld in 

cirkelvorm. Links van deze binnencirkel was een inleidend paneel bevestigd waarin de volgende tekst 

werd opgenomen:  

‘De synagogen, waarin thans het Joods Historisch Museum is gehuisvest, waren 

eeuwenlang de plaats waar joden samen kwamen voor gebed en studie. Hier werden de 

hoogtijdagen in het leven van de enkeling en de gemeenschap gevierd, hier werden vreugde 

en verdriet gedeeld. Na de moord op ruim 100 000 Nederlandse joden in de jaren 1940-

1945 stonden deze monumenten jarenlang leeg. Toch werd joods leven hervat.’111 

 

In de binnencirkel waren zichten te zien van Nederlandse dorpen en steden waar joodse aanwezigheid 

was of was geweest. Op een zijpaneel was een lichtjeskaart te zien waarop was aangeduid waar in 

Nederland gedurende die vierhonderd jaar joden hadden geleefd. Boven deze zichten hingen portretten 

van joodse mensen, deze mensen stonden symbool voor de vierhonderdjarige aanwezigheid van 

joodse mensen in Nederland. Het ging om heel verschillende mensen, waardoor de centrale vraag zich 

opdrong: Wie is joods?112   

De route zette zich voort langs de vijf elementen waaruit volgens het museumverhaal de joodse 

identiteit was samengesteld. In het museum werd deze presentatie de schijf van vijf genoemd. Het 

eerste element van deze schijf was de joodse religie en de Thora. Het museum presenteerde er in 

vitrines, een boekenkast en bevestigd aan panelen objecten en foto’s: een perkamenten Thorarol, een 

keur van in Amsterdam gedrukte Hebreeuwse boeken, een antiek houten model van de verwoeste 

tempel in Jeruzalem, joodse boeken en een tafel gedekt zoals voor de paasmaaltijd. Verder werden 

                                                        
lessenaars Jodenvervolging tweede wereldoorlog en 100000649: interieur Grote Synagoge, Jeroen Nooter, 1988 
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Museum. Achtergrondinformatie over de vaste opstelling (Amsterdam 1986); Van Voolen e.a. red., Gids 1988 en 
Van Voolen, ‘Le musée’, 48-49. 
110 JHM, Joods Historisch Museum. Achtergrondinformatie over de vaste opstelling (Amsterdam 1986); Van 
Voolen e.a. red., Gids 1988 en Van Voolen, ‘Le musée’, 48-49. 
111 Zie: Doucqué, Traditie in overleven en doorgeven, 35-36. Deze tekst was ook in de gids te vinden: Van 
Voolen red., Gids 1988, 24.  
112 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 10000638: interieur Nieuwe Synagoge met Ark en binnencirkel, Jeroen 
Nooter, 1988; foto 10000639: interieur Nieuwe Synagoge met Ark en binnencirkel, Jeroen Nooter, 1988 en foto 
100000640: interieur Nieuwe Synagoge, lichtjeskaart, Jeroen Nooter, 1988 en Van Voolen, ‘Le musée’, 48-49. 
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foto’s getoond. Enkele foto’s, waaronder één met studerende kinderen, illustreerden hoe voor velen de 

religie nog altijd de basis was voor het joods zijn. Met andere foto’s werd aangetoond hoe verscheiden 

de joodse religie in de tegenwoordige tijden kon zijn. In de presentatie stonden twee opvattingen over 

religie en identiteit centraal. De eerste was dat de religie en joodse traditie een belangrijke, en lange 

tijd ook de enige, pijler van de joodse identiteit. Een tweede opvatting was dat de joodse traditie niet 

standvastig, noch enkelvoudig is. De tradities, zo werd gesteld, zijn voortdurend in evolutie en werden 

steeds aangepast. Ook werd benadrukt dat in het moderne Jodendom vele interpretaties en stromingen 

bestonden en bestaan binnen de religie.113  

Het tweede kwart in de schijf van vijf hield verband met de band met Israël en het zionisme. In 

deze presentatie werd de eeuwige band met Israël behandeld, van de traditionele uitspraak aan het eind 

van de joodse paasviering ‘volgend jaar in Jeruzalem’, tot het Zionisme, dat ontstond als gevolg van 

het moderne, politieke antisemitisme. De nadruk lag daarbij op de ontwikkeling van het zionisme in 

Nederland, aan de hand van een affiche van de vroegste demonstratie voor een joods land in 1918, 

boomcertificaten en foto’s van pioniers in Israël. Deze presentatie toonde aan de hand van foto’s, 

boeken, affiches en dergelijke hoe Israël altijd centraal heeft gestaan in het Jodendom en waarom.114  

Het derde element dat volgens de makers van de expositie deel uitmaakte van de joodse 

identiteit was de geschiedenis van vervolging en overleven. De Jodenvervolging door de Nazi’s werd 

in de museumgids in een historisch perspectief geplaatst. De presentatie van de Jodenvervolging 

bestond uit drie delen. Ten eerste was een monumentaal schilderij in de vorm van een drieluik, De 

strijd tussen de krachten van goed en kwaad, de overwinning van de gerechtigheid opgehangen. Ten 

tweede was er het herdenkingsmonument Licht. Het laatste onderdeel was informatief het meest 

gewichtige: de presentatie van originele documenten en foto’s getoond uit de periode 1940-1945 op 

acht schuinshangende panelen.115 Er werd getoond hoe de Nederlandse joden al direct na het begin van 

de bezetting als groep werden geïsoleerd, hoe slechts zestienduizend joden konden onderduiken, hoe 

honderd- en zevenduizend werden gedeporteerd en uiteindelijk ook honderd- en vierduizend de oorlog 

niet zouden overleven. Ook werd aandacht besteed aan hoe moeizaam de terugkeer verliep voor de 

overlevenden, hoe zij weinig hulp kregen en hoe moeilijk het voor hen was de draad opnieuw op te 

nemen. Deze presentatie van de Jodenvervolging bevond zich tussen de Ark en de buitenmuur van de 

synagoge. Het was voor het eerst dat de presentatie, die in schuinstaande vitrines gebeurde, zo 

openlijk te bekijken was. 

                                                        
113 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000641: Interieur Nieuwe Synagoge, maquette tweede tempel en 
boekenkast Bibliotheca Rosenthaliana, Jeroen Nooter, 1988; JHM, Achtergrondinformatie over de vaste 
opstelling, 2; Van Voolen red., Gids 1988, 59-64. 
114 JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 2; Van Voolen red., Gids 1988, 65-72. 
115 De panelen zagen eruit als lessenaars. De vitrines steunden op een poot, maar waren in plaats van liggend, 
halfopgericht opgesteld. Boven dat schuine deel, hing telkens een verticaal tekstbord waarop uitleg bij de 
tentoongestelde documenten werd gegeven. De documenten waren thematisch tentoongesteld en waren dus 
voorzien van een thematekst.  
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Afb. 9: Zicht op de presentatie rond Charlotte Salomon en de videoplek. 

 

Afb. 7: Zicht op de presentatie rond religie als deel van de 
schijf van vijf in de Nieuwe Synagoge 

Afb. 8: Zicht op de lessenaars over de 
Jodenvervolging in de Nieuwe Synagoge 
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Tot daarvoor werd – in het Waaggebouw – de Jodenvervolging altijd in een aparte ruimte 

gepresenteerd, zodat het mogelijk was deze te omzeilen. Doordat dit derde deel van de joodse 

identiteit zich achter de Ark bevond, was het echter nog steeds mogelijk dit stuk van de presentatie 

over te slaan. Het was echter een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de presentatie van de 

Jodenvervolging.116  

Het vierde element dat deel uit maakt van de joodse identiteit is de persoonlijke geschiedenis. 

Deze werd tentoongesteld aan de hand van de tentoonstelling van een deel van het werk van Charlotte 

Salomon. Charlotte Salomon (1917-1943) was een Berlijnse kunstenaars. In 796 gouaches vertelde zij 

haar leven. Salomon was geboren in Berlijn en groeide daar op. Door de politieke verwikkelingen 

vluchtte zij in 1939 naar Zuid-Frankrijk. Ze leerde er haar echtgenoot Alexander Nagel kennen, met 

wie ze in 1942 huwde. In 1943 werden ze beiden opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Charlotte 

was toen vier maanden zwanger. Voor ze werden afgevoerd, had ze haar werk aan een vriend gegeven, 

met de boodschap dat hij er goed voor moest zorgen, het was haar hele leven. Ze werd meteen na het 

transport vermoord in Auschwitz. Aan de hand van een deel van deze collectie wilde het museum 

tonen hoe de persoonlijke geschiedenis van het individu een belangrijk element was in de 

ontwikkeling van de joodse identiteit en hoezeer persoonlijke geschiedenis en politieke diep met 

elkaar verweven konden raken. Het idee was dat elke jood zich binnen zijn persoonlijke 

mogelijkheden, afhankelijk van de tijd waarin hij leefde en de plaats waar hij woonde, met de joodse 

gemeenschap verbonden kon voelen. 117 Opmerkelijk is dat het museum ervoor koos om een Duitse 

kunstenares als voorbeeld te nemen, in het Amsterdamse museum dat zich met joodse cultuur in 

Nederland bezighield. Vermoedelijk was de collectie te duidelijk en te kostbaar om er niets mee te 

doen.  

De interactie met de omgeving was het laatste element van de presentatie rond joodse identiteit. 

Hier richtte het museum zich heel specifiek op Nederland. Zo werd aan de hand van joodse rituele 

voorwerpen, Hebreeuwse boeken en schilderijen getoond hoe de cultuur van de minderheid invloed 

uitoefende op de cultuur van de meerderheid en hoe de Nederlandse omgeving ook de joodse 

voorwerpen en levenswijze beïnvloedde. Hier kwam de centrale idee naar boven die de basis vormde 

voor de presentatie. Het uitgangspunt van het Joods Historisch Museum was dat het museum de 

geschiedenis van een minderheidsgroep presenteerde. De cultuur van deze minderheidsgroep kon niet 

anders dan ontstaan uit het contact met de niet-joodse omgeving. Hier werd een eerste 

                                                        
116 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000642: interieur Nieuwe Synagoge, lessenaars Jodenvervolging 
tweede wereldoorlog, Jeroen Nooter, 1988; JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 2-3; Van 
Voolen red., Gids 1988, 73-82; Ducqué, Traditie in overleven en doorgeven, 32-39.  
117 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000643: interieur Nieuwe Synagoge, Charlotte Salomon en de 
videoplek, Jeroen Nooter, 1988; JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 3; Van Voolen red., Gids 
1988, 83-86.  
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aanknopingspunt gezocht met andere minderheidsgroepen in de samenleving, die eenzelfde proces 

doormaakten.118    

De presentatie liep verder op de begane grond in de Grote Synagoge. Daar kwam de religie 

meer uitgebreid aan bod dan in het eerste deel van de 

presentatie rond joodse identiteit. In het midden van de 

ruimte stond de zilverberg, vier vitrines waarin zilverwerk 

werd uitgestald. Het waren de schatten van de collectie, 

die er werden tentoongesteld op de plek waar vroeger de 

bima stond, het hart van de synagoge, van waarop uit de 

Thora werd voorgelezen. In de ruimte er rond werden 

andere objecten tentoongesteld. Eerst kwamen de joodse 

feestdagen aan bod. In vitrines werden boeken, prenten, 

foto’s, een tafel zoals die gedekt werd tijdens de sabbat, 

en allerlei rituele en traditionele objecten, zoals 

Chanoekalampen en een miniatuurloofhut van de grote 

verzoendag, opgesteld. Opmerkelijk is dat doorheen heel 

de opstelling recente foto’s toonden hoe deze feestdagen 

en rituelen in de tegenwoordige tijden werden beleefd. Dit 

is een terugkerend element in heel de Grote synagoge.119  

Na de feestdagen werd het dagelijkse gebedsleven 

en de rituelen met betrekking tot de levenscyclus 

tentoongesteld. Het dagelijkse gebedsleven werd geïllustreerd aan de hand van gebedsriemen, een 

gebedsmantel en foto’s. Ook de eetgewoonten kwamen hier aan bod. Behalve de dagelijkse rituele 

praktijk en de feestdagen zijn er andere ‘feesten’ die deel uitmaken van de joodse religieuze praktijk. 

Zo horen er feesten bij de traditionele rites de passage als geboorte, volwassenwording, huwelijk en 

dood. Ook deze rituelen werden geïllustreerd door schilderijen, documenten en rituele voorwerpen, die 

aan de wanden waren opgehangen en in vitrines uitgestald. In dit onderdeel werd ernaar gestreefd de 

ontwikkeling en veelzijdigheid van joodse tradities te tonen, door onder meer de groeiende rol van de 

vrouw te behandelen en de verschillen tussen orthodoxe, conservatieve en liberale stromingen in het 

Jodendom aan te duiden.120  

                                                        
118 JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 3-4; Van Voolen red., Gids 1988, 87-89; JHM, 
Jaarverslag 1987.  
119 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000625: interieur Grote Synagoge met bovenaanzicht op de 
‘zilverberg’, 1987; foto 100000649: interieur Grote Synagoge, Jeroen Nooter, 1988; foto 100000650: interieur 
Grote Synagoge vitrine feestdagen, Jeroen Nooter, 1988; foto 100000651: vitrines religie en feestdagen in de 
Grote Synagoge, Jeroen Nooter, 1988;  JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 4; Van Voolen 
red., Gids 1988, 90-106 en gesprek met Judith Belinfante.  
120 ;  JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 4-5; Van Voolen red., Gids 1988, 107-118.  

Afb. 10: Interieur van de Grote Synagoge met zicht op 
de Zilverberg 
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Een laatste thema in de permanente opstelling over religie was de joodse gemeenschap. In dit 

thema kwam de rol van de synagoge in het religieuze leven en de twee joodse gemeenschappen aan 

bod. In verband met de functie van de synagoge in het Jodendom werden allerlei synagogale 

voorwerpen tentoongesteld, portretten van rabbijnen, een gravure van de Portugese synagoge en het 

Hoogduitse synagogencomplex, een collectie oude ansichtkaarten van synagogen buiten Amsterdam. 

Ook de zilverberg en de zilveren kandelaar uit 1753 en de moderne voorhang van Jeanette Loeb voor 

de Ark wezen op de rol, het interieur en de werking van synagogen in het joodse geloof. Doel was de 

bezoeker niet alleen wat bij te brengen over de synagoge, maar ook over het verschil en de verhouding 

tussen en de invloed van beide kerkgenootschappen in Nederland.121 

Doorheen de presentatie van de religie zoals die in 1987 in de Grote Synagoge tot stand kwam, 

was vooral het vermengen tussen het oude en het nieuwe en het aantonen van de veelzijdigheid van 

het Jodendom opvallend.122 De museumstaf lijkt te hebben willen onderstrepen dat de joodse religie 

dynamisch en veelzijdig was. In die zin sloot de permanente collectie rond religie ook aan bij de 

presentatie rond identiteit, waarin de veelvormigheid en de oneindigheid van de mogelijkheid aan 

combinaties en wisselwerking tussen de verschillende componenten die de joodse identiteit 

uitmaakten, werden geïmpliceerd. 

 

                                                        
121 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000652: interieur Grote Synagoge vitrines mediene en Port. En 
Hoogduitse joden, Jeroen Nooter, 1988;  JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 5-6; Van Voolen 
red., Gids 1988, 119-123. 
122 Zo is één van de vier vitrines van de zilverberg gevuld met modern Israëlisch zilver. De voorhang aan de Ark 
is eveneens modern, terwijl de andere objecten van erg oud tot relatief jong variëren. In de 
achtergrondinformatie bij de vaste opstelling wordt expliciet aangegeven  dat wanneer relevant, de verschillen 
tussen liberaal en orthodox worden aangegeven. De verwerking van de rol van de vrouw in de presentatie, wijst 
op een ontwikkeling in de joodse traditie.   

Afb. 11: Vitrines over joodse Feestdagen in de Grote Synagoge 
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Het laatste stuk van de permanente expositie bevond zich dan op de galerijen van de Grote 

Synagoge. Van 1987 tot de vernieuwingen vanaf 2004 waren deze galerijen gericht op de sociale 

geschiedenis van de joden. Toen het museum zijn deuren opende in 1987 was er een tentoonstelling 

ingericht over Tsedeka, de liefdadigheid binnen de joodse gemeenschap, in historisch perspectief. Het 

verhaal startte nogal vaag in de zeventiende eeuw en eindigde in het naoorlogse tijdperk en werd 

voornamelijk verteld aan de hand van schilderijen. In deze presentatie lag het accent op de meer 

recente geschiedenis. In de museumgids werden slechts vier thema’s gewijd aan de zestiende, de 

zeventiende en de vroege achttiende eeuw. De burgerlijke gelijkstelling, de periode van de Franse 

revolutie en Willem I kregen zeven thema’s toebedeeld. De rest van de negentiende en de twintigste 

eeuw werden samen nog eens in zeven thema’s verdeeld. Enerzijds was dit logisch, omdat de periode 

van de burgerlijke gelijkstelling tot Willem 1 de grootste veranderingen teweeg bracht, anderzijds is 

het interessant dat in het kader van de joods-Nederlandse geschiedenis net op deze periode een accent 

wordt gelegd. Dit brengt ons bij de betekenissen van de presentatie en de analyse ervan, die in een 

volgend deeltje zal worden uitgewerkt.123  

 

 

                                                        
123 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 100000654: overzicht van de galerij Grote Synagoge, Tsedeka, Jeroen 
Nooter, 1988;  JHM, Achtergrondinformatie over de vaste opstelling, 5-6; Van Voolen red., Gids 1988, 119-123 

Afb. 12: Opstelling religie en feestdagen in de Grote Synagoge 
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Analyse van het tentoongestelde 

Een eerste duidelijke, nieuwe richting die het Joods Historisch Museum met de presentatie in 1987 

koos, was het nemen van identiteit als uitgangspunt. De centrale vraag was in 1987 heel duidelijk: Wat 

of wie is een jood? Een tweede opvallend kenmerk is enigszins het gevolg van de keuze voor 

identiteit. In de presentatie uit 1987 is het historische karakter behoorlijk beperkt gebleven. Alleen op 

de galerijen van de Grote Synagoge werd een echt historische tentoonstelling ingericht. Binnen de 

opstelling rond identiteit kwamen wel elementen uit de geschiedenis aan bod, maar dat bleef 

grotendeels beperkt tot de geschiedenis van het Zionisme en de Jodenvervolging in Nederland. Ook in 

de religieuze opstelling werd gebruik gemaakt van historische objecten, maar ze werden niet altijd 

gehistoriseerd. De presentatie die in 1987 opende voor het publiek was dus heel sterk op het nu 

gericht. Deze drie elementen hingen sterk samen en zullen in wat volgt achtereenvolgens worden 

uitgewerkt.  

De presentatie rond identiteit als een schijf van vijf ging terug op een concept van filosoof en 

pedagoog Ido Abram. Hij had, eveneens in de jaren tachtig, een concept ontwikkeld om joodse 

identiteit te definiëren. Volgens Abram had elke mens maar één identiteit maar bestond die uit 

verschillende ervaringsgebieden of segmenten. Een joodse identiteit bestond volgens hem dus uit de 

religieuze traditie, de band met Israël, de herinnering aan vervolging gekoppeld aan de wil te 

overleven, de eigen levensgeschiedenis en de band met de omgevingscultuur. De verhoudingen binnen 

de schijf van vijf, zoals Abram zijn identiteitsconcept visualiseerde, verschilden van mens tot mens. 

Afb. 13: Foto van een deel van de tentoonstelling over de sociaal-economische geschiedenis, ‘Tsedeka’.  
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Het ene segment had niet noodzakelijk altijd even veel gewicht in elke identiteit.124 Dat Abram de 

noodzaak voelde de joodse identiteit en vooral de samenstelling te definiëren, wijst er alvast op dat in 

de jaren tachtig inderdaad een huizenhoog identiteitsvraagstuk bestond, waar het museum niet omheen 

kon, zelfs al had het dat gewild.125  

De keuze voor identiteit had volgens Judith Belinfante te maken met de noodzaak het ‘gat van 

de grootouders’ op te vullen. In een gesprek vertelde ze dat dit creëren van erfgoed voor de tweede 

joodse generatie na de oorlog vanaf haar directeurschap een belangrijke prioriteit was, omdat er zich 

een joodse generatie aandiende die geen erfgoed had. Achteraf beschouwd vindt ze het merkwaardig 

hoe erfgoed kan worden gecreëerd. Door de Tweede Wereldoorlog was voor haar generatie joden in 

Nederland geen natuurlijke band meer met het verleden. De band met het verleden die in normale 

omstandigheden van grootouder, via de ouders naar het kind wordt doorgegeven, door verhalen over 

dat verleden, door het ophalen van herinneringen en het zien van oude spullen kon door de 

verwoestingen van de Jodenvervolging niet worden gevormd. Er was een sterke behoefte aan een plek 

waar iedereen zich geborgen voelde en zich erkende, zo stelt Judith Belinfante. Er drong zich hierdoor 

een sterke vraag naar identiteit op.126  

De joodse gemeenschap werd sterk met elkaar verbonden door de gedeelde ervaringen tijdens 

de oorlog. Dat bleek meteen na de oorlog, maar zoals De Haan betoogt, werden de scheidslijnen die 

door Nazi-Duitsland waren getrokken, herbevestigd in de naoorlogse periode.127 De verbindende 

kracht die de geschiedenis van vervolging en heropstanding kon hebben, betekende echter niet dat zich 

geen vraagstuk van identiteit  kon opdringen. Zoals in de museale presentatie uit 1987 bleek, was dat 

ook maar één van de elementen die de joodse identiteit construeerden. Bovendien was dat een 

negatieve associatie. De verbinding van alle joden door de gemeenschappelijke ervaring van de 

Holocaust gaf geen sluitend antwoord op de vraag wat het betekende joods te zijn. In zekere zin zette 

zich daarmee ook gewoon een vooroorlogs proces voort, dat ook in de bredere samenleving speelde. 

Al in de negentiende eeuw waren het aantal mogelijke invullingen van joods zijn exponentieel 

toegenomen. Door de toegenomen secularisatie was het niet langer alleen de religie die bepaalde of 

iemand joods was of niet.128 Na de oorlog zette dat proces zich door.  

Erfgoed en identiteit zijn sterk met elkaar verbonden. Het ontstaan van erfgoed wordt vaak in 

verband gebracht met een crisis in de bestaande samenlevingsvormen van natie en staat en het 

daardoor groeiende vraagstuk van identiteit.129 Het is dus logisch dat als het Joods Historisch Museum 

                                                        
124 I. Abram, ‘Een joodse visie op culturele identiteit’, in: Samen Wijs, 2 (1982) en I. Abram, joodse identiteit. 
Identiteit en imago als beelden (Kampen 1993) 9-11. Zie ook: Douqué, Traditie in overleven en doorgeven, 32-
33.  
125 Zo stelde ook Judith Belinfante in een gesprek, 7 augustus 2009.  
126 Brasz, ‘Na de Tweede Wereldoorlog’, 351-403 en gesprek met Belinfante.  
127 De Haan, Na de ondergang, 272-332.  
128 Blom en Cahen, ‘Nederlandse joden’, 247-310.   
129 Over kwesties van erfgoed en identiteit biedt de bundel van Rob van der Laarse een mooi startpunt: Van der 
Laarse , Bezeten van vroeger. Zie ook Stuart Hall, ‘Unsettling the heritage. Re-imagining the post-nation’, in: 
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zich bezighoudt met het vraagstuk van joodse identiteit, het zich automatisch bezighield met erfgoed. 

Ook in het kader van het verzamelbeleid dat zich nog steeds richtte op objecten en documenten in 

verband met de joodse cultuur, religie en geschiedenis, was het logisch dat een Joods Historisch 

Museum als vanzelf joods erfgoed ging verzamelen en eigenlijk zelfs creëren. Opmerkelijk is wel dat 

van het woord erfgoed geen sprake is in de jaarverslagen en de museumgidsen, hoewel Belinfante dat 

als één van de toenmalige doelstellingen aanduidt. In gidsen en verslagen werden de thema’s en de 

accenten als volgt gelegd: de joodse identiteit en de elementen waar die volgens het museum uit was 

opgebouwd en de joodse religie en cultuur. In de accenten komt het onrechtstreeks wel aan bod. Het 

eerste accent dat volgens de gids werd gelegd was de breuk in de geschiedenis van Amsterdam en 

Nederland door de vervolging van en de moord op het grootste deel van de Nederlandse joden in de 

Tweede Wereldoorlog. Door het leggen van de nadruk op deze breuk, wordt onrechtstreeks ook 

aangegeven dat deze breuk ook ten dele de reden is waarom in het museum de joodse geschiedenis 

wordt gepresenteerd en bestudeerd. 130 Ook in de zinspreuk die het museum hanteerde, ‘Zien leidt tot 

gedenken, gedenken leidt tot doen’, zit die zin voor het creëren van erfgoed verborgen. Uit deze 

spreuk klinkt heel erg de wens dat iets overblijft van het verleden. Zoals Judith Belinfante zegt: ‘Als je 

wilt dat er iets van over blijft, moet je iets bedenken zodat het blijft’.131  

Dat creëren van erfgoed had een dwingendere reden omwille van de breuk van de Tweede 

Wereldoorlog, te meer omdat het noodzakelijk was voor de overblijvende joodse gemeenschap om na 

die oorlog weer verder te gaan. Er wordt wel eens gesteld dat als een mens met geheugenverlies als 

ziek wordt beschouwd, een samenleving die haar verleden niet kent dat dan logischerwijze ook is. De 

joodse gemeenschap moest na de Tweede Wereldoorlog vanaf nul beginnen om zich opnieuw in de 

Nederlandse samenleving te positioneren en integreren. Het was voor deze gemeenschap, waarbinnen 

de idee van heropstanding centraal staat, dan ook belangrijk kennis te nemen van het eigen verleden, 

een nieuwe band te creëren met het vooroorlogse verleden.132 De presentatie van joodse identiteit en 

kennis van het joodse verleden in Nederland kon bijdragen tot de herintegratie van joden in 

Nederland. Voor Judith Belinfante was dit dan ook het tweede doel. Naast het creëren van erfgoed – of 

beter door het creëren van erfgoed – moest het museum de joodse gemeenschap helpen een nieuwe 

plaats te vinden binnen de Nederlandse samenleving.  

Aan de idee van herintegratie van de joden in de samenleving waren twee polen verbonden: de 

joodse en de Nederlandse. Het versterken van de identiteit voor de joodse groep en hen tonen hoe voor 

de oorlog eeuwenlang werd samengeleefd was dan ook niet genoeg. Ook de Nederlandse omgeving 

had kennis nodig van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Het waren twee 
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kanten van de medaille. Uit het publieksonderzoek dat in 1986 was uitgevoerd was gebleken dat ruim 

negentig procent van de bezoekers niet-joods was. Ook uit het publieksonderzoek uit 1988 bleek dat 

van de binnenlandse bezoekers slechts 8% joods was en dat meer dan de helft van de niet-joodse 

bezoekers naar het museum kwam om iets over de joodse religie, cultuur of over de Jodenvervolging 

te leren. Van de buitenlandse bezoekers was echter meer dan de helft joods. Het museum was toen – 

en nu nog steeds – het enige museum in Nederland dat zich met het Jodendom bezighield. Het was dan 

ook belangrijk dat het een informerende functie had ten aanzien van de niet-joden in Nederland.133  

Het belang van de herintegratie in de Nederlandse samenleving brengt ons bij twee centrale 

elementen in de presentatie van de joodse geschiedenis: het terugkerende thema van het overleven en 

de omgang met de dualiteit joods-Nederlands in de identiteit. Een eerste belangrijke vaststelling bij het 

bestuderen van de presentatie is dat de steeds terugkerende boodschap er één is van een joodse 

gemeenschap die heeft overleefd. Dit blijkt uit de laatste zin van de introductietekst in de museumgids 

en in de tentoonstelling zelf: ‘Na de moord op ruim 100 000 Nederlandse joden in de jaren 1940-1945 

stonden deze monumenten jarenlang leeg. Toch werd joods leven hervat’.134 In haar analyse van de 

presentatie van de Jodenvervolging in de permanente expositie van 1987 benadrukt Anne Douqué 

eveneens hoe zelfs daarin vooral het overleven centraal staat. Zij beschrijft hoe bijvoorbeeld over de 

vernietigingskampen zelf werd wordt tentoongesteld, de laatste ‘objecten’ die in verband met de 

vervolging zelf worden tentoongesteld zijn de afscheidsbriefjes die mensen uit de treinen gooiden, 

waarmee ze werden gedeporteerd. De boodschappen die daarop staan zijn juist heel erg hoopvol. 

Hoewel dat confronterend is, omdat wij nu weten van wat erna gebeurde, is het toch opmerkelijk dat 

niet meer werd tentoongesteld.135  

De toespraak van Musaph-Andriessen tijdens de openingsceremonie op 3 mei 1987 benadrukte 

eveneens het overleven van de joodse gemeenschap.136 Het in gebruik nemen van de oude synagogen 

door een joods museum was een statement van formaat. De joodse gemeenschap kon deze ruimtes via 

het museum opnieuw in gebruik nemen en toonde daarmee dat ‘het ze niet gelukt was’. Ook de sterke 

focus op de huidige tijden in de presentatie, wijst op de fixatie op het overleven. Zoals bleek uit de 

beschrijving, was de presentatie rond identiteit sterk op het nu gericht, maar ook in de permanente 

opstelling van religie werden de eigentijdse gebruiken en beleving van de religie sterk naar voren 

geschoven. Door in de presentatie steeds de lijn te trekken naar de huidige joodse gemeenschap en het 

huidig joods leven, werd benadrukt dat de joodse gemeenschap had overleefd. Paradoxaal genoeg 

betekent die aandacht voor het overleven echter dat datgene dat overleefd werd ook steeds centraal 
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staat. Dus niet alleen in het gebouw, maar ook door de opzet van de permanente collectie kwam de 

Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging helemaal op de voorgrond te staan.   

Een tweede aspect was de gerichtheid op Nederland. Zoals hoger beschreven beschouwde 

directrice Judith Belinfante de joodse gemeenschap handvaten te bieden bij het zoeken naar een plaats 

binnen de Nederlandse samenleving en dit door te tonen hoe niet-joden en joden in Nederland altijd 

hadden samengeleefd. De omgang met de Nederlandse omgeving was ook expliciet een aandachtspunt 

van het museum. In de museumgids uit 1987 en in de gids uit 1995 werd dit als het derde accent naar 

voren geschoven: ‘de samenhang tussen de joodse cultuur en de omringend Nederlandse cultuur’. 

Zowel in de presentatie, als in de openingsceremonie werd de goede relatie benadrukt tussen de 

Nederlandse omgeving en de joodse gemeenschap. De begeleidende achtergrondinformatie bij de 

presentatie eindigt met volgende zin: ‘De ongeveer 30 000 joden die Nederland nu telt, voelen zich 

langzamerhand weer thuis’.137 Over het segment over de Nederlandse omgeving in de opstelling rond 

identiteit werd in de begeleidende teksten in de museumgids vooral de rijkdom van het samenleven 

benadrukt. De vermenging van joodse en niet-joodse Nederlandse cultuur werd getoond aan de hand 

van de architectuur van synagogen en de vormgeving van rituele objecten. Daar was een unieke 

culturele kruisbestuiving merkbaar. Vooral wordt dus benadrukt hoe vanaf het begin de niet-

dominante joodse cultuur werd beïnvloed door de dominante cultuur en hoe joden zelf ook een 

stempel konden drukken op het niet-joodse leven in Nederland; de Portugese joden waren vaak de 

gelijke van de niet-joodse elite. Alleen de Hoogduitse joden waren armer en stonden daardoor ook 

minder open voor de Nederlandse leefgewoonten. Zij hielden strikter vast aan de eigen joodse 

leefgewoonten en werden ook met minder open armen ontvangen. De nadruk ligt echter heel duidelijk 

op het vredig samenleven.138 Het is niet de bedoeling voorbij te gaan aan de kritische noten die 

eveneens in de presentatie terug te vinden waren, zoals in de museumgids bijvoorbeeld beschreven 

werd hoe moeilijk het voor de overlevenden van de concentratiekampen was om opnieuw in de 

samenleving te treden, hoeveel vijandigheid en hoe weinig hulp van de Nederlandse omgeving daarbij 

merkbaar was.139 Toch ligt de nadruk op de vrijheid en vrede waarin omgeving en minderheidsgroep 

samenleefden. 

De nadruk op dat vredig samenleven en de tolerante omgeving waarin joden in Nederland 

terecht kwamen, blijkt ook uit de nadruk die in de presentatie op de galerijen van de Grote Synagoge 

over liefdadigheid werd gelegd op de tijd van de Franse revolutie en van Willem I. Dat was namelijk 

de tijd van burgerlijke gelijkberechtiging, de tijd waarin joden in Nederland voor het eerst als 

volwaardige burgers werden geaccepteerd.140 De reden waarom in deze presentatie de focus op die tijd 

werd gelegd, was vermoedelijk ook ten dele te wijten aan het feit dat deze periode veel veranderde in 

de organisatie van liefdadigheid, omdat de joden nu burgers werden, zoals alle andere burgers. Toch 
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kan de nadruk op deze tijd in het licht van het uitgangspunt van het Joods Historisch Museum niet 

toevallig zijn. 

In de filmimpressie die Guus van Waveren maakte ter gelegenheid van de officiële opening van 

het Joods Historisch Museum in het synagogencomplex zijn opnieuw gelijkaardige geluiden op te 

merken. Toenmalig minister van Welzijn, volksgezondheid en cultuur, Elco Brinkman (CDA), 

vertelde tijdens een interview voor deze filmimpressie hoe vier eeuwen lang de joden in Nederland 

hadden kunnen wonen volgens hun eigen gebruiken, gekleed in kledij zoals die gebruikelijk was in 

Nederland. Niet-joden en joden, zo stelde hij, leefden hier samen in vrijheid en vrede, tot die vrijheid 

in 1940 door de Duitsers werd vervangen door een beperkende Jodenster. De minister lijkt hier 

volledig voorbij te zijn gegaan aan het feit dat ook voor 1940 een zeker antisemitisme bestond in 

Nederland en dat de integratie van joden gedurende de negentiende eeuw een erg langzaam en 

moeizaam proces was geweest. Ook benadrukt hij nog hoeveel joden er wel niet werden gered door 

dappere Nederlanders die ‘hun eigen leven in de waagschaal plaatsten om de historische banden te 

respecteren’.141 Hoewel de heldhaftigheid van een aantal Nederlanders tijdens de oorlog niet kan en 

hoeft te worden ontkend, is het toch opmerkelijk dat hij voorbijging aan hoe hoog het aantal joodse 

slachtoffers in Nederland lag.142 Het hoort uiteraard bij het feestelijke karakter van een 

openingsceremonie om vooral het positieve in het licht te stellen, maar het wijst toch op het belang dat 

werd gehecht aan het onderstrepen van de goede banden tussen de Nederlandse omgeving en de 

joodse gemeenschap.  

Deze focus op de banden tussen de minderheid en de dominante cultuur, houdt verband met een 

nieuwe richting die het museum wilde uitgaan. Het idee groeide dat in het museum geen geschiedenis 

om de geschiedenis mocht worden gedaan. Het presenteren van de geschiedenis moest een betekenis 

hebben voor de huidige tijd. Dit is een tendens die merkbaar is in het geheel van de historische 

cultuur. Kees Ribbens concludeerde in zijn studie over historische cultuur sinds 1945 dat de 

belangrijkste ontwikkelingen daarbinnen de actualisering was van het verleden. Het Joods Historisch 

Museum hoefde niet ver te gaan zoeken. De joodse gemeenschap was de oudste culturele minderheid 

van Nederland. In het museum was daar vooralsnog niet meteen iets van te merken. De lessen konden 

onrechtstreeks uiteraard wel al worden getrokken uit het identiteitsverhaal en de historische verhalen 

die als het ware een beetje in de presentatie verborgen zaten. Wel werden speciale rondleidingen 

gegeven voor bepaalde groepen. Belangrijk was het Project Samen Leven dat in 1987 werd opgestart.  

Het project Samen Leven was een project voor interculturele educatie. Het project was in 1987 

opgestart vanuit het besef dat behalve een informerende taak voor de Nederlandse bevolking en een 

identiteitsversterkende taak voor de joodse groep, het museum ook een rol zou kunnen spelen in de 

acceptatie van andere minderheden binnen de Nederlandse samenleving. Er was sinds 1984 met het 
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Ministerie van Welzijn, volksgezondheid en cultuur gewerkt aan een Project interculturele educatie. In 

1987 werd de doelstelling daarvan toegespitst op het minderhedendebat. Zo schreef het museum in 

zijn jaarverslag over het project: ‘We beogen vanuit de joodse ervaringen de dominante cultuur ter 

discussie te stellen. Door te reflecteren op de houding van de Nederlandse christelijke cultuur ten 

aanzien van emanciperende joden kan worden bijgedragen aan verandering van deze dominante 

houding ten opzichte van andere etnische en culturele minderheden nu en in de toekomst’. Het 

programma dat in het kader van het project werd opgesteld en werd gepresenteerd bij vele groepen 

bestond uit twee delen. Het eerste deel kon bestaan uit een combinatie van discussies, lezingen, 

diapresentaties, rollenspelen en films. Het tweede deel bestond uit een bezoek aan het museum, 

gevolgd door een nabespreking. Het project liep van 1987 tot 1989 in een experimentfase en werd 

voor deze tijd gesubsidieerd door de overheid. Na de experimenten was het de bedoeling de inhoud 

van het project en de doelstelling ervan meer in het geheel van het museum onder te brengen.143  

Met het project Samen Leven en in de doelstellingen zoals ze in de museumgids beschreven 

stonden, werden aldus de eerste stappen gezet naar een verbreding van de doelstellingen van het 

museum. In feite was hier sprake van wat de actualisering van het verleden wordt genoemd door 

Ribbens. Ook in de functie als identiteitsversterkend museum en in de bijdrage die het museum wilde 

leveren aan de integratie van de joodse gemeenschap in de Nederlandse samenleving, werd een 

contemporain doel gediend door de reflectie op het verleden. Op zich is dit in het kader van de gehele 

presentatie opmerkelijk, aangezien de historische delen ervan behoorlijk beperkt bleven. Zoals eerder 

vermeld werd in de opstelling rond identiteit en religie wel – af en toe – naar het verleden verwezen, 

maar was er geen sprake van een algemeen historisch overzicht. Op de galerijen van de Grote 

Synagoge was er de tentoonstelling rond Tsedeka, maar deze raakte ook maar een beperkt deel van de 

geschiedenis. Dit is bijzonder opmerkelijk, aangezien het Joods Historisch Museum toch de term 

historisch in zijn titel had. Verschillende verklaringen kunnen hier voor worden gegeven. Met de 

verhuis van de Waag naar het synagogencomplex was de ruimte die het museum moest vullen 

gigantisch toegenomen. De collectie was echter niet even sterk gegroeid. In de jaren tachtig was aan 

de hand van tentoonstellingen de collectie thematisch uitgebreid, maar vooral wat betreft de 

historische afdeling was de collectie niet groot genoeg om een chronologisch historisch verhaal te 

vertellen.  

Geleidelijk aan zou het Joods Historisch Museum aan het historische verhaal werken. In 1994 

werd een nieuwe semipermanente tentoonstelling ingericht die zich ruimer dan de vorige richtte op de 

sociaal-economische geschiedenis van de joden in Nederland. Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse 

ondernemers en ondernemingen in Nederland, 1796-1940 vertelde het ruimere sociaal-economische 

verhaal van joodse ondernemingen vanaf de Burgerlijke Gelijkstelling in 1796. Voor de 

tentoonstelling was uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van joden in de economische 
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wereld tijdens de negentiende eeuw. De tentoonstelling die aanvankelijk een tijdelijke tentoonstelling 

zou worden, vroeg zo’n uitgebreid onderzoek, dat werd besloten te kiezen voor een semipermanente 

opstelling. Aan de orde kwam de Burgerlijke Gelijkstelling waar het museum al lang meer mee had 

willen doen. Vervolgens werden objecten getoond en toegelicht in verband met de aanwezigheid van 

joden in de textielsector, het nieuwe grootwinkelbedrijfwezen (met belangrijke joodse aanwezigheid 

in bedrijven als de Bijenkorf en de HEMA), de diamantsector, de metaalindustrie, de 

voedingsindustrie en het bankwezen.  De tentoonstelling betekende de eerste stap die werd gezet naar 

de inrichting van een echte chronologisch-historische tentoonstelling zoals die in 2004 en 2007 zou 

worden geopend. Dat deze tentoonstelling mogelijk werd, hield ook verband met de ontwikkelingen in 

de museumwereld. Het waren nu niet langer uitsluitend kostbare en letterlijk dure voorwerpen die 

werden verzameld, ook objecten die verband hielden met het dagelijkse leven kregen een plek. 144  

 

Conclusie 

1987 luidde een nieuwe fase in voor het Joods Historisch Museum. Deze fase werd al sinds 1974 

voorbereid, maar toch kan worden gesteld dat een nieuwe fase werd ingeluid in de functie van het 

museum en de ontwikkeling van de presentatie. De eerste reden daarvoor was de nieuwe locatie. De 

locatie in het Jonas Daniël Meijerplein was om verschillende redenen belangrijk voor de toekomst van 

het museum. Door de grote ruimte werd het mogelijk enorm te groeien. Dat betekende echter ook dat 

de collectie moest uitgebreid worden. Door het houden van tentoonstellingen doorheen de jaren 

tachtig was de collectie al in grootte toegenomen. Het aantal bezoekers groeide van 40 000 in de Waag 

in 1986 naar 115 000 in het Hoogduitse synagogencomplex in 1987.145 De locatie was echter vooral 

van symbolisch belang. Zoals tijdens de openingsceremonie werd benadrukt was de ingebruikname 

van het oude synagogencomplex door een joods museum een belangrijk statement van heropstanding 

van de joodse gemeenschap, een statement van overlevingsdrang. Die heropstanding was in het licht 

van de naoorlogse geschiedenis noodzakelijk. Op een bepaald moment moest de joodse gemeenschap, 

zonder dat ze daarom de verschrikkingen van 1940-1945 moest vergeten, verder kunnen gaan.  

Het Joods Historisch Museum nam de eigen joodse geschiedenis in handen en deed dat op een 

plek die symbool stond voor deze geschiedenis. Het symbool van overleven was erg nadrukkelijk 

aanwezig in de presentatie. Daardoor was echter datgene dat men als gemeenschap had overleefd, de 

Jodenvervolging, helemaal aanwezig in het museum. Hoewel men geen Holocaustmuseum wilde zijn, 

stond de Jodenvervolging toch centraal in het museum, maar ook in het gebouw. Hoewel men de 

oorlog niet te nadrukkelijk naar voren wilde schuiven, kwam ze impliciet overal in terug. Het gebouw 
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werd behalve als monument van overleven ook als monument ter herdenking van de 104 000 

slachtoffers van die vervolging in gebruik genomen. Eerder dan een lieu de mémoire voor de joodse 

geschiedenis, was het museum een plaats van herdenking voor de oorlog. Dat was ook logisch, 

aangezien in 1987 nog genoeg overlevenden van die oorlog leefden en de afstand tot de 

gebeurtenissen nog behoorlijk vers was.  

Belangrijk is echter dat het museum in de herdenking van die oorlog zelf de eigen joodse 

geschiedenis in handen nam en dat deed op een open manier naar de Nederlandse omgeving toe. In 

plaats van de gescheiden herdenkingen, zoals die door Ido de Haan werden beschreven in zijn studie 

over de herinnering aan de Jodenvervolgingen in Nederland, nam een joods museum zijn geschiedenis 

zelf in handen, maar betrok ze er ook de Nederlandse omgeving bij. Dat dit mogelijk was hield 

verband met de groei van de interesse in de joodse lotgevallen in de bredere samenleving. Dit bleek uit 

de architectuur, die zo open mogelijk werd gemaakt naar buiten toe: van in het museum was de 

omgeving zichtbaar door de ramen en vanuit de buurt kon binnen worden gekeken in het museum. Dit 

was van symbolisch belang. Ook de rol die het museum had als informatieverstrekker voor de 

Nederlandse bevolking over de joodse geschiedenis toont de openheid. De wisselwerking bleek ook 

uit de aanwezigheid van Koningin Beatrix bij de officiële opening op 3 mei 1987 en ook uit de missie 

die het museum voor zichzelf zag.  

In het Joods Historisch Museum wilde men niet langer geschiedenis om de geschiedenis 

presenteren. De geschiedenis moest relevant zijn voor de huidige maatschappij. Dit proces van 

actualisering was duidelijk in de functie van het museum als identiteitsversterkend instrument voor de 

joodse gemeenschap, maar ook in de voorzichtige profilering in het minderhedendebat. Vanuit de 

nadruk die op het actuele belang werd gelegd, kan worden gesteld dat het Joods Historisch Museum 

een typische erfgoedomgang met het verleden vertoonde. De doelstelling bevond zich in het heden en 

niet in het verleden. Toch was het museum niet nostalgisch of simplistisch: de veelzijdigheid van de 

joodse cultuur en de joodse geschiedenis stond centraal. Afrondend kan worden gesteld dat het 

museum zijn eerste stappen zette in de richting van het worden van een plaats van herinnering voor de 

hele joodse geschiedenis. Het waren voorzichtige stappen, omdat de verbondenheid met de Tweede 

Wereldoorlog en de gevoeligheid ten aanzien van dat onderwerp nog te groot waren. Dat was ook de 

reden waarom ook de stappen richting verbreding van de maatschappelijke relevante nog kleine 

stappen waren. Ook was er nog te weinig geschiedverhaal. De vernieuwingen die aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw zouden worden doorgevoerd, zouden precies hieraan tegemoet komen.  
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HOOFDSTUK 3 – VERNIEUWING EN VERRUIMING 
 
Tegen het einde van de jaren negentig begon het duidelijk te worden dat verandering nodig was. Er 

werden plannen uitgewerkt voor een nieuwe permanente opstelling. Deze plannen zouden in twee 

fasen worden uitgevoerd. Een eerste deel van de nieuwe presentatie, dat zich op de begane grond en de 

galerijen van de Grote Synagoge bevond, werd voor publiek geopend in 2004. Het pronkstuk van de 

nieuwe presentatie, op de galerijen van de Nieuwe Synagoge, werd aan het publiek voorgesteld in 

2007. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de achtergrond voor de vernieuwingsplannen 

geschetst, de huidige presentatie beschreven en de betekenis van de vernieuwing geanalyseerd.  

 

De grote vernieuwing 

 

De plannen voor de vernieuwing ontstonden aan het eind van de jaren negentig, als gevolg van de 

doelstellingen die voor het museum werden uitgeschreven in het beleidsplan voor 1997-2000. In dat 

beleidsplan, onder de titel Dat is de vraag, werd het doel vooropgesteld de permanente expositie rond 

joodse identiteit en religie aan grondige en kritische evaluatie te onderwerpen, zowel qua onderwerp 

als qua museale presentatietechnieken. Op basis van deze evaluatie zou kunnen worden beoordeeld of 

het nodig was aanpassingen of vernieuwingen door te voeren. Onderzoek zou moeten worden gevoerd 

zowel ten aanzien van de inhoudelijke thematiek en als van de vernieuwingen in presentatietechnieken 

en –theorieën. Indien op basis van de evaluatie en het onderzoek werd besloten dat vernieuwing nodig 

was, kon voorbereidend werk daarvoor geleidelijk worden opgestart. Een herinrichting, zo werd 

besloten, zou echter pas na het jaar 2000 kunnen worden uitgevoerd.146 

De alinea die binnen het geheel van het publieksbeleid en meer specifiek het presentatiebeleid 

aan de herinrichting wordt gewijd, klinkt erg voorzichtig. Het lijkt inderdaad alsof nog moest worden 

beslist of een herinrichting nodig was. Toen het plan werd geschreven, was vermoedelijk wel reeds 

duidelijk dat een vernieuwing reeds nodig werd geacht. Dit blijkt niet alleen uit het gebruik van de 

term ‘herinrichting’ in de besluitende zin. Er werd namelijk niet meer gesproken over een aanpassing. 

Behalve in de alinea die expliciet aan de evaluatie van de huidige permanente opstelling werd gewijd, 

zijn in beleidsplan slechts her en der verwijzingen naar een herinrichting terug te vinden. Zo werd bij 

de bespreking van het wetenschapsbeleid vermeld dat nieuw onderzoek nodig zou zijn met betrekking 

tot de vernieuwing van de permanente opstelling.  Er was dus geen twijfel meer aan de 

noodzakelijkheid van herinrichting. Ook in het inleidend hoofdstuk over de missie is sprake van de 

wisseling van de permanente opstelling. Daar wordt gesteld dat thema’s van migratie en minderheden 

‘uitdrukkelijk worden betrokken bij het onderzoek ten behoeve van een wisseling van de permanente 

opstelling’.147  

                                                        
146 JHM, Dat is de vraag. Beleidsplan 1997-2000. Joods Historisch Museum (Amsterdam 1996) 21.  
147 JHM, Dat is de vraag, 6-9 en 21.  
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De redenen om aan een vernieuwing te denken, lijken in dit plan sterk verwant met het idee van 

veroudering en de verandering in perspectief. Zo worden in het beschrijven van de missie twee 

elementen benadrukt die relevant lijken voor de presentatie. Ten eerste werd opgemerkt dat de cultuur 

zich steeds meer naar een zogenaamde ‘zapcultuur’ ontwikkelt, waarbij de consument zelf kiest welke 

informatie hij wil krijgen en welke niet en waarin alles snel en hapklaar moet zijn. De ontwikkeling 

van de zapcultuur wordt in verband gebracht met de populariteit van pulp, ‘iets banaals, afgestemd op 

een weinig kritisch publiek’.148 Deze observatie lijkt parallel te lopen met de klachten die over de 

ontwikkeling van het historisch besef werden en worden geuit. Ook lijkt deze zap- en pulpcultuur, 

wanneer deze wordt toegespitst op de omgang met het verleden, dicht te liggen bij de verwijten over 

de erfgoedomgang met dat verleden.  

De pulppotentie van het museum, zo wordt echter meteen gesteld, is onbestaande. ‘De 

mogelijkheden om direkt aan te sluiten bij deze hoofdstroom149 door het aanbieden van spanning, 

sensatie en spektakel is voor een instelling als de onze geen optie’, zo klonk het. De reden waarom het 

museum zichzelf en de collectie niet beschouwde als vatbaar voor het uitbouwen van een presentatie 

waar sensatie, spektakel en spanning centraal staan, waren veelvoudig. Vooral had het te maken met 

het pijnlijke stuk verleden dat inherent deel uitmaakt van het onderwerp, de collectie, het museum en 

het museumgebouw. In het beleidsplan werd nog benadrukt dat het museum een functie had als 

monument voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wanneer het verhaal van de joodse 

geschiedenis wordt verteld, kan de Tweede Wereldoorlog niet zomaar worden overgeslaan. Een 

oppervlakkige, sensationele omgang met dat verleden lijkt totaal ongepast. Ook hier loopt een parallel 

met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de historische cultuur. Frank van Vree 

benadrukt in zijn betoog De scherven van de geschiedenis hoe de omgang met enkele episoden uit de 

geschiedenis fundamenteel anders verloopt dan de vrijblijvendheid, het nostalgische en het 

gefragmenteerde karakter dat het geheel van de historische cultuur kenmerkt: het oorlogsverleden, het 

koloniale verleden en het verleden van slavernij. Over de oorlog wordt niet zo makkelijk in 

vrijblijvende termen gesproken; laat staan dat nostalgie er iets mee te maken heeft. Over oorlog gaat 

men liever niet al te licht.150  

Hoewel meteen wordt benadrukt dat de ‘pulpificatie’ van het Joods Historisch Museum geen 

optie is, is duidelijk dat er al in 1997 een bekommernis leefde rond de ontwikkeling van de zapcultuur. 

Er spreekt een zekere wens uit om in de ontwikkeling, de zappers toch mee te nemen, zonder daarom 

inhoudelijk iets te moeten prijsgeven. Uit die bekommernis om de zapcultuur spreekt dus ook het 

                                                        
148 JHM, Dat is de vraag, 4.  
149 Hier wordt mee verwezen naar de hoofdstroom in de culturele wereld, die zou worden gekenmerkt door 
commercialisering, schaalvergroting en een groeiende zapcultuur. Naast deze hoofdstroom bestaan volgens het 
museum ook nog kleinere stromingen passend bij specifieke segmenten in de samenleving, zoals de intellectuele 
elite, de zuilen, de ouderen, jeugd en groepen nieuwe Nederlanders. Hun culturele vragen en ontwikkeling 
zouden dan buiten deze patronen vallen.  
150 Van Vree, De scherven van de geschiedenis, 21-27 en JHM, Dat is de vraag, 3-4.  
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gevoel dat de toenmalige presentatie, tien jaar na ontwikkeling, uit de tijd was of uit de tijd begon te 

zijn.   

Een tweede ontwikkeling waarmee de noodzaak van een vernieuwde presentatie verband houdt 

is de groeiende focus op het minderhedendebat. Zoals in het vorige hoofdstuk werd betoogd, zou het 

museum zich vanaf 1987 steeds meer willen profileren en betekenisvol maken voor de huidige tijd, 

door de rol van de joodse bevolking als minderheidsgroep uit te spelen. In 1987 werden daar met het 

project Samen Leven de eerste stappen toe gezet. In het beleidsplan Dat is de vraag wordt de wil om 

blijvend een rol te spelen in het minderhedendebat dat de samenleving bezighoudt, benadrukt. 

Opmerkelijk is dat dit als één van de doelstellingen en als deel van de missie naar voren werd 

geschoven en dat het van belang werd geacht dat deze vraagstukken een rol zouden gaan spelen in de 

ontwikkeling van een nieuwe presentatie.151 Daarmee verschoof dus de focus van het museum en de 

presentatie steeds meer van een specifieke gerichtheid op de geschiedenis van de joden in Nederland 

als minderheidsgroep naar een ‘hoger’ niveau waarop deze geschiedenis in een comparatief 

perspectief wordt geplaatst. 

De vernieuwing zou er dus inderdaad komen. In 2001 werden de plannen in het nieuwe 

beleidsplan uiteengezet. In Het Joods Historisch Museum spreekt voor zich werden de uitgangspunten 

en achtergronden voor de vernieuwing uiteengezet. De bedoeling van de vernieuwing werd 

samengevat in de volgende zin: ‘Dit beleidsplan presenteert de wens om in de komende periode een 

duidelijker, persoonlijker en meer veelzijdige opstelling te verwezenlijken en daarmee een groter en 

gevarieerder publiek te bedienen. De terughoudendheid die ons museum in de jaren 1980 kenmerkte, 

zal plaats maken voor een grotere openheid naar buiten toe’. De reden voor de vernieuwing werd hier 

expliciet aan de gegroeide veroudering toegeschreven. De opstelling van het museum was in 2000, 

toen het plan voor de vernieuwing werd geschreven, ruim twaalf jaar oud. Het concept zelf was ruim 

vijftien jaar eerder ontwikkeld. De veranderde inzichten, recente museale ontwikkelingen en de 

veranderde eisen van het publiek noopten het museum tot ingrijpende wijzigingen. De vaste opstelling 

zou dan ook compleet worden heringericht, heringedeeld en er zou een uitbreiding van het 

kindermuseum komen.152    

Voor de vernieuwing werden de algemene doelstellingen als volgt geformuleerd: het verwerven, 

behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van het Nederlands-joods cultureel erfgoed; 

een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met het specifieke karakter van de joodse cultuur en 

in het bijzonder met de geschiedenis van een religieuze en culturele minderheid, de joden in Nederland 

en het bieden van mogelijkheden aan de joodse bevolkingsgroep in Nederland tot cultuurhistorische 

verdieping van de eigen identiteit.153 Aan de doelstellingen werd sinds 1987 weinig veranderd. In de 

formulering werd echter wel enkele veranderingen aangebracht. Zo had men het bijvoorbeeld over ‘het 

                                                        
151 JHM, Dat is de vraag, 4. 
152 JHM, Het Joods Historisch Museum spreekt voor zich. Beleidsplan 2001-2004 (Amsterdam 2000) 1.  
153 JHM, Het Joods Historisch Museum spreekt voor zich, 1. 
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specifieke karakter van de joodse cultuur’ en ‘de geschiedenis van een religieuze minderheid, de joden 

in Nederland’ in plaats van gewoon naar de geschiedenis van de joden in Nederland te verwijzen. In 

het licht van de uitleg die kort daarop aan het motto van het museum werd gegeven is dat niet 

onbelangrijk: ‘Zien leidt tot gedenken, gedenken leidt tot doen’, dat ontleend is aan de joodse traditie, 

blijft ons herinneren aan de noodzaak om als museum een actieve rol in de samenleving te nemen’.154 

Daarbij werd met het motto van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging 

de focus verlegd naar de actieve rol in de samenleving binnen het minderhedendebat. Dit betekende 

voorlopig echter nog niet dat het museum zijn functie als monument voor de slachtoffers volledig liet 

verdwijnen. Deze functie werd in het beleidsplan namelijk opnieuw expliciet bevestigd.155  

In de inleiding van het beleidsplan werd de educatieve functie van het museum zowel in de 

doelstellingen zelf, als in de uitleg ervan sterk benadrukt. Voor de nieuwe permanente opstelling zou 

bij de presentatie worden gestreefd naar het vertellen van een verhaal waaruit voor iedereen te leren 

viel. De kennis die in het museum gedurende zijn geschiedenis over Nederlands-joodse geschiedenis 

en joodse cultuur is gegenereerd, moest worden ingezet om de kennis van het publiek te verbreden en 

te verdiepen. Een belangrijke educatieve functie die aan het museum werd toegeschreven is het 

doorbreken van stereotiepen. Het tentoonstellingsbeleid moest er dan ook op gericht worden 

verrassende invalshoeken van de joodse cultuur te belichten en nieuwe publieksgroepen aan te 

trekken. Het museumbezoek zou dan ook aanzet moeten geven tot verder willen leren. Daarom was 

ook de mediatheek in het midden van het synagogencomplex ondergebracht en zou worden gewerkt 

aan de voortschrijdende digitalisering van de collecties.156 

De ontwikkelde doelstellingen zijn van belang bij de achtergrond van de vernieuwing. De 

missie van het museum bepaalt automatisch grotendeels het uitzicht van de museale presentatie, zeker 

wanneer een nieuwe presentatie kan worden opgesteld. De veranderde inzichten die aan de basis van 

de vernieuwing lagen, waren ook stimuli voor de ontwikkeling van de missie en de doelstellingen. In 

een bijlage van het beleidsplan werden deze veranderde inzichten en vooropgestelde museale 

technieken uiteengezet. Ten eerste werd in het plan het belang van maatschappelijke relevantie als 

veranderd inzicht naar voren geschoven. De idee was dat geschiedenis moest worden getoond in 

relatie tot hedendaagse ontwikkelingen. Vooral voor de steeds groeiende groepen in de samenleving 

die hun identiteit gestalte moesten geven, kon het museum een meerwaarde en een mogelijkheid tot 

reflectie betekenen. De joodse bevolkingsgroep in Nederland zou haar ervaring van vierhonderd jaar 

samenleven kunnen delen. Die geschiedenis van vierhonderd jaar was er namelijk ook één waarin een 

spanning bestond tussen integratie enerzijds en het behoud van de eigen identiteit als minderheid te 

midden van die meerderheid anderzijds, zo werd gesteld.157   

                                                        
154 JHM, Het Joods Historisch Museum spreekt voor zich, 1.  
155 JHM, Het Joods Historisch Museum spreekt voor zich, 1-2.  
156 JHM, Het Joods Historisch Museum spreekt voor zich, 2.  
157 JHM, ‘Bijlage 3.4.1. Op weg naar een vernieuwd Joods Historisch Museum’, in: JHM, Het Joods Historisch 
Museum spreekt voor zich, 1-3.  



 65 

Een tweede veranderd inzicht betreft de Tweede Wereldoorlog. In de omgang met dat verleden 

was volgens het plan zowel in de samenleving als geheel, als binnen de joodse bevolkingsgroep een 

grotere openheid ontstaan. De groeiende behoefte aan het benoemen van de feiten en het gegroeide 

vermogen deze feiten onder ogen te zien, zou het in de presentatie mogelijk moeten maken pijnlijke 

vragen niet langer uit de weg te gaan. Dat het ‘onbespreekbare bespreekbaar is geworden’ biedt 

nieuwe verruimde mogelijkheden om het tijdperk van de Jodenvervolging een plaats te geven in de 

presentatie. Voor het eerst zou dat kunnen gebeuren in het kader van een chronologisch verteld 

historisch verhaal van de geschiedenis van de joden in Nederland. Dit raakt aan het derde veranderd 

inzicht: de noodzaak van een historische opstelling. Eén van de centrale drijfveren voor de 

vernieuwing was het gebrek aan een historische verhaal. Dit was namelijk ook bezoekers niet ontgaan. 

Eén van de bezoekers schreef bijvoorbeeld in een bezoekersalbum: ‘This museum is long on objects 

and short on history’.158  

Een laatste drijfveer voor verandering was de ontwikkeling in de museumwereld zelf. In het 

museum was, zo werd gesteld in beleidsplan, in 1987 gekozen voor een sobere en esthetische 

vormgeving, die volledig bij het concept en de architectuur paste. De terughoudendheid in de 

confrontatie met het verleden was, zoals in het vorige hoofdstuk werd betoogd, logisch in het kader 

van de gevoeligheid die rond de verwoesting door de Tweede Wereldoorlog bestond. Doordat het de 

afstand tot de Tweede Wereldoorlog, werd het mogelijk en was het volgens het beleidsplan zelfs 

wenselijk de afstand die tussen heden en verleden was gecreëerd te doorbreken. Nieuwe museale 

technieken zouden hierbij kunnen helpen.159 Met deze veranderde inzichten in het achterhoofd zou het 

museum een tijd van zeven jaar vernieuwen ingaan.  

 

De huidige presentatie 

 

De presentatie zou in twee fasen gebeuren. Het eerste deel ging open in 2004 in de Grote Synagoge. 

De vernieuwde opstelling in de Nieuwe Synagoge was pas vanaf 2007 toegankelijk voor publiek. In 

het nieuwe concept werd een duidelijke scheiding gemaakt tussen de presentatie rond religie en 

geschiedenis. De permanente expositie over de geschiedenis van de joden in Nederland werd in twee 

gesplitst, met 1900 als scheidingsjaar. De eerste ‘helft’ is te vinden op de galerijen van de Grote 

Synagoge, de tweede helft op de galerijen van de Nieuwe Synagoge. Bij binnenkomst wordt een 

audioguide aangeboden. De audioguide hoort bij de permanente opstelling in de Grote Synagoge. Het 

museumbezoek begint op de begane grond van de Grote Synagoge.160  

                                                        
158 JHM, ‘Bijlage 3.4.1’, 1-3.  
159 JHM, ‘Bijlage 3.4.1’, 1-3. 
160 Bij de beschrijving van de huidige opstelling baseer ik mij op de permanente opstelling zoals ze van maart tot 
augustus 2009 in het Joods Historisch Museum te zien is. Omdat het niet mogelijk was toegang te krijgen tot de 
teksten van de audioguide, heb ik mij ook hierbij moeten baseren op de audioguide zelf, zoals ik ze kreeg 
aangeboden in het museum tijdens deze periode.  
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De audioguide biedt de eerste kennismaking met het verleden. Er wordt verteld over hoe het 

synagogencomplex ooit het kloppende hart van de Amsterdamse Jodenbuurt was geweest, waar 

vreugde en verdriet werden gedeeld. De Tweede Wereldoorlog verwoestte nagenoeg alle joods leven, 

zo ook de synagogen. Ruim dertig jaar na het einde van de oorlog nam het museum zijn intrek in de 

gebouwen, zo vervolgt de vrouwenstem, die nu weer een teken zijn geworden van joods leven, zoals 

zich dat heeft hersteld in het Nederland van na de oorlog. Meteen wordt de symboolwaarde van de 

locatie van het museum in de verf gezet, zij het dan met een minder grote nadruk op de functie als 

monument voor de slachtoffers van de oorlog.  

Na de introductie van de audioguide wordt de bezoeker verzocht verder te wandelen naar de 

ingang van de Grote Synagoge waar een introductiefilm het bezoek zal voorafgaan. De introductiefilm 

legt de basis van de joodse religie uit. In het Jodendom wordt, zoals in alle religies, stilgestaan bij 

momenten in het leven. Daarrond worden rituelen opgebouwd. De basisgedachte in het Jodendom is al 

even universeel: ‘Wat jij niet wilt dat jou gebeurt, doe dat ook een ander niet’. Terwijl de voice-over 

deze basisprincipes van de religie uitlegt, worden beelden getoond van joodse mensen, rituelen en 

feestdagen vroeger en nu.161 Opmerkelijk is hoe sterk de boodschap van deze video de universaliteit 

van de basisideeën en gebruiken van de joodse religie benadrukt. Hetty Berg, museaal leider in het 

Joods Historisch Museum en destijds de eindverantwoordelijke voor de vernieuwingen, benadrukt dat 

het de bedoeling was vooral het universele karakter van de religie aan te tonen, om ze toegankelijker te 

maken voor mensen die geen affiniteit hebben met het Jodendom of het Christendom.162 In plaats van 

een tentoonstelling van curiositeiten, wordt de permanente opstelling zo een tentoonstelling van 

universeel menselijke neigingen, die in het Jodendom een specifieke belichaming hebben gekregen. 

Het benadrukken van het universele karakter van het Jodendom, vindt een parallel in het 

tentoongestelde. In feite gaat het grotendeels om algemeen joodse gebruiken die worden uitgelegd. Er 

is in de begeleidende teksten niet steeds een verwijzing naar de joodse religie in Nederland aanwezig. 

Dat is anders met het grootste deel van de tentoongestelde objecten en het audiovisuele materiaal dat 

in de Grote Synagoge te zien is.  Daarin is de aandacht duidelijk op Nederland gericht: het gaat om 

objecten die afkomstig zijn uit Nederland of in Nederland werden gebruikt en in de filmpjes zijn 

Nederlandse joden te zien.163 

In de Grote Synagoge werd niet langer gewerkt met een vaste museumroute. Als bezoeker is het 

niet meteen duidelijk waar te beginnen. De audioguide biedt aanvankelijk een leidraad. Het echte 

bezoek aan de hand van de audioguide begint op de gereconstrueerde bima in het midden van de 

synagoge. Bij de vernieuwing werd besloten de synagoge nu helemaal als zodanig te ‘restaureren’. Er 

                                                        
161 Audioguide Joods Historisch Museum en B. Woudhuysen, M. van Haalen en K. Amsberg, Introductiefilm 
religie Grote Synagoge Joods Historisch Museum, Interact i.s.m. JHM, 2004, 2 min. 
162 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 306B001; Introductiepaneel "Religie" in de vernieuwde vaste opstelling, 
Grote Synagoge, 2004; foto 306B002, 308B008: Vernieuwde vaste opstelling "Religie" in de Grote Synagoge, 
2004 en Gesprek met Hetty Berg, 7 augustus 2009.  
163 Amsterdam, Mediatheek JHM, filmmateriaal nummer 40001617: Beeldmateriaal lessenaars 1, 2, 3 en 8 van 
de Grote Synagoge en 40001618: Beeldmateriaal lessenaars 5 en 6 van de Grote Synagoge. 
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werd dan ook een bima geplaatst in het midden van de ruimte, zoals dat altijd was geweest. Na een 

uitleg over de bima en de Ark stopt de sturing van de bezoeker door de audioguide. Er is geen 

opgelegde route meer, de bezoeker kan helemaal zelf kiezen wat hij wil bekijken en of hij daar uitleg 

bij wil. 

  

De keuze is groot. Rond de bima staan in een u-vorm bankjes met videoschermen over religieus 

leven vroeger en nu. In het totaal komen negen thema’s aan bod: besnijdenis, huwelijk, sabbat, Pesach 

(het joodse paasfeest), sjoelgangers164, hoge feestdagen, Poerim, Chanoeka en ‘hoe verloopt een 

dienst’. Per thema zijn telkens vier filmpjes bijeengebracht, via het touchscreen kan tussen volgende 

categorieën worden gekozen: het ritueel, de persoonlijke beleving, de herinnering en oude 

filmbeelden. Voor de persoonlijke beleving en de herinnering zijn interviews afgenomen met joodse 

Nederlanders. Het gebruik van audiovisuele media en de aandacht voor persoonlijke ‘geschiedenis’ en 

beleving passen duidelijk in de ontwikkeling die in vele musea merkbaar is. In deze tentoonstelling is 

op een behoedzame manier met deze media omgegaan. Om geluid te horen moet je een koptelefoon 

tegen je oor plaatsen. Doordat het audiovisuele grotendeels beperkt blijft tot de bankjes, stoort het ook 

niet. Van op banken die vermoedelijk gelijkaardig stonden opgesteld, keken in de synagoge 

eeuwenlang mensen naar rituelen die in de synagoge werden uitgevoerd. Daardoor draagt het gebruik 

van nieuwe media ook bij aan de beleving van de ruimte als synagoge.165  

                                                        
164 Sjoel betekent synagoge.  
165 Amsterdam, Mediatheek JHM, filmmateriaal nummer 40001617: Beeldmateriaal lessenaars 1, 2, 3 en 8 van 
de Grote Synagoge en 40001618: Beeldmateriaal lessenaars 5 en 6 van de Grote Synagoge. In de collectie foto’s 
uit 2004 van de vernieuwde vaste opstelling kan worden gezien hoe de banken staan opgesteld rond de bima: 
Amsterdam, Mediatheek Joods Historisch Museum: foto’s 306B004 en 308B002-32.   

Afb. 14: Vernieuwde opstelling over religie in de grote Grote Synagoge.  
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Dominanter dan de nieuwe media is de aanwezigheid van objecten. Over de lengte en hoogte 

van de achterwand zijn in de synagoge grote vitrines geplaatst, waarin rituele objecten zijn opgesteld. 

Het gaat om ritueel zilverwerk, textiel, gebedsriemen en zelfs een schilderij. Via de audioguide wordt 

meer uitleg gegeven over het gebruik en de functie van de voorwerpen. Er zijn ook platen beschikbaar 

waarop specifieke informatie over de objecten is weergegeven. De ouderdom van de objecten varieert 

van vier eeuwen tot redelijk recent. De objecten worden echter niet gehistoriseerd. Er is wel informatie 

te vinden over hun herkomst, maar ze staan in de opstelling louter als ritueel object en worden niet in 

een historisch verhaal geplaatst. Ook elders in de ruimte hangen schilderijen en zijn vitrines opgesteld 

met allerlei soorten objecten, van gebedenboeken, over besnijdenisinstrumenten tot een lap stof 

waarop de joodse kalender is uitgebeeld. Deze vitrines zijn over het algemeen horizontaal 

georiënteerde vitrines. Samen verbeelden alle tentoongestelde, veelal authentieke, objecten een beeld 

van het Jodendom als religie, van gebruiken over feestdagen tot de behandeling van het onderwerp wat 

joods zijn precies betekent. In zekere zin bestaat in deze presentatie een spanning tussen het vroeger 

en het nu, omdat de meeste objecten erg oud zijn, maar de verhalen in de filmpjes juist recent zijn.166  

 

 

De joodse identiteit komt niet langer helemaal expliciet aan bod. In het filmpje wordt wel 

duidelijk gemaakt dat de joodse tradities voor vele joden belangrijk zijn. De keuze om een specifiek 

                                                        
166 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 306B003: Topstukken-vitrines in de in de vernieuwde vaste opstelling, 
Grote Synagoge, 2004; 306B005: Topstukken-vitrines in de in de vernieuwde vaste opstelling, Grote Synagoge, 
2004; filmmateriaal nummer 40001617: Beeldmateriaal lessenaars 1, 2, 3 en 8 van de Grote Synagoge en 
40001618: Beeldmateriaal lessenaars 5 en 6 van de Grote Synagoge. Zie ook hele collectie foto’s van de vaste 
opstelling religie (2004): Amsterdam, Mediatheek JHM, foto’s 308B002-32.  

Afb. 15: Grote vitrines met rituele objecten in de Grote Synagoge 
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onderdeel van de tentoonstelling aan religie te wijden, wijst op het belang van de religie. Slechts op 

één plek wordt expliciet de vraag gesteld wat het precies betekent joods te zijn. In het  interview over 

de beleving van de religie wordt deze vraag voorgelegd aan een rabbijn. Die antwoordt erop dat geen 

sluitend antwoord kan worden gegeven. Hij betoogt dat men zou kunnen zeggen dat het verband houdt 

met religie, maar wat dan met de joden die helemaal niet religieus meer zijn. Men zou kunnen zeggen 

dat het verband houdt met afstamming, maar, zo stelt hij, een mens kan zich ook tot het Jodendom 

bekeren en zo jood worden. Ook in de interviews over religieuze gebruiken is duidelijk dat de religie 

op verschillende manieren kan worden beleefd en dat de graad van intensiteit van geloof daarbij erg 

kan verschillen. De boodschap is dus de samenvatting van de vroegere identiteitsopstelling: de joodse 

identiteit bestaat uit vele mogelijke componenten, die op vele verschillende manieren met elkaar 

verbonden kunnen zijn.167   

De draaitrap in de rechterhoek vooraan in de Grote Synagoge – vlak naast het filmpje waarin de 

term ‘joods’ wordt geproblematiseerd, leidt naar het tweede deel van de permanente opstelling: de 

geschiedenis van de joden in Nederland van 1600 tot 1900. Dit stuk van de collectie wordt op de 

meest klassieke manier tentoongesteld. Het bezoek wordt hier eveneens begeleid door de audioguide. 

De route is niet expliciet, maar dringt zich als vanzelfsprekend op, omdat de galerijen smal zijn en het 

verhaal dat er wordt verteld chronologisch is. Hoewel men bij de vernieuwing wilde afstappen van de 

opstelling uitgaande van identiteit, onder meer omdat dat concept te abstract was en niet altijd 

begrijpelijk was voor bezoekers die een historisch verhaal verwachtten, bleef identiteit een belangrijke 

impliciete factor in de opstelling. De eerste zin is de volgende: ‘Wat betekende het om jood te zijn in 

Nederland?’ Er wordt uitgelegd dat precies deze vraag de centrale vraag is waarrond de tentoonstelling 

is opgebouwd. In de presentatie zelf valt het woord identiteit geen enkele keer. Precies door deze 

vraag echter staat identiteit nog steeds centraal.168  

De tentoonstelling is chronologisch opgebouwd, afgebakend in vijf perioden. Bij elke periode 

horen enkele staande of liggende vitrines waarin deelthema’s zijn uitgewerkt. Ongeveer in het midden 

van de opstelling van deze gegroepeerde vitrines hangt telkens een soort spandoek van het plafond 

naar beneden, waarop de inleidende tekst over de afgebakende periode staat geschreven.  De eerste 

periode loopt van 1600-1650. Hier wordt vooral aan de hand van archeologische vondsten, 

gebedenboeken en schilderijen uit deze tijd het verhaal van de eerste joden verteld. De volgende 

periode behandelt de joden in de Gouden Eeuw van 1650 tot 1750. Hier wordt vooral gewerkt met 

schilderijen die de toenmalige Jodenbuurt uitbeelden. Twee vitrines zijn gevuld met boeken gedrukt 

door joodse drukkers in Amsterdam tijdens deze periode. Een gevestigde gemeenschap is de titel van 

het volgende onderdeel van de presentatie. In de bijhorende vitrines wordt de periode van 1670 tot 

1790 verbeeld. Aan de hand van landkaarten, gravures en schilderijen wordt het joods leven in de 
                                                        
167 Amsterdam, Mediatheek JHM, filmmateriaal nummer 40001617: Beeldmateriaal lessenaars 1, 2, 3 en 8 van 
de Grote Synagoge en 40001618: Beeldmateriaal lessenaars 5 en 6 van de Grote Synagoge. 
168 Zie collectie foto’s vernieuwde vaste opstelling op de galerijen van de Grote Synagoge: Amsterdam, 
Mediatheek JHM, foto’s 306B007-22 en 306B0024-29.  
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kolonies geïllustreerd. Verder zijn vooral schilderijen, documenten, gravures, portretten, affiches en 

zelfs enkele buideltasjes in de vitrines te zien. De voorlaatste periode, is eigenlijk nauwelijks een 

periode te noemen. In dit deel wordt namelijk de burgerlijke gelijkberechtiging behandeld. Hier zijn 

ook weer documenten, schilderijen, tekeningen, boeken en penningen in de vitrines opgesteld. Tot slot 

wordt dan de negentiende eeuw behandeld, aan de hand van onder meer portretten (schilderijen en 

foto’s) en een negentiende-eeuws bureau. Deze objecten illustreren de rijkdom van sommigen in de 

negentiende eeuw. Verontschuldigd wordt het gebrek aan objecten met betrekking tot het joodse 

proletariaat. Arme mensen laten nu eenmaal vaak minder achter dan rijken.169  

 

                                                        
169 Zie collectie foto’s vernieuwde vaste opstelling op de galerijen van de Grote Synagoge: Amsterdam, 
Mediatheek JHM, foto’s 306B007-22 en 306B0024-29. 

Afb. 17: Opstelling over de geschiedenis van de 19e eeuw in de 
Grote Synagoge.  
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Het laatste deel van de permanente opstelling bevindt zich op de galerijen van de Nieuwe 

Synagoge, daar is de twintigste-eeuwse geschiedenis ondergebracht. De vormgeving in deze ruimte is 

volkomen verschillend van de vormgeving in de Grote Synagoge. De ruimte is verduisterd zodat het 

licht dat van buiten uit in de galerijen binnenvalt beperkt is. Er wordt gebruik gemaakt van indirect 

licht. Het gebouw heeft een soort lichtkoepel als dak. Aan de benedenranden van de koepel zijn 

lampen bevestigd die naar boven schijnen. Door de combinatie van witte muren, een blauw plafond en 

de belichting die werd gebruikt, krijgt de ruimte een blauwe sfeer. Verder wordt in de presentatie 

gebruik gemaakt van lichtpuntjes om de collectie te verlichten. De sfeer die er wordt gecreëerd lijkt 

wel een afspiegeling te zijn van de joodse geschiedenis in de twintigste eeuw. De gouden lichtpuntjes 

zouden dan kunnen verwijzen naar de pracht en praal die de eerste helft van de twintigste eeuw voor 

sommige joden kon betekenen, de integratie van de joodse gemeenschap in de Nederlandse 

samenleving en de hoop en overlevingsdrang die in de naoorlogse tijd is getoond. De donkerte van de 

ruimte verwijst naar de meest donkere periode uit de geschiedenis. Ook de zwart-witbeelden die 

uitvergroot tegen de muren worden geprojecteerd dragen bij tot die sfeer. Bij het binnenkomen in deze 

ruimte kreeg ik als bezoeker het dubbele gevoel van warmte en kilte, van veiligheid en bedreiging.170  

                                                        
170 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B001: foto’s (18) van de permanente expositie (geschiedenis van de 
twintigste eeuw) op de galerij van de Nieuwe Synagoge, net na de opening november 2006, P. de Lange, 2006. 

Afb. 16: Vernieuwde opstelling over de geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900 op de 
galerijen van de Grote Synagoge.  
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Dit deel van de tentoonstelling begint met een zwart paneel waarop in een inleidende tekst de 

geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland wordt uiteengezet. Daarna pas treedt de 

bezoeker effectief de ruimte binnen, die hier boven is beschreven. Daar is gewerkt met drie ringen. 

Tegen de muren zijn de introductieteksten tot zestien onderwerpen geschilderd: de Amsterdamse 

Jodenbuurt, de joodse elite, de mediene (joods leven in de provincie), het religieuze leven, 

emancipatie, joods antwoord op verzuiling, cultuur, Jodenvervolging, doorgangskamp Westerbork, 

onderduiken, terugkeer, leven in de leegte, weggaan of blijven, hedendaags joods leven en 

wederopbouw joods leven. De algemene informatie die op de muur staat geschreven is de buitenste 

schil.171  

De tweede schil bestaat uit een object en mediazuil. Bij elk van deze thema’s werd een 

signaalobject gekozen.172 Dit object kreeg dan een symboolwaarde voor de tijd waaruit ze afkomstig 

was. In feite werd dus in het museum gekozen voor zestien semioforen. De filosoof Krzysztof Pomian, 

die het begrip muntte, doelde met de term semiofoor op voorwerpen zonder gebruikswaarde die omdat 

ze het zichtbare en onzichtbare met elkaar verbinden toch van bijzondere waarde worden geacht.173 

Objecten in musea hebben sowieso hun gebruikswaarde verloren. De betekenis en waarde die eraan 

wordt gehecht, zijn afkomstig van het onzichtbare verleden waaraan zij als materieel object refereren. 

Naast elk object werd een soort mediazuil geplaatst. Het gaat, net zoals bij de opstelling over religie, 

om een touchschreen waar telkens keuze is uit vier categorieën: interview, oude filmbeelden, uitleg 

over het object en uitleg over documenten. In de interviews is een wijde selectie van mensen gekozen: 

ervaringsdeskundigen, erfgenamen en specialisten. De interviews werden steeds op een plek 

opgenomen die relevant is voor het thema. De oude filmpjes illustreren het thema met authentieke 

beelden. De uitleg over het signaalobject werd vergezeld van foto’s van en uitleg over andere 

gerelateerde objecten. Tot slot werden foto’s van documenten zichtbaar gemaakt, die eveneens van 

uitleg werden voorzien.174    

                                                        
Zie ook filmpje op de website van het JHM: JHM, Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-heden 
(http://www.jhm.nl/tentoonstellingen.aspx?ID=130).  
171 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B001: foto’s (18) van de permanente expositie (geschiedenis van de 
twintigste eeuw) op de galerij van de Nieuwe Synagoge, net na de opening november 2006, P. de Lange, 2006. 
Zie ook filmpje op de website van het JHM: JHM, Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-heden 
(http://www.jhm.nl/tentoonstellingen.aspx?ID=130).  
172 In verband met zogenaamde signaalobjecten, is het begrip semiofoor interessant. 
173 K. Pomian, De oorsprong van het museum. Over het verzamelen (Ingrid van Hoorn vert.) (Heerlen 1990) 15-
63. 
174 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B001: foto’s (18) van de permanente expositie (geschiedenis van de 
twintigste eeuw) op de galerij van de Nieuwe Synagoge, net na de opening november 2006, P. de Lange, 2006. 
Zie ook filmpje op de website van het JHM: JHM, Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-heden 
(http://www.jhm.nl/tentoonstellingen.aspx?ID=130).  
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De derde schil wordt gevormd door de objecten. Deze zijn tentoongesteld in vitrines, in grootte 

aangepast aan de objecten. De binnenste schil vormt een materieel geheel. Tegen de binnenste randen 

van de galerijen is een zwart vierkant kader gebouwd dat de vorm van de galerij volgt. Daarin zijn 

vitrines verwerkt. De vitrines zitten in het blok gemetseld, alsof een blok van het kader er is uitgehaald 

en vervangen door een vitrine, maar ze kunnen er ook uitsteken naar boven toe. Bij de objecten is geen 

informatie vermeld. Deze moet je zoeken in een touchscreen dat zich op verschillende plekken in de 

rondgang op de bovenkant van het zwarte kader bevindt. Daarin is de vitrineconstructie nagebootst en 

kan je op de objecten drukken om er meer informatie over te vinden. Ook hier is het mogelijk verder 

te kijken naar gerelateerde objecten. De gekozen objecten zijn erg gevarieerd van waardevolle 

objecten als edele metalen, dure lampen en schilderijen en schijnbaar waardeloze objecten als een 

bordspel en een doos van de HEMA. Het verschil tussen waardevol en waardeloos is in het licht van 

Pomians semiofoorbegrip volkomen onterecht. De reden waarom ik er hier een onderscheid in maak, 

is om aan te tonen dat ook objecten die als gebruiksvoorwerp geen enkele geldelijke waarde hadden in 

het museum opeens van grote waarde kunnen worden geacht. Dit is van belang, omdat juist de 

ontwikkeling waarbij allerlei objecten, ook objecten die in het dagelijkse leven geen enkele waarde 

Afb. 18 en 19: De vernieuwde presentatie over de geschiedenis van de joden in Nederland tijdens de twintigste eeuw 
in de Nieuwe Synagoge 
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hadden, in musea terecht komen, een van de redenen is waarom de collectie groot genoeg was voor het 

museum om een chronologisch historische presentatie op te stellen.175 

In deze opstelling over de geschiedenis van de joden in Nederland in de twintigste eeuw is 

gekozen voor een model waarin de bezoeker zelf kan kiezen waarover hij meer wil weten. Door de 

combinatie van drie schillen biedt het museum voor elk wat wils. Je kan er als bezoeker snel doorheen 

gaan en de objecten slechts van op afstand bekijken en alleen de teksten op de wanden lezen. Je kan 

echter als bezoeker even goed diep gaan graven. Het drieschillenmodel biedt vele kansen tot 

verdieping. De nieuwe media zijn dus in de drie schillen aanwezig: de grote geluidloze filmprojecties 

op de wanden, de mediazuilen in de middelste schil en de touchscreens in de binnenste. Er is echter 

een duidelijke keuze gemaakt om ook objecten te tonen. De centraliteit van de objecten in de 

binnenste schil, verlicht door vele lichtpuntjes die de objecten doen schitteren als diamanten in een 

schatkamer, is een belangrijk statement voor het authentieke object. Zo bevestigt ook Hetty Berg. 

Behalve de afkeer van een voorstelling die alleen multimediaal was, speelde echter volgens haar ook 

mee dat het museum na zoveel tijd eindelijk een volwaardige historische collectie had die ze moest en 

zou presenteren.176  

Een laatste belangrijke vernieuwing was het kindermuseum. Het kindermuseum was gegroeid 

uit de tijdelijke tentoonstelling In Mokum staat een huis, die liep van 2000 tot 2005. In deze 

tentoonstelling en later ook in het museum werd een joods huis nagebouwd. Kinderen – maar ook 

volwassenen zijn er welkom – maken er kennis met het joodse gezin Hollander. Gids van dienst is  

Max de Matze, een sprekende matze met een gezicht, een broek en schoenen. Aan de hand van 

filmpjes, objecten, teksten en opdrachten doorheen het hele huis komt de hele joodse traditie aan bod.   

In de woonkamer is er een filmpje over de familie Hollander (!) en de voorbereiding van de 

sabbatmaaltijd. In de kasten leer je er wat joods is en wie joods is en wordt uitgelegd wat de sabbat 

inhoudt.177  

Op de bovenverdieping is een studeerkamer en een keuken te vinden. In de studeerkamer wordt 

dieper ingegaan op de basisprincipes van het Jodendom, zowel in het filmpje als via de objecten die in 

de ruimte staan en de computerschermen. Er wordt uitgelegd hoe leren in het Jodendom centraal staat, 

wat de functie van de rabbijn is en wat de grondgedachte van de Thora is: ‘Wat jij niet wilt dat jou 

gebeurt, doe dat ook een ander niet’. Kinderen kunnen er kennismaken met het Hebreeuws en kunnen 

er hun eigen naam leren schrijven in die joodse taal. Naast de studeerkamer bevindt zich een 

sprekende muur die de vreselijke gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vertelt. Het gaat dan 

                                                        
175 Pomian, De oorsprong van het museum. Over het verzamelen, 15-63 en gesprek met Judith Belinfante en 
Hetty Berg.  
176 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B001: foto’s (18) van de permanente expositie (geschiedenis van de 
twintigste eeuw) op de galerij van de Nieuwe Synagoge, net na de opening november 2006, P. de Lange, 2006. 
Zie ook filmpje op de website van het JHM: JHM, Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-heden 
(http://www.jhm.nl/tentoonstellingen.aspx?ID=130) en gesprek met Hetty Berg.  
177 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B030; 422N002; 461N029; 461N030; 461N032; 466N001-4. Zie ook 
de website van het kindermuseum: http://www.jhmkindermuseum.nl/#/home.  
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zogezegd om de muur van de synagoge die het verhaal vertelt van zijn ‘leven’. Er wordt ondertussen 

een filmpje getoond en er hangen foto’s aan de muur in verband met de oorlog. In de ruimte waar deze 

muur staat en die eigenlijk de vorm heeft van een smalle gang wordt het belang van herdenken in de 

joodse cultuur benadrukt. De vergelijking met de Klaagmuur in Jeruzalem is snel gemaakt. Want aan 

de andere muur die de ruimte begrenst kunnen bezoekers briefjes hangen met een boodschap waarvan 

zij willen dat ze nooit wordt vergeten en blijvend wordt herdacht. De laatste ruimte is de keuken. 

Hierin worden de eetgewoonten uitgelegd. Verteld wordt hier hoe voorschriften in de Thora de 

eetgewoonten bepalen, omdat in de Thora geschreven staat wat koosjer is en wat niet. Met de grote 

landkaart die op de keukentafel staat afgebeeld wordt echter benadrukt hoezeer de feitelijke 

eetgewoonten bij joden over de hele wereld heel anders zijn, afhankelijk van de omgeving waarin zij 

wonen. Ook in het Kindermuseum is dus duidelijk de doelstelling een rol te spelen in het 

minderhedendebat sterk doorgedrongen. Dat brengt ons bij de betekenis van al deze vernieuwingen.178  

 

 

Betekenis van de vernieuwing 

 

De vernieuwing die in 2007 haar volledige beslag kreeg werd als een succes beschouwd. Op 1 

december 2004 sprak staatssecretaris Medy van der Laan bij de opening van de conferentie Erfgoed in 

                                                        
178 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B030; 422N002; 461N029; 461N030; 461N032; 466N001-4. Zie ook 
de website van het kindermuseum: http://www.jhmkindermuseum.nl/#/home. 

Afb. 20: De familie Hollander in het Kindermuseum 
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het eCulturele Tijdperk te Arnhem over de vernieuwde opstelling in de Grote Synagoge, die ze een 

week eerder had mogen openen. Ze roemde deze presentatie niet om het getoonde, maar om het 

verhaal en de manier waarop het wordt verteld.179 Wat was daar nu precies nieuw aan en wat 

betekenden deze vernieuwingen? Daarover gaat dit laatste deeltje van dit hoofdstuk.  

In de beleidsplannen werd duidelijk gesteld dat af werd gestapt van het identiteitsconcept van de 

schijf van vijf in de presentatie. Het concept was als te abstract bevonden. Zoals eerder werd 

opgemerkt, wordt niet meer heel erg expliciet over identiteit gesproken. Het woord hoeft zelfs niet te 

vallen. Wel blijven vraagstukken van identiteit het concept van de presentatie sturen. De vragen 

waarop men in de presentatie een antwoord wil geven, houden allemaal verband met kwesties van 

integratie en identiteit: hoe was het om als vluchteling aan te komen en een andere taal te spreken; hoe 

is het om door andere kledij en andere eetgewoonten op te vallen in de omgeving; hoe presenteerden 

de nieuwkomers zichzelf naar de omgeving, als een eenheid of verscheiden, opvallend of juist 

discreet; hoe behielden zij hun eigenheid terwijl zij zich aanpasten aan de omgeving en hoe werden zij 

door de omgeving met kansen bedeeld? Deze vragen werden in het beleidsplan voor de jaren 2001-

2004 opgeworpen als de hoofdvragen die de basis van de presentatie zouden vormen. Hoe vroeger en 

nu met deze vragen was omgegaan zou in de drie afdelingen en het kindermuseum worden getoond. In 

feite betekent het antwoord op deze vragen een antwoord op de vraag hoe de joodse identiteit(en) zich 

hebben ontwikkeld doorheen de tijd.  

Vooral in de permanente opstelling in de Grote en de Nieuwe Synagoge is het identiteitsbegrip 

impliciet aanwezig, onder meer in de interviews met joden over de beleving van rituelen en in de 

vraagstelling die de historische opstelling drijft. Alleen in het filmpje met de rabbijn over joods zijn en 

de eerste zin van de audioguide van de historische presentatie in de Grote Synagoge wordt heel 

expliciet de vraag gesteld wat het betekent om joods te zijn. In het Kindermuseum is dat anders. De 

eerste vraag die voorgeschoteld wordt, is de vraag: wie is joods en wat is precies joods? In het 

kindermuseum is opmerkelijk hoe het gezin Hollander heel duidelijk als een normaal Nederlands 

gezin wordt voorgesteld: de kinderen maken ruzie, het leven is druk en hun familienaam is Hollander. 

De familie Hollander mag dan wel joods zijn, ze is ook heel Nederlands. Er is duidelijk moeite gedaan 

om het vreemde te overbruggen, om te tonen dat aan die vreemde rituelen en aan koosjer eten 

helemaal niets vreemd is. Dit houdt vermoedelijk verband met de doelstelling die het museum zich 

steeds duidelijker is gaan stellen bij te dragen over de debatten rond minderheidsculturen in 

Nederland.180 

De doelstelling om de ervaring als joodse minderheid van vierhonderd jaar samenleven te 

brengen was in de loop van de jaren negentig gegroeid. Uiteindelijk kwam ze pas met de vernieuwde 

presentatie helemaal naar boven. Daar waar in de jaren tachtig het actuele belang van de geschiedenis 

                                                        
179 JHM, Jaarverslag Joods Historisch Museum 2004 (Amsterdam 2005) 10.  
180 Amsterdam, Mediatheek JHM, foto 415B030; 422N002; 461N029; 461N030; 461N032; 466N001-4. Zie ook 
de website van het kindermuseum: http://www.jhmkindermuseum.nl/#/home. 
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was geweest te beantwoorden aan de identiteitsvraag, was de vernieuwde actuele betekenis in de 

presentatie die van de joodse gemeenschap als minderheidsgroep. Eerder was dit reeds als doelstelling 

geopperd en waren projecten opgezet, maar het zou pas in deze tentoonstelling zijn dat het ook in het 

tentoongestelde naar voren drong. De input van de omgeving in de identiteit was in de presentatie uit 

1987 slechts één segment geweest. De achterliggende betekenis van de huidige presentatie is veel 

meer dat de identiteit van een minderheidsgroep zich altijd vormt in confrontatie met de 

meerderheidscultuur.  

Het verhaal van die zich ontwikkelende minderheidsgroep lijkt zich vooral te ontpoppen als een 

historisch verhaal van geslaagde integratie. In heel de presentatie blijkt dat uit de manier waarop wordt 

benadrukt dat de joden in Nederland van de zestiende tot en met de achttiende eeuw veel meer 

welkom waren dan elders: zo wordt verteld hoe joden eerder dan katholieken gebedshuizen mochten 

bouwen en hoe zij anders dan elders mochten participeren in bepaalde segmenten van de handel en de 

economie. Het perspectief is joods, maar de nadruk ligt op de interactie. Dat één van de vijf 

onderwerpen in de geschiedenis van 1600 tot 1900 wordt gewijd aan de Burgerlijke Gelijkstelling in 

1796, is veelzeggend. Door dit op te merken, is het niet de bedoeling af te doen aan de waarde van het 

tentoongestelde. Er presenteert zich een kritisch historisch verhaal.  

Dat een gedegen historisch verhaal wordt gepresenteerd, blijkt vooral uit de manier waarop met 

de geschiedenis van de Jodenvervolging wordt omgegaan. Anders dan voorheen wordt deze vreselijke 

episode in de context van een historische ontwikkeling geplaatst.  De presentatie van de twintigste-

eeuwse geschiedenis gebeurt aan de hand van onderwerpen die chronologisch zijn gerangschikt. 

Daarvan gaan vijf onderwerpen over de Jodenvervolging en de gevolgen daarvan. Zoals in het eerste 

hoofdstuk werd beschreven was de herinnering aan de Jodenvervolging in de jaren tachtig buiten het 

historisch kader geplaatst, door er een symbool van te maken in de strijd tegen racisme en voor 

democratie. Hierdoor en door de nadruk die vanaf de jaren zestig en zeventig al was komen te liggen 

op de concentratiekampen werd de geschiedenis van de Jodenvervolging buiten haar nationale, 

historische context gehaald. Hoewel de oorlog symbool was komen te staan voor het falen van de 

samenleving, was in het collectieve geheugen weinig plaats geweest voor het Nederlandse historisch 

kader waarin de vervolgingen evenzeer waren gebed. Er was weinig gehistoriseerd. Dat was anders in 

de vernieuwde presentatie van het Joods Historisch Museum. Er is ‘alleen’ aandacht voor wat in 

Nederland zelf is gebeurd in de context van een geschiedenis van de joden in Nederland van 1600 tot 

nu. Over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse samenleving is men voorzichtig genuanceerd. 

Op de muurtekst wordt bij het onderwerp onderduiken gewezen op de rol van de Nederlandse politie 

in de ‘Jodenjacht’. Het gebeurt echter impliciet in een zin over hoe onderduiken vooral in de provincie 

gebeurde: ‘In de stad was de kans op verraad groter en ging de Duitse en Nederlandse politie 

systematischer op ‘Jodenjacht’’.  

De historisering van de episode Tweede Wereldoorlog was ten dele het gevolg van de keuze 

voor een systematische historische tentoonstelling. Dat dit mogelijk werd hield verband met de groei 
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van de collectie, waardoor het nu effectief mogelijk was een grote historische tentoonstelling op te 

zetten, die niet verzonk in de grote ruimte van het synagogencomplex. Dat de collectie groeide hield 

uiteraard verband met aankopen en schenkingen, maar ook met de verruiming van het soort objecten 

dat museumwaardig werd geacht.181 In principe werden steeds meer objecten museumwaardig, als die 

maar aan een verhaal of een geschiedenis konden worden gekoppeld. Vooral echter was het plaatsen 

van de Jodenvervolging in een ruimer Nederlands historisch verhaal een teken van een meer open 

omgang die met het oorlogsverleden mogelijk werd.  

Aan een meer open omgang met het oorlogsverleden lagen verschillende redenen ten grondslag. 

De belangrijkste reden was deze die in het beleidsplan al werd aangegeven. De afstand tot het trauma 

was groter geworden, het aantal mensen die de oorlog nog hadden meegemaakt daalde en er bestond 

een grotere wil de feiten te benoemen en te bestuderen. Dat het Joods Historisch Museum de 

Jodenvervolging relatief beperkt in de context van de geschiedenis kon behandelen, hield echter meer 

verband met de ruimte die zij in de Hollandse Schouwburg ter beschikking hadden om de Tweede 

Wereldoorlog aan bod te laten komen. Het monument Hollandse Schouwburg was in 1993 onder het 

beheer van het Joods Historisch Museum gebracht. De Hollandse Schouwburg, vroeger een bloeiend 

theater, was tijdens de oorlog als deportatieplaats gebruikt. Joden die in Amsterdam werden opgepakt, 

werden er bijeengebracht voor ze op transport naar Westerbork of andere kampen werden gezet. Pas in 

1958 werd door het stadsbestuur beslist in de schouwburg een monument in te richten voor de joodse 

slachtoffers van de vervolging. Bij de vernieuwing werd dus besloten zich op vlak van de 

Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog vooral op de Hollandse Schouwburg te richten.182  

Dat de afstand tot de Tweede Wereldoorlog groter werd, was merkbaar in de ingrepen die bij de 

vernieuwing in de architectuur en de inrichting werden gemaakt. Eén van de knelpunten van de 

bestaande opstelling die in 2000 bij het maken van het beleidsplan voor de komende vier jaar naar 

voren werden geschoven, was dat te weinig gebruik werd gemaakt van het monument waarin het 

museum was gevestigd. Er werd besloten het monument sterker te laten spreken, om een emotionele 

indruk te maken op mensen. Dat bleek vooral in de herinrichting van de Grote Synagoge. In het 

midden van de ruimte werd een bima gereconstrueerd. Het was duidelijk dat deze er niet altijd had 

gestaan, maar riep wel weer de sfeer op van de oorspronkelijke functie van die de synagoge ooit had 

gehad. Dezelfde bedoeling had de restauratie van de treden die naar de oude Ark leidde. Het zwarte 

blok dat rond de onderste trede was gebouwd, werd weggehaald. De videobeelden van rituelen die in 

de schermen rond de bima te bekijken zijn, lijken te refereren aan de joodse gemeenschappen die deze 

rituelen op dezelfde plek in de synagoge samen beleefden. Nog wel het meest frappant zijn de 

gezangen die op regelmatige tijdstippen te horen zijn in de Grote Synagoge. Het gaat om traditionele 

joodse gezangen die er vroeger ook weerklonken. De hele bedoeling van de herinrichting van de Grote 
                                                        
181 Gesprek met Judith Belinfante en gesprek met Hetty Berg.  
182 Website Hollandse Schouwburg: geschiedenis van het monument, 
http://www.hollandscheschouwburg.nl/site_nl/monument/geschiedenis.html en gesprek met Belinfante en 
gesprek met Berg.  
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Synagoge was ook om de bezoeker een soort pseudohistorische sensatie te bezorgen. Daarbij gaat het 

overigens niet om de valse indruk van authenticiteit. De plek is echt en de breuk die de oorlog had 

veroorzaakt blijkt duidelijk uit de introductiefilm en uit de audioguide, ook aan het materiaal van de 

bima is te merken dat deze modern is. 

De wens om het gebouw meer te laten spreken en emoties op te roepen, loopt parallel aan de 

ontwikkelingen in de museumwereld. Steeds meer wordt er belang gehecht aan het belevingsaspect 

van museumbezoek. Doordat museumbezoek deel is gaan uitmaken van de vrijetijdsbesteding en door 

de groeiende zapcultuur onder invloed van televisie, video, internet en nu ook Youtube, is het niet 

langer voldoende dat een museum informeert. Voor het Joods Historisch Museum is dit geen evidente 

ontwikkeling om bij aan te sluiten, omwille van de aard van het onderwerp: religie en de geschiedenis 

van een minderheidsgroep bieden niet meteen voer voor sensatie. Ook de episode van de Tweede 

Wereldoorlog nodigt niet uit tot vluchtigheid, nostalgie en sensatie. Vanuit de ervaringen van de 

joodse gemeenschap is het nogal logisch niemand toe te wensen de tijd van de Jodenvervolging te 

laten ‘herbeleven’. Hoe zou het ook mogelijk zijn. Toch is de beleving, zeker in de Grote Synagoge 

maar ook in de Nieuwe Synagoge door de vormgeving, niet helemaal weggebleven. Hetty Berg stelt 

dat de bedoeling vooral was om mensen te raken. Beleving om de beleving heeft geen zin, zo stelt zij, 

maar het is toch altijd mooi als je mensen weet te raken.183  

Het raken van mensen gebeurt ook gemakkelijker door ze zich te laten identificeren met het 

verhaal. Daarbij helpt het dus als in een tentoonstelling persoonlijke verhalen en herinneringen een 

plaats krijgen. Ook dit was één van de uitgangspunten van de vernieuwing. In de presentatie zou 

ruimte moeten worden gemaakt voor kleine, persoonlijke verhalen van individuen en dan liefst veel 

verschillende verhalen, want zo werd de realiteit in het verleden ook beleefd. Het resultaat zou dan 

ook zijn dat de sturende stem van het museum, de autoriteit van het opgelegde museumverhaal, meer 

op de achtergrond zou kunnen komen te staan.184 Vooral op de begane grond van de Grote Synagoge 

en de galerijen van de Nieuwe Synagoge worden verschillende mensen gevraagd hun herinneringen of 

ideeën te laten horen. Ook is in beide ruimtes met de vormgeving geprobeerd een sfeer te creëren die  

emoties oproept, zij het op een heel verschillende manier. De opstelling van de geschiedenis voor 

1900 valt daar een beetje buiten. Door de traditionele tentoonstellingstechnieken van vitrines en 

tekstborden is identificatie moeilijker. Behalve met de gekozen technieken, houdt de grotere 

afstandelijkheid in de presentatie ook verband met de keuze om de bronnen en de authentieke sfeer 

van de Grote Synagoge als uitgangspunt te nemen voor de presentatie. Audiovisueel materiaal geeft 

makkelijker aanleiding tot emotionele betrokkenheid dan archeologische vondsten. Het terug oproepen 

van de authentieke sfeer van de synagoge werkt wonderwel bij de presentatie over religie, maar werkt 

                                                        
183 Gesprek met Hetty Berg.  
184 Hierbij wordt dan wel voorbijgegaan aan het feit dat de autoriteit van het museum nog steeds de verhalen 
kiest die worden verteld, ook al zijn het er veel. Mensen moeten namelijk worden geïnterviewd en worden 
gevraagd om hun verhaal te doen.  
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iets minder stimulerend op de galerijen. Ook was het  moeilijker om in deze periode met getuigenissen 

en herinneringen te werken en vele verhalen aan bod te laten komen.  

Over het algemeen is in de vernieuwde opstelling mooi aangesloten bij de ontwikkelingen in de 

historische cultuur. De idee dat geschiedenis een actueel nut moet hebben is ontzettend sterk aanwezig 

en richt zich op het debat rond culturele minderheden in Nederland. Om niet-joodse mensen hun beeld 

van de joodse andere te doen heroverwegen, is geprobeerd om het universele in joodse tradities naar 

boven te halen en ook in het kindermuseum wordt via de familie Hollander gepoogd het stereotiepe 

denken te doorbreken. Ook in de historisch presentatie wordt gewerkt aan het doorbreken van 

stereotiepen. Zo is na het bezoeken van het museum wel duidelijk dat de joodse geschiedenis veel 

meer is dan alleen Jodenvervolging en dat joden een veel ruimere activiteit hebben gehad dan als 

bankier of diamantair.185  

Er is ook sprake van een sterke verpersoonlijking van het verleden in het museum. Daarmee 

verbonden wordt het raken van mensen als museaal doel vooropgesteld. Mensen moeten emotioneel 

betrokken worden, om zo ook verder te willen leren. Ook is de presentatie over het algemeen erg 

visueel gericht. De groeiende differentiatie en het verdwijnen van één dominant verhaal in de 

historische voorstelling, zoals door Van Vree werd beschreven, is eveneens merkbaar in de 

vernieuwde opstelling. Niet alleen door het aan bod laten komen van vele verhalen, maar ook in de 

architectuur waar elk gebouw zijn eigen sfeer heeft gekregen. Dat in tegenstelling tot de opstelling uit 

1987. Het synagogencomplex werd een gebouw waar differentiatie troef was, maar door de 

eenvormige stijl in de verbindende ruimtes en het drukwerk toch ook enige eenheid terug te vinden is. 

In feite werd het gebouw dus nog maar eens een symbool, dit keer echter voor de hele joodse 

geschiedenis.    

 

                                                        
185 Gesprek met Hetty Berg. 
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SLOTBESCHOUWING 

 

Met de nieuwe presentatie zijn we gekomen aan het voorlopige einde van de ontwikkeling van het 

museum. Het is tijd om terug te keren naar de oorspronkelijke vraagstellingen en de aanleiding van dit 

schrijven: het Nationaal Historisch Museum. Deze slotbeschouwing dient twee doelen: een conclusie 

en een epiloog. De ene richt zich op het Joods Historisch Museum, de andere werpt vanuit dat 

museum een blik op het nieuwe Nationaal Historisch Museum.   

 

Conclusie 

 

In het Joods Historisch Museum heeft sinds 1987 identiteit altijd centraal gestaan. Ook de Nederlandse 

omgeving heeft daarbinnen altijd een belangrijke plaats ingenomen. De achterliggende idee was 

steevast dat de identiteit van een minderheidscultuur zich altijd vormt in confrontatie met de 

omringende meerderheidscultuur. In principe is er sinds 1987 weinig veranderd aan dat inzicht. 

Nederlands en joods werden nooit echt als tegenstrijdigheden gezien. ‘Minderheden hebben altijd een 

dubbele identiteit’, zo klonk het bij Judith Belinfante. Wel is een licht nuanceverschil in de 

identiteitspresentatie uit 1987 en de vernieuwde opstelling van 2003/2007. Vanuit de schijf van vijf 

maakte de Nederlandse omgeving slechts één segment uit van de joodse identiteit. Daardoor kon 

slechts beperkt aandacht worden besteed aan de interactie. Hoewel de opvattingen over joodse 

identiteit mogelijk niet zijn veranderd, is in de huidige opstelling veel meer aandacht voor de interactie 

tussen de meerderheids- en de minderheidscultuur. Het is namelijk de centrale vraagstelling achter de 

hele vernieuwde opstelling.  

Deze ontwikkeling houdt vermoedelijk verband met de veranderende context waarin het 

museum zich bewoog. In de jaren tachtig was de vraag naar identiteit bij de joodse gemeenschap erg 

groot. Het was de tijd waarin de zogenaamde tweede generatie de fakkel had overgenomen. Zij wilden 

hun leven voortzetten maar kwamen voor het probleem te staan dat ze geen band en kennis meer 

hadden van hun eigen verleden. Het gat van de grootouders zorgde voor een vraag naar erfgoed.  De 

zoektocht naar de roots resulteerde in een vraag naar wat het nu precies was joods te zijn. Het museum 

had daardoor een belangrijke functie binnen de joodse gemeenschap. Deze functie werd versterkt door 

het gebouwencomplex waar het museum zijn thuis vond in de jaren tachtig. Het complex was een 

symbool voor de joodse geschiedenis, maar werd aanvankelijk vooral als monument voor de 

oorlogsslachtoffers en als bewijs van het overleven beschouwd. De centraliteit van de oorlog en het 

vermijden van een te sterke confrontatie met wat was verwoest, was begrijpelijk gezien de afstand tot 

het trauma nog niet zo groot was. Het museum zelf wilde vanaf de beginperiode de rijkdom van de 

hele joodse geschiedenis in Nederland benadrukken. Door de sterke nadruk op het thema overleven en 

de gebondenheid aan het gebouw en de gevoeligheden daarover, lukte dat achteraf beschouwd 

misschien niet altijd even goed.  
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In de loop van de jaren negentig zou het beheer dat het Joods Historisch Museum over de 

Hollandse Schouwburg kreeg, ervoor zorgen dat de functie als monument voor de oorlogsslachtoffers 

minder dominant werd. Dat werd nu het eigenlijke oorlogsmonument en daar kon ook de geschiedenis 

van de Jodenvervolging en de oorlog uitgebreider aan bod komen, met alle implicaties die dat met zich 

meebracht. In het museum zelf kon, mede door de groeiende afstand tot de oorlog en de groeiende 

openheid die in de joodse gemeenschap zelf ten aanzien van de oorlog bestond, op een opener manier 

met de oorlog worden omgegaan. In de architectuur bleef de breuk zichtbaar, maar de gevoeligheid 

was verminderd en het werd mogelijk om de vooroorlogse sfeer van de Grote Synagoge weer op te 

roepen. Daarmee en met de stevige historische permanente opstelling werd het Joods Historisch 

Museum steeds meer een monument voor de hele joodse geschiedenis. Het synagogencomplex werd 

een plaats van herinnering voor de joodse geschiedenis, ruimer dan de periode van de Tweede 

Wereldoorlog. Tweeëntwintig jaar na de opening is het museum een echte lieu de mémoire geworden 

voor de joodse geschiedenis, met alle implicaties van dien.  

 

De lieu de mémoire brengt ons bij het tweede luik van de vraagstelling. Hoe heeft het museum zich 

ontwikkeld in het ruimere spel van de historische cultuur? Vele van de ontwikkelingen die door 

historici Kees Ribbens en Frank van Vree zijn beschreven zijn van toepassing op de ontwikkeling van 

het Joods Historisch Museum. Zo werd eerder al aangeduid was er in stijgende mate sprake van een 

groeiende differentiatie en werd de museale autoriteit in de vernieuwde opstelling enigszins 

ondermijnd, door af te stappen van de vaste museumroute bijvoorbeeld en door ruimte te maken voor 

verschillende ervaringen van het verleden in de herinneringen van verschillende mensen. Ook werd de 

omgang met het verleden daardoor steeds sterker verpersoonlijkt. De visualisering werd ook steeds 

belangrijker. Dat kan gek klinken, omdat een museum altijd een visueel verhaal vertelt, maar het 

aantal tekstborden en schriftelijke informatieoverdracht was in 1987 duidelijk groter dan nu. Er wordt 

met veel audiovisueel materiaal gewerkt en de tekstuele informatie wordt veel meer in de 

audioguide186 en in de interactiviteit van computerschermen geplaatst.  

Deze ontwikkelingen die zich in het museum hebben voltrokken wijzen erop dat in het museum 

sprake is van een erfgoedomgang met het verleden. Erfgoed is net als geschiedschrijving een manier 

waarop met het verleden wordt omgegaan. Erfgoed krijgt vaak de negatieve connotatie van slechte 

geschiedenis te zijn. In feite heeft dit weinig zin. Zoals door sommige historici wordt benadrukt dienen 

beide vormen van omgang met het verleden andere doelen. Erfgoed gaat om erfenissen. Het gaat om 

de vorming van identiteit. Zonder wortels is een mens verloren. In een erfgoedomgang met het 

verleden ligt vaak de idee ten grondslag dat het verleden ‘te bezoeken’ valt. Meer nog het beleven van 

de geschiedenis staat centraal. Tot zover is in het museum inderdaad altijd sprake geweest van een 

                                                        
186 Ook hier is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar. Aanvankelijk waren er geen audioguides, in de vroege 
jaren negentig werd een walkmanproject opgezet en ondertussen is de audioguide al een beetje een klassiek 
museaal middel geworden.  
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erfgoedomgang met het verleden. De eerste doelstelling van het museum was het creëren van erfgoed 

voor de joden in de naoorlogse samenleving ten gevolge van de ‘huizenhoge’ identiteitsvraag. De 

betrokkenheid die bij het bezoeken van de permanente opstelling van de bezoeker werd verwacht of 

uitgelokt, is door middel van nieuwe presentatietechnieken sinds de vernieuwing duidelijk vergroot. 

Het museum is in deze ontwikkeling echter niet volledig doorgeschoten naar een nostalgische en 

idyllische voorstelling van het verleden. Ook is het niet zo dat de kritische zin verdwenen is en één 

identiteitsbevestigend verhaal werd en wordt gepresenteerd. Nee, in het Joods Historisch Museum 

wordt de ingewikkeldheid van het verleden niet uit de weg gegaan. Er wordt getoond hoe verschillend 

de opvattingen over het verleden of de traditie kunnen zijn, door vele mensen aan het woord te laten.  

Op enkele punten wijkt het Joods Historisch Museum dan ook af van de gekenschetste 

ontwikkelingen in de ruimere historische cultuur. Zo is geen sprake van een nostalgische omgang met 

het verleden, wel werd op emoties gespeeld. Overigens maakt de episode van de Tweede 

Wereldoorlog waar het museum nooit helemaal omheen zou kunnen, zelfs als ze dat zou willen, het 

nogal onmogelijk om de nostalgische en vrijblijvende toer op te gaan. De niet-vrijblijvende en 

nostalgische omgang met het verleden in het museum past dan echter weer wel binnen de door Van 

Vree geschetste karakteristieken van omgang met pijnlijk verleden of erfgoed.  

Op het vlak van actualisering is de laatste dertig jaar weinig geëvolueerd in het museum. In feite 

heeft het museum vermoedelijk al sinds zijn oprichting actuele doelstellingen gekend.187  Het is alleen 

de invulling van het actuele nut die veranderd is. Aanvankelijk had het museum (in 1987) een sterke 

verantwoordelijkheid voor de joodse gemeenschap zelf: het creëren van erfgoed, het helpen bij de 

herintegratie van de joodse gemeenschap in de samenleving en het herdenken, zodat nooit zou worden 

vergeten. Na de opening stelde het zich met het project Samen Leven geleidelijk een ruimer doel voor 

ogen. Het opkomende debat rond nieuwe minderheden spoorde het museum aan zijn expertise in de 

schaal te stellen. In 2001 werd het motto Zien leidt tot gedenken, gedenken leidt tot doen, niet meer 

geïnterpreteerd in de context van de Tweede Wereldoorlog. De spreuk spoorde het museum in een 

nieuwe interpretatie aan tot het opnemen van een actieve rol in de samenleving. In principe kwam dat 

in concreto op hetzelfde neer: de samenleving en de nieuwe minderheden met de ervaring van 

vierhonderd jaar samenleven bijstaan, in de hoop dat het niet nog eens faliekant mis zou lopen. Toch is 

er sprake van een ontwikkeling: het gedenken werd minder belangrijk en ook de uniciteit van de 

Jodenvervolging. Ook in de presentatie was dat duidelijk. De joodse geschiedenis werd veel meer nog 

als de geschiedenis van een minderheid gepresenteerd en er kwam een veel grotere nadruk te liggen op 

de wisselwerking tussen meerderheid en minderheid.  

Tot slot moet worden gesteld dat niet helemaal sprake was van de verjonging die Ribbens in de 

gehele historische cultuur ontwaart. Ja, de presentatie van driehonderd jaar voor 1900 en de eeuw erna 

nemen exact evenveel plaats in. De populariteit van de recentere tijden moge daarmee duidelijk zijn. 

                                                        
187 Ik denk dan aan het documenteren van de verdwijnende Jodenbuurt voor de Tweede Wereldoorlog en erna de 
herintegratie van de joodse gemeenschap in de samenleving.  
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In het geheel zal het aandeel van de jongste geschiedenis inderdaad zijn toegenomen sinds 1945. In de 

ontwikkeling van de presentatie van 1987 tot nu, is echter niet echt sprake van een verjonging. Bij 

gebrek aan historische presentatie was het vooral de Jodenvervolging die historisch gezien veel 

aandacht kreeg in de permanente opstelling van het museum. Met de nieuwe presentatie was dan ook 

eerder sprake van een verruiming dan van een verjonging. Een verruiming die overigens zowel de tijd 

als de onderwerpen betreft.  

Is in het museum dan eerder sprake van erfgoed of geschiedenis? Enerzijds heeft het museum 

altijd aspecten van de erfgoedomgang met het verleden vertoond. De geschied-kritische zin is echter 

niet ondergesneeuwd onder de nadruk op de belevingswereld. Misschien is het inderdaad zoals 

historicus David Lowenthal stelt dat erfgoed en geschiedenis andere doelen dienen en misschien is dat 

ook niet erg. Het lijkt me inderdaad onzinnig de erfgoedomgang met het verleden te beoordelen aan de 

maatstaven van de wetenschappelijke geschiedenis. Het in oppositie stellen van beide concepten lijkt 

me echter even onzinnig en nutteloos. Als wordt omgegaan met het verleden in instellingen zoals 

musea, die de reputatie hebben betrouwbare informatieverstrekkers te zijn, mag echter wel worden 

geëist dat dat op een serieuze manier gebeurt. Het lijkt me dan belangrijk dat de achtergrond voor de 

presentatie van erfgoed in musea wel de geschiedwetenschap is. De presentatie kan dan gerust 

erfgoedachtige doelen dienen. Het Joods Historisch Museum toont aan hoe erfgoed en geschiedenis 

erg dicht bij elkaar kunnen liggen. Erfgoed hoeft niet altijd uit te lopen op een eenvoudige, hapklare, 

ongenuanceerde, onkritische, sensationele voorstelling van het verleden. Het zijn precies deze uit de 

hand gelopen uitwassen van een op betrokkenheid en beleving gestoelde geschiedenis, die erfgoed de 

negatieve connotatie hebben bezorgd die het bij historici vaak heeft. Het Joods Historisch Museum 

toont dat het niet altijd zo hoeft te zijn, dat ook een betrokken, beleefde, op ervaringen gebaseerde en 

actueel urgente geschiedenis ook verantwoord kan zijn en toch boeiend, ontspannend en soms zelfs 

leuk. Dat erfgoed kan zonder dat de confrontatie met het gilde der strenge historici met schaamrode 

wangen hoeft te gebeuren.  

 

Epiloog 

 

Het strenge gilde der historici brengt ons terug bij de aanleiding voor het schrijven van deze scriptie: 

het Nationaal Historisch Museum. Toen ik voor het eerst over het Nederlandse Nationaal Historisch 

Museum hoorde, doemden in mijn hoofd spookbeelden op van een identiteitsfabricerend 

belevenisfestival van multimedia, interactiviteit en vooral erg weinig kritische zin. Net als andere 

historici wilde ik vooral graag schoppen. Hoe was het mogelijk dat een museum zonder collectie zou 

worden opgericht? Onbegrijpelijk was het in mijn ogen dat een instelling die bedoeld was het 

historisch besef te doen groeien, zelf de historische taak en ontwikkeling van musea uit het oog 

verloor. Verzamelen is toch één van de basisfuncties van een museum? Vooral echter was ik 

verontwaardigd dat de ontwikkeling van een Nationaal Historisch Museum niet aan historici was 
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toevertrouwd. Dat was misschien een vroege opstoot van historisch chauvinisme, maar is een 

historisch museum zonder historici niet even onzinnig als een operatiekamer zonder chirurg? Ik sluit 

me, als historica in opleiding, dus graag aan bij de veranderende houding van andere historici en grijp 

mijn kans om, op basis van de inzichten die ik over het Joods Historisch Museum ontwikkelde, 

aanbevelingen te doen.  

Wat mij in het Joods Historisch Museum vooral opvalt is de gebalanceerde omgang tussen 

multimedia en object. Vooral de opstelling over religie en over de geschiedenis van de joden in de 

twintigste eeuw raakten mij als bezoeker. De makers van de permanente opstelling hebben een ruime 

plaats gelaten voor de objecten. De objecten waren en moesten de grondslag blijven van de opstelling. 

Als felle tegenstander van belevenis om de belevenis en als vurig verdediger van Huizinga’s 

historische sensatie pleit ik dan ook voor een duidelijke keuze voor  authentieke objecten in de 

presentatie van het nieuwe Nationaal Historisch Museum. Daarmee wil ik niet zeggen dat het nieuwe 

Nationaal Historisch Museum op oude curiositeitenkabinetten moet gaan lijken. Nog erger lijkt mij 

echter dat het museum tot één grote multimediale show verwordt, waar de objecten in een hoekje 

verkommeren. Als jongeren filmpjes of computerspelletjes willen spelen over het verleden, dan doen 

ze dat overigens liever thuis in de luie zetel. De kans dat het zover komt is wellicht klein. Reëler is dat 

in alle educatieve plannen en de plannen om van het museum een merk te maken de grondslag van wat 

een museum tot een museum maakt verloren zou gaan: het object. Laat het Nationaal Historisch 

Museum er dus één worden waar het object zijn rechtmatige plaats krijgt, waar niet de beleving 

gecultiveerd wordt, maar waar bezoekers zich kunnen verwonderen over het wonder van de 

geschiedenis en af en toe geraakt worden op een subtiele, niet alles overheersende manier.  

Behalve op het vlak van museale presentatietechnieken verdient het Joods Historisch Museum 

de aandacht van de toekomstige directeuren van het museum omwille van de inhoud. De manier 

waarop het omgaat met de geschiedenis van een minderheidsgroep kan niet anders dan inspirerend zijn 

voor een museum dat de geschiedenis van de meerderheidsgroep presenteert. Zoals de cultuur van een 

minderheidsgroep zich vormt in relatie tot de omgeving, ontwikkelt de cultuur van die omgevende 

meerderheid zich in confrontatie met minderheidsgroepen in eigen land en met andere culturen in het 

buitenland. Als het Nationaal Historisch Museum geen gedateerd overblijfsel van het verbrokkelde 

negentiende-eeuwse nationalisme wil worden, zal het op een open manier met de geschiedenis ervan 

moeten omgaan.  Daarbij moet dus niet alleen ruimte zijn voor de inbreng van buitenaf die in 

Nederland net als elders altijd groter is geweest dan voorheen, maar ook voor meerdere verhalen, voor 

stemmen. Zo zou in het museum vanuit de beide perspectieven kunnen worden gewerkt: zowel dat van 

de minderheidsgroep als dat van de dominante cultuur. Een samenwerking met minderheidsgroepen in 

kwestie in het presenteren van de gemeenschappelijke geschiedenis lijkt niet meer dan logisch.  

Uiteraard verdient de geschiedenis van de Jodenvervolging een plek in het Nationaal Historisch 

Museum. Het is een van de belangrijkste historische gebeurtenissen van de jongste eeuw.  Daarom kan 

er ook iets meer mee worden gedaan. In het Joods Historisch Museum is vooralsnog geen plek in de 



 86 

vaste opstelling voor de ontwikkeling van de historische cultuur rond joden in Nederland. Ook over de 

centrale rol die de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging als moreel ijkpunt hebben betekent. 

In feite is dit het omzetniveau: het gaat over het verhaal over het verhaal dat over het verleden wordt 

verteld en hoe dat zich heeft ontwikkeld. Een Nationaal Historisch Museum dat zichzelf serieus wil 

nemen, moet, gezien de historische achtergrond van nationale musea, kritisch omgaan met de functie 

die het vervult. Waar kan beter worden geleerd over hoe het verhaal over het verleden zich heeft 

ontwikkeld? Er zou dus ook een stukje van het omzetniveau dat vooralsnog in het Joods Historisch 

Museum ontbreekt, kunnen worden ingevuld. Zo zou de Jodenvervolging niet alleen als pijnlijke 

episode in de geschiedenis aan bod moeten komen, gehistoriseerd en binnen het kader van de 

toenmalige Nederlandse samenleving en de internationale ontwikkelingen geplaatst. In een nationaal 

Nederlands museum zou ook de ontwikkeling van de betekenisgeving aan de Jodenvervolging moeten 

worden behandeld, alsof het om de geschiedenis van een lieu de mémoire gaat.  

Het Nationaal Historisch Museum moet dus een museum worden waar genoeg ruimte is voor 

het object, waar verstandig wordt omgesprongen met de hype van interactiviteit en beleving. Het moet 

een museum zijn dat een beeld van de geschiedenis brengt dat past bij de eenentwintigste eeuw. 

Daarmee bedoel ik niet dat het moet worden gedomineerd door huidige principes, maar dat het een 

beeld moet brengen conform aan de inzichten in de geschiedenis zoals die vandaag bestaan. Het 

Nationaal Historisch Museum moet een museum worden die kritisch omspringt met begrippen als ik, 

wij en de ander, maar ook met begrippen als geschiedenis en historisch besef. Niet alleen de 

geschiedenis van de eigen groep moet aan bod komen, maar ook van de groepen waar zogenaamde 

‘Nederlanders’ mee in aanraking komen. De minder luide stemmen in de samenleving moeten aan bod 

komen. De begrippen Nederland en Nederlander zoals ze in de negentiende eeuw werd gehandhaafd is 

te beperkt. Net als het Joods Historisch Museum het begrip joods problematiseert, moet  het nieuwe 

Nationaal Historisch Museum dat met het begrip Nederlands doen. 

Vooral moet het museum complementair zijn aan de andere musea over geschiedenis in 

Nederland die vandaag de dag bestaan. Hoewel het van belang is ook de stem van de minderheid aan 

bod te laten komen en niet alleen de Hollander te laten spreken, moet er niet nog een heel museum 

over joodse geschiedenis binnen de kaders van het Nationaal Historisch Museum moeten 

ondergebracht. Wel zou het Nationaal Historisch Museum eens een lang bezoek moeten gaan brengen 

aan het Joods Historisch Museum. Hoe daar aan erfgoed wordt gedaan, is precies hoe het zou moeten 

gaan. De gelaagdheid die er in het museum te vinden is door de verschillende informatielagen strekt 

tot aanbeveling. In het Joods Historisch Museum wordt op een kritische manier onderzoek gedaan 

naar het verleden, het wordt er op een toegankelijke en sfeervolle manier gepresenteerd en er is voor 

elk type bezoeker wat wils. Van snel de inhoud scannen en naar beelden kijken, over informatie 

inwinnen over één specifiek onderwerp tot het uitvlooien van de hele presentatie en collectie tot in het 

kleinste detail. Het is er allemaal mogelijk. Het is gemakkelijk om een museum laagdrempelig te 

maken voor weinig ervaren museumbezoekers, veel interessanter lijkt het me om het te laten spreken 
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tot het hele scala aan bezoekers. Laat het Nationaal Historisch Museum dus spreken en laat het, zonder 

te vervallen in gezwijmel en belevenisgekte, aan echt waarachtig erfgoed doen!  
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