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„Dc geschiedenis der Portugese joden, welke zich omstreeks 1600 
nadat zij door de Inquisitie uit hun land verdreven waren, in Amsterdam 
vestigden, is in menig opzicht indrukwekkend. Sedcrt hun komst in de 
hoofdstad, hebben zij een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling 
van Amsterdam tot een der grootste handelscentra van de wereld. Vcle 
Portugees-joodse families, veelal van adelijken bloede. brachtcn aan-
zienlijke kapitalen mee, die in de groothandel werden gcinvcsteerd. 
Deze Portugees-Israelitische gemeente leefde lange tijd in een zeker 
isolement. Door hun godsdienst waren zij nauw aaneengesloten. De 
Portugese Synagoge, in 1675 ingewijd, was het symbool van hun cens-
gezindheid. Hoewel aan de Portugese joden reeds in 1657 het ,,Hol-
landse burgerrecht" werd verleend, bleef het Portugees nog jarenlang 
de omgangstaal. (Da Silva Rosa 1925). Pogingen aangewend om de 
Portugese joden te doen samensmelten met de overige Israelitische be-
volkinggroepen in Nederland mislukten steeds. 

In de 18e eeuw viel een groot deel der Portugees-Israelitische ge
meente ten prooi aan de armoede. Oude, aanzienhjke families zagcn 
hun rijkdommen verloren gaan en vervielen tot de klasse der paupers. 
Ook de arme Portugese jood evenwel behield een onverzettelijkhcid, 
een ontwikkeld zelfbewustzijn en een sterk gevoel van eigenwaardc. 

In de loop der eeuwen hebben de Portugese joden op het gebied van 
wetenschap en kunst talrijke begaafde figuren voortgebracht. Uit de 
Portugees-joodse gemecnschap der 19e eeuw stamden onder andere de 
rusteloos wrochtende medicus Samuel Sarphati en de dichter Isaac da 
Costa" aldus A.H. Bergink in zijn proefschrift). 

Thorbecke schreef in 1837: ,,De middelmatigheid beslaat bij ons 
(d.w.z. Nederland) een bredc ruimte; er worden bij ons boeken gc-
schreven en met stichting gelezen, die elders slechts het uitwerkscl zou-
dcn hebben, de volslagen onbekwaamheid van den auteur aan iedcr in 
het oog tc doen vallen... Vele mannen zonder gehalte hebben bij ons 
courante waarde, alleen vanwege den publicken stempel; het is mogelijk 
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dat iemand bij ons als geacht geleerde leve en zijn leven besluite zonder 
iets voor de wetenschap gedaan, of ooit een eigen denkbeeld gehad te 
hebben. Wij zien meer terug dan vooruit; wij schatten soms overdreven, 
wat vroeger gedaan is, wat zijn tijd gehad heeft, in plaats van te bou-
wcn voor de toekomst". 

,,Mcn heeft". aldus Van Praag (1937), ,,Samuel Sarphati wel verge-
lekcn met Hausmann. de man die het Parijs van de tweede helft der 
negentiende eeuw een geheel ander stedebouwkundig aanzien heeft ge-
geven. Maar de omstandigheden waaronder Samuel Sarphati in Am
sterdam omstreeks 1850 heeft moeten werkcn, waren wel gchccl an-
ders dan die in Parijs. 

In Amsterdam was het niet beter gesteld dan in de rest van het land. 
In het verslag van de Kamer van Koophandel over het jaar 1843 wordt 
melding gemaakt van de sluiting van talrijke bedrijven en industrien. 
,,Zoo deze schrikbarende achteruitgang niet gestuit wordt is het te voor-
zien dat de fabrijken en trafijken in deze stad... zullen te niet gaan en 
een aantal werklieden... aan de armenkassen zullen vervallen". 

In deze periode van een indommelend Nederland en een slapend Am
sterdam werd Sarphati geboren. Samuel Sarphati was Amsterdammer 
van geboorte. Zijn ouders, Emanuel Sarphati en Reina Musaphia wa
ren Portugese joden. Zijn vader, Emanuel Sarphati, was handelaar in 
tabak; hij behoorde tot de weinig gefortuneerden in de kring van Por
tugese joden. Het was uit dit milieu dat Samuel Sarphati afkomstig was, 
een man die als medicus en planoloog grote invloed zou uitoefenen op 
de ontwikkeling van Amsterdam in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. 

Samuel Sarphati studeerde geneeskunde te Leiden van 1833 tot 1839; 
maar ook de scheikunde had zijn grote belangstelling, een interesse die 
hem zijn gehele verdere leven is bijgebleven. Hij verwierf een gouden 
medaille van de Leidse universiteit voor zijn antwoord op een prijsvraag 
op scheikundig gebied over jodium (Sarphati 1835). In 1839 werd op-
nieuw zijn antwoord op een scheikundige prijsvraag met goud be-
kroond.Zijn promotie echter geschiedde op 27 juni 1839 in de genees
kunde en wel op twee onderwerpen: Quaedum de pthisi en De extraC' 
torum narcoticorum ex herbis recentibus usu. 

Zijn belangstelling voor de scheikunde maakte hem enkelc jaren la
ter tot een ernstige candidaat voor het professoraat in de scheikunde 
aan het Atheneum Illustre van Amsterdam. De curatoren hadden hem 
toen op de voordracht geplaatst, mede na ingewonnen advies bij de 
Leidse Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschap, maar uitein-
delijk werd een ander benoemd. 
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Sarphati vestigde zich na zijn promotie in 1839 in Amsterdam. Daar 
zag hij de ellende van velen uit de bevolking. Daar merkte hij ook op 
wat nodig zou zijn op hygienisch gebied: betcre en ruimere woningen, 
meer lucht en licht voor de bewoners, betere gcestelijk en hchamelijk 
voedsel. Hij kwam tot het inzicht dat de voedselvoorziening in vele 
opzichten niet voldeed aan de eisen die men daaraan uit hygienisch 
standpunt mocst stellen. (J. S. Da Silva Rosa 1924). 

Nederland dommelde en Amsterdam was in diepe slaap. Sarphati 
wilde trachten Amsterdam uit die diepe slaap te wekken. Hij leefde in 
de tijd van het opkomende politieke liberalisme, waarin men het ini-
tiatief in de eerste plaats van het invidu of groepen inviduen verwacht-
te en pas in laatste instantie meende men dat de overhcid een initiaticf 
moest ontwikkelen. 

Het gemeentebestuur van Amsterdam had maar een grote zorg: zo 
weinig mogehjk geld uit geven. Alle uitgaven, ook voor op zich zclf 
noodzakelijk voorzieningen, die maar enigzins afgeschoven konden 
worden van de schouders van de overhcid, werden verwijdcrd van het 
budget van de gemeentelijke overheid. 

Vooral op het gebied van de stedebouwkundige en industriele ont
wikkeling van Amsterdam heeft Sarphati bekendhcid verworven. Zijn 
belangstelling voor de geneeskunde en daarmee verwante wetcnschap-
pen zou voordien echter nog blijken uit de oprichting, op zijn initiaticf, 
van de Nedcrlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacic op 
23 april 1842. Hij werd de eerste secretaris van deze organisatie en 
heeft jarenlang veel van zijn krachten gewijd aan de ontwikkeling van 
de farmacic, zow^el in wetenschappelijk als in organisatorische zin. Hij 
gaf een cursus in organische scheikunde en toxicologic, waardoor een 
aanvang werd gemaakt met de vakopleiding van aanstaande farmaceu-
ten (Van Praag 1937). 

Op 12 juli 1843 huwde hij met Abigail Mendes de Leon, die ook van 
Portugees-joodse afkomst was. Het huwelijk dat kinderloos bleef, 
blcek zeer gelukkig te zijn. 

Sarphati was van mening dat een van de belangrijkste oorzaken van 
het kwijnen van Industrie en handel gelegen was in het gebrek aan vak
opleiding voor aanstaande industrielen en handelsliedcn. Hij vond 
voor zijn ideeen omtrent het oprichten van een dergelijke vakschool 
weinig begrip bij het gemeente bestuur van Amsterdam. 

Oorspronkelijk bestond het plan een Academic voor Bouwkunde, 
nijverheid en handel te Delft te vestigen. Maar op aandringen van 
Sarphati besloot men contact op te nemen met de stedelijke overheid 
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van Amsterdam, waar een dergelijke school naar mening van Sarphati 
beter op zijn plaats zou zijn dan in Delft. Het gemeentebestuur gaf 
echter gcen blijk van enige waardering of medewerking. Sarphati liet 
de zaak echter niet los en dank zij een beginkapitaal van f 30.000 door 
hem uit eigen middelen en met hulp van andcren bij elkaar gebracht, 
kon in 1846 een school met drie verschillende afdelingen worden ge-
opend. Een afdeling heette ,, school voor den koophandel" een tweede 
„school voor de nijverheid" terwijl in een derde afdcling algemeen vor-
mend onderwijs werd gegeven in die vakken ,.welke op den handel en 
de overige bedrijven van nuttige toepassing zouden zijn". 

Sarphati wist een aantal belangrijke personen te bewegen, belange-
loos regelmatig voordrachten en lessen aan zijn school te komen ge
ven. Zo doceerde Mr. I. Da Costa, de bekende dichter, letterkunde, 
Prof. J. Van Hall handelsrecht, Mr. G.J. Van Lennep vaderlandse 
geschiedenis. Prof. Miquel kruidkunde en Sarphati scheikunde. 

Sarphati heeft veel moeite gehad de school in stand te houden. Het 
gemeentebestuur verleende aanvankelijk zeer weinig medewerking. Ook 
een schrijven van minister Thorbecke aan de burgemeester van Am
sterdam op 18 januari 1852, waarin op steun aan de ,,School voor han
del en nijverheid" zoals Thorbecke haar noemde, werd aangedrongen, 
had gcen resultaat. De rijksoverheid kwam in 1857 Sarphati te hulp 
door hem een gebouw ter beschikking te stellen; toen waren de moci-
lijke tijden voor de school achter de rug. In 1862 bracht de burgemees
ter van Amsterdam hem hulde wegens zijn vooruitziende blik en door-
zettingsvermogen; bij het in werking treden van de wet op het middel-
baar onderwijs in 1863 was de school reeds stevig gefundecrd. 

Temidden van de beslommeringen voor zijn school, tijdens het vele 
werk dat de oprichting en het secretariaat van de Nedcrlandse Maat
schappij ter Bevordering der Pharmacie met zich meebracht, verwaar-
loosde Sarphati zijn medische praktijk niet. Als geneesheer kwam hij in 
dagelijks contact met alle mogelijke toestanden van verwaarlozing en 
vervuiling, die hem met afschuw vervulden. De overheid bemoeide zich 
niet met het ophalen en verwijderen van huisvuil. Welke toestanden 
hiervan het gevolg waren, kan men zich thans moeilijk indenken. 

Sarphati, practicus als steeds, begon zich of te vragen wat men met 
dit huisvuil kon doen. Op landbouwkundige congressen in 1846 en 1847 
besprak hij het vraagstuk hoe men ingezameld huisvuil uit de grote 
steden kon verwerken tot bruikbare mest. In deze agrarischc kringen 
voeldc men zeker wel voor zijn opvattingen. Burgemeester en wet-
houders van Amsterdam meenden , dat hier voor de stedelijke overhcid 
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gcen taak was weggelegd. Zij hadden er echter geen bezwaar tegen, 
de taak van het verzamelen en wegvoeren van huisvuil op te dragen 
aan een maatschappij, die door Sarphati met dit doel werd opgericht. 
Op 4 augustus 1847 verleende het gemeentebestuur van Amsterdam 
hem concessie tot het ophalen van alle haardas, vuilnis, rioolspccifen 
en afval der vilderij. Maar hiermede was het werk van de door Sarphati 
opgerichtc maatschappij nog niet ten einde. Verwacht werd, dat de 
maatschappij zich ook zou bezighouden met het schoonhouden van 
bruggen, straten en pleincn, stro en krengen uit het water zou vissen 
en er vooral zorg voor zou dragen dat het opgehaalde vuilnis in gesloten 
karren werd vervoerd, ten einde het oog of de neus van de burgers 
niet te hinderen. 

De taken van de stadsreiniging zoals men die thans ovcral aan-
treft, werden hier dus aan Sarphati en de door hem opgerichtc maat
schappij opdragen, waarbij burgemeester en wethouders van Am
sterdam bovendien het recht bedongen, tc delen in de winsten die 
deze maatschappij zou maken. 

Als praktisch hygienist bevorderde hij het tot stand stand komen van 
betere hygienische toestanden in Amsterdam. Op nog andere wijze zou 
hij zich inspannen ten einde de lichamelijke gezondheid van zijn mede-
burgers te bevorderen. De broodbcreiding was vooral in de volksbuurtcn 
zeer onhygienisch (Huysman 1954). Zo kwam Sarphati op de gedachte 
een meel- en broodfabriek te bouwen, opdat de gemeente Amsterdam 
kon tonen, hoe men brood voor de burgerij en in het bijzonder voor de 
wcrkcndc en arme bevolking behoorde tc bcrciden. Het brood te Am
sterdam was veel tc duur. omdat de bakkers het onderling ecns waren; 
bij machinale bcwerking was er, volgens Prof. A. Bleckrodc een bespa-
ring van 50 tot 75 pet. op de brandstof mogelijk; zowcl in de bcwer
king van het meel als in die van het brood konden grote verbeteringen 
worden aangebracht... De arbeidstocstanden voor de bakkers en de 
gezellen konden belangrijk verbcterd worden... (De Boer 1928). „Men 
dient te bedenken", aldus Huysmans, „dat het oprichten van een goed 
geoutilleerde broodfabriek in een stad als Amsterdam een daad van 
grote socialc betekenis moet zijn gewcest, want men bakte in het al
gemeen brood in kelders onder slechte sanitaire omstandigheden. 
Er is geen twijfel aan, dat Sarphati heel de bakkerswereld hiermede 
heeft wakkcr geschud, al heeft het zeker nog enige tijd geduurd voor-
dat andcren eveneens dergelijke fabricken hadden opgericht". 

Maar de mens moet ook zijn brood kunnen verdicnen en velen kon
den dat niet in Nederland van een eeuw gcleden. Werkloosheid kwam 
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veel voor en als de arbeider wel werkte vcrdiende hij ook bitter weinig. 
Ook hierin wilde Sarphati verandering brengen. Hij wilde werk en 
brood voor alien mogelijk maken. 

Het was zijn begeerte, van het kleinstecdsc provinciale Amsterdam, 
een grote stad te maken. Meer industrie zou meer werkgelegenheid be-
tekenen. Zijn verdere levensjaren werden in belangrijke mate gevuld 
door plannen om de achterstand op het gebied van de nijverheid — 
zoals de industrie genoemd werd — op te heffen en Amsterdam tot een 
stad vol bedrijf. handel en nijverheid zoals weleer te maken. 

In die tijd meende men dat grote tentoonstellingen het middel waren 
om de industrie te stimuleren. Van Thorbecke ontving Sarphati instruc-
ties voor belangrijke personen, staatslieden en industrielen in het 
buitcnland. Hij bezocht in 1851 de grote wereldtentoonstelling te Lon-
dcn en bracht tevcns bezoeken aan Parijs en Brussel. In een rapport aan 
Thorbecke vermeldt hij de problemen waaraan hij zijn aandacht had 
gewijd, zoals inrichtingen van weldadigheid. was- bad- en zwcmhuizen, 
maatrcgelcn van hygiene, gezondheidscommissies, ziekenverplcging en 
de bchandeling van invaliden en misdadigers. 

,,Ik behoef Uwe Excellentie wel niet te verzekeren dat mijn doel niet 
was van zoovccl uiteenlopendc onderwerpen alles na te gaan en dat ik 
mij allecn bepaalde bij hetgeen met mijn doel in bcpaald verband stond 
en dan was het veld reeds zeer uitgebreid. Immers, wil men de maat
rcgelcn tot wcring van armoede, zedeloosheid en ziekte beoordelen dan 
moet men eerst de hoegrootheid der heerschende kwalen kennen. Wel-
vaart en gezondheid zijn bovendien zedclijk en stoffelijk onafschcid-
baar vercnigd. Het is zonder het andere zelfs ondenkbaar. Evenzcer is 
er geen nationalc welvaart denkbaar zonder gestadige ontwikkeling, 
geen nationale ontwikkeling zonder kracht en kennis, geen kracht zon
der goed voedsel en geen kennis zonder goed onderwijs". 

In het gedeelte van de bovenstaande brief aan Thorbecke gecft 
Sarphoti als het ware zijn kort Icvcnsprogram. 

Het voorbecld van de grote wereldtentoonstelling in Londen liet 
Sarphati niet meer los. Ook in Amsterdam moest een groot, waardig 
tentoonstellingsgebouw komen ten bate van nijverheid, volksontwik-
keling en handel. Een ,,Vereeniging voor Volksvlijt" werd opgericht 
door Sarphati te zamen met Prof. S. Bleekrode en Dr. W.H.C. Staring-
Prins Frederik. de broer van koning Willem II, werd bcschcrmheer 
van de nieuwe „Vcreeniging voor Volksvlijt". 

Zij hadden alien de wereldtentoonstelling in Londen bezocht en zij 
waren alien ervan overtuigd, dat een van de fcilcn van de Nedcrlandse 
samenleving was:„het gemis aan verband tussen stoffchjk kapitaal en 
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Dr. Samuel Sarphati (1813 - 1866) 
(foto Topografische .^tlas Gem. Archiefdienst. Amsterdam) 





nijverheid. Bezitters van geld steken hun geld niet in de nijverheid 
maar in vaste goederen en zo gaat de industrie gebukt onder een gebrek 
aan bedrijfskapitaal", zoals het Algemeen Handelsblad van 14 juli 1852 
in een bespreking van een brochure van Sarphati het uitdrukte. 

De Vereeniging voor Volksvlijt zou niet voldoende blijken. Sarphati 
stond het stichten van een Paleis voor Volksvlijt, een middelpunt tot 
bevordering, aanmoediging en verbetering van Nijverheid en Volks
vlijt en tot popularisering der Kunst voor ogen. Maar het gemeente
bestuur van Amsterdam had aanvankelijk geen terrein beschikbaar 
voor de grootse creatie die Sarphati in gedachten had. Na eindcloze 
onderhandelingen werd hem eindelijk een terrein te beschikking ge
steld, op het Frederiksplein. Vele Amsterdammers hadden in adressen 
aan de gemeenteraad er voor gepleit, het plein naar de initiatiefnemer, 
Sarphati te noemcn, maar de raad beschikte anders. 

Op 13 april 1860 werd in tegenwoordigheid van de koning en de 
prins van Oranje de eerste kolom opgericht. Op 16 augustus 1864 
het Paleis vooor Volksvlijt ingewijd. De feestelijkheden duurden vele 
dagen maar Sarphati nam er geen deel aan. Kort te voren. op 26 mei 
1864 was zijn vrouw gestorven en het was hem ,alsof dit gemis.. hem 
dof en onverschillig maakte voor de lof voor dat kind zijner begeerte, 
waarop hij zich jaren lang had verheugd" (De Boer, I.e.). 

Andere plannen voor een waardige uitbreiding van de stad Amster
dam aan beide oevers van de Amstcl waren door hem ondertussen bij 
het gemeentebestuur ingediend. Hij wilde Amsterdam ,,met nieuwe 
en sierlijke wijken verrijken". Het gemeentebestuur heeft zijn grote 
concepties niet willen volgen. 

Naast onze heerlijke bebouwde grachten", zo schreef Sarphati aan 
de gemeenteraad in het adres van 14 november 1860, moeten nieuwe 
straten met fraaie parken en ruime woonhuizen worden opgetrokken". 
In plaats daarvan verrezen rondom het Frederiksplein met zijn Paleis 
voor Volksvlijt lelijke buurten en woonwijken, zoals dcP i jp" . 

Op 23 juni 1866 overleed hij, 53 jaar oud, vermoeid, verdrietig, 
misschien uitgeblust en opgebrand in zijn ijver voor zijn geboortestad 
Amsterdam, zijn land Nederland en zijn Portugese gemeente. Hij was 
zijn tijd sociaal en cultured ver vooruit: als een profeet zag hij een 
welvarend Amsterdam in een industrieel Nederland. Dit Beloofde Land 
heeft hij als een Mozes niet mogen bctrcden. 
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