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Sporen uit de mediene. Joods verleden van de 
Vechtstreek

Tine Visschedijk-Lammers

Inleiding
In 2010 werd in museum Maarssen een tentoonstelling gehouden over het 
joodse leven in de Vechtstreek. Het onderstaande artikel werd als achtergrond-
informatie bij de tentoonstelling uitgegeven. De redactie van het jaarboek 
meent dat een ruimere verspreiding onder de leden van Niftarlake van inte-
resse zal zijn.

Vooral Maarssen en Maarsseveen speelden in de 17de en 18de eeuw een belang-
rijke rol in de opkomst en bloei van joodse gemeenten buiten Amsterdam. 
Wordt Amsterdam wel Mokum genoemd, de mediene is de (joodse) betiteling 
voor het gebied van joodse gemeenschappen in Nederland buiten Amsterdam, 
zogezegd ‘de provincie’.

Veel zichtbare herinneringen zijn er niet meer aan het joodse verleden van de 
Vechtstreek.
Zo zijn er nog slechts een paar ‘sabbathpaaltjes’; deze dienden als symbolische 
afsluiting van het private gebied voor de sabbath. Als enige plaats in deze regio 
kent Weesp momenteel nog een synagoge.
Wel bestaan er diverse publicaties over dit thema, onder andere van de joodse 
historicus, Jac. Zwarts (1899-1943), die veel onderzoek heeft gedaan in archie-
ven.1 
Ook Dick Dekker heeft over dit bijzondere stukje geschiedenis van deze regio 
een uitgebreid hoofdstuk geschreven in zijn boek over de geschiedenis van 
Maarssen.2

Wie waren die nieuwe joodse bewoners van destijds, waarom kwamen ze hier-
heen en hoe verging het hen?
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Komst van de eerste joden naar de Vechtstreek

Portugese joden
De eerste joden vestigden zich omstreeks 1650 in de Vechtstreek. Dit waren 
voornamelijk Portugese joden uit Amsterdam, waar toen een bloeiende joodse 
gemeenschap was ontstaan van rijke kooplieden, aanzienlijke geleerden, me-
dici of juristen. Zij waren afstammelingen van joden die in de 15de en 16de eeuw 
verdreven waren uit Spanje en Portugal.3

We gaan nog even verder terug in de geschiedenis. Toen het koningspaar Fer-
dinand van Aragon en Isabella van Castilië in 1478 in Spanje, en een halve eeuw 
later ook in Portugal, de inquisitie instelden, werden joden daar gedwongen 

Afb. 1. ‘Hofsteede van den heer Bueno’, gravure Abraham Rademaker, ca. 1730. (Col. Joods Histo-
risch Museum, Amsterdam)
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zich te bekeren tot het christendom. Anders verloren ze hun bezittingen of 
werden zelfs gedood. Sommigen werden katholiek, maar bleven vaak in het 
geheim thuis hun geloof uitoefenen. Ze worden ook wel marranen genoemd. 
Velen vluchtten na verloop van tijd naar andere landen, o.a. naar de noorde-
lijke Nederlanden. Veel verdreven Portugese joden (ook wel sefardische joden 
geheten) namen in ons land weer hun oude geloof aan.
Portugeesjoodse families uit Amsterdam zagen goede bestaansmogelijkheden 
langs de rivier de Vecht, die een uitstekende vaarverbinding vormde vanuit 
Amsterdam naar het zuiden. Een aantal van hen was betrokken bij de handel 
in tabak. Uit archieven is bekend dat een van de eerste joden in Maarssen Abra-
ham Aboab, alias Dionies Genis, heette. (Als men handel dreef op Spanje nam 
men vaak een ‘alias’-naam aan naast de voornaam of familienaam om zo moei-
lijkheden met de Spaanse inquisitie te voorkomen. Bijvoorbeeld een Abraham 
of Moses noemde zich buiten joodse kring Antonio of Diego). Aboab stamde af 
van een oud en aanzienlijk Castiliaans geslacht. In 1620 was hij nog werkzaam 
in Lissabon als reder. Enkele jaren daarna is hij uitgeweken naar Amsterdam, 
waar hij een tabakshandel begon.
Aboab kocht in 1652 het huis Hogesant aan de huidige Breedstraat in Maars-
sen. Zijn erven verkochten het huis aan geloofsgenoot Bueno de Mesquita.
Er is ook geprobeerd in Maarssen een zijde-industrie op te zetten. Dat mislukte 
door tegenwerking vanuit de stad Utrecht. Na een paar jaar moest de zijdemo-
len worden afgebroken op last van de Utrechtse vroedschap die beducht was 
voor te grote concurrentie voor de eigen burgers. Wellicht heeft een aantal 
joden zich in Maarssen en Maarsseveen gevestigd vanwege de nabijheid van 
de hogeschool in Utrecht. Joden mochten in die tijd wel in die stad komen 
studeren, maar zij mochten er niet wonen. Vooral de colleges Hebreeuws en 
joodse geschiedenis werden toen veel bezocht. Men onderwees in Utrecht het 
Hebreeuws, omdat die taal voor predikanten noodzakelijk was om de bijbel in 
de oorspronkelijke taal te kunnen lezen.

Zoals veel andere rijke Amsterdamse burgers bouwden of huurden ook ver-
mogende en aanzienlijke Portugese joden rond 1700 een buitenplaats aan 
de Vecht, vanaf Utrecht tot in Vreeland. Zij verbleven hier in eerste instantie 
waarschijnlijk alleen in de zomer.
Uit koopcontracten en andere documenten zijn van een hele rij buitenplaat-
sen de Portugees-joodse eigenaren of huurders bekend.4 In Maarssen onder 
andere De Bogaerd (nu De Boomgaard), Den Oever (nu Vechtoever), Doorn-
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Afb. 2. De inrijpoort van de (voormalige) buitenplaats  Rosendael, die de broer van Raphaël, Joseph 
Aredondo in 1705 liet maken, is er nog.
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burgh, Endelhoeff, Geesbergen, Herteveld, Hogevecht, Huis ten Bosch, Huis 
ter Meer, Leeuwenvecht, Luxemburg, Mariënhof, Raadhoven, Richmont, Soo-
mersbergen, Spruytenburg (nu Leeuwenburg) en Vegtleeven. Vlakbij Utrecht 
in het gerecht Achttienhoven was er bijvoorbeeld het (nu verdwenen) Roosen-
dael, door Raphaël Aredondo gekocht in 1681.
Ook in andere plaatsen langs de Vecht kwamen enkele Portugees-joodse be-
woners te wonen, zoals op Vijverhof in Nieuwersluis – destijds gekocht van de 
bekende Agnes Blok – en op Slotsigt (later Slotzicht genoemd) in Vreeland.5 
Laatst genoemde buitenplaats was in het bezit van de familie Lopes Suasso uit 
Den Haag. De Suasso’s, waarover verderop meer, zijn kenmerkend voor de 
groep welvarende en invloedrijke Portugese joden die begin 18de eeuw naar de 
Vechtstreek kwamen.

Hoogduitse joden
De komst van Hoogduitse (of asjkenazische) joden in de Vechtstreek begon iets 
later, vanaf 1700. Terwijl de eerste sefardische joden vooral in het dorp Maars-
sen woonden, vestigden zij zich eerst vooral in het aangrenzende Maarsseveen.
Hoogduitse joden6 waren uit de grensstreek met Duitsland ons land ingetrok-
ken, op de vlucht voor de wrede pogroms (vervolgingen), met name in Polen en 
Litouwen. In tegenstelling tot hun sefardische geloofsgenoten kwamen zij arm 
en berooid in ons land aan en leefden hier vaak in miserabele omstandighe-
den. Zij knoopten de eindjes aan elkaar door het maken van schoenen, kleren 
en sigaren, of vaker nog als straatventer of bedelaar.
Terwijl de sefardische joden Portugees of Spaans spraken, hadden de asjkenazi-
sche joden het jiddisch als taal, een vroege vorm van Duits gemengd met He-
breeuwse, Slavische en Romaanse woorden en in Hebreeuwse letters geschre-
ven. Portugese en Hoogduitse joden hadden dus verschillende achtergronden 
en vormden in sociaal opzicht sterk van elkaar afwijkende groepen. Door de 
buitenwacht werden zij door hun gemeenschappelijke religie meestal als één 
geloofsgemeenschap gezien.
Tot op zekere hoogte konden Hoogduitse joden op ondersteuning rekenen 
van hun sefardische broeders. Dekker7 vermoedt dat zij hier naar toe kwamen 
om voor de welvarende Portugese joden te werken, omdat er hier, volgens een 
lijst uit 1748 van huisgezinnen en hun beroepen, drie ritueel slachters woon-
den. In 1741 woonden, volgens een brief van de schout van Maarssen aan de 
‘Edele Mogende Heren van Utrecht’, er zestien Hoogduitse gezinnen in Maars-
sen en Maarsseveen.
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Veel joodse kleine kooplieden dreven overdag handel in Utrecht, maar waren 
gedwongen door het vestigingsverbod daar buiten de stadsgrenzen te wonen. 
In de loop van de 18de eeuw bereikten sommige Hoogduitse joden een zekere 
welstand, bijvoorbeeld door de verkoop van loterijbriefjes naast hun handels-
waar. Maar de meesten van hen hadden een karig bestaan.

Van ketter en vreemdeling tot burger
De positie van joden was van oudsher zeer wankel. De christenen stonden afwij-
zend tegenover de joden, omdat zij hen zagen als nakomelingen van het volk 
dat Christus had vermoord. Bij tegenspoed, zoals een pestepidemie, werden 
joden vaak als de zondebok gezien en werden dan uit steden en dorpen ver-
dreven.
Vanaf eind 16de eeuw vestigden zich veel joden in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, omdat volgens artikel 13 van de Unie van Utrecht (1579) nie-
mand hier wegens zijn geloofsovertuiging vervolgd mocht worden (‘dat men ny-
emant ter cause van religie zal mogen achterhalen ofte onderdrukken’). Vooral 
in Amsterdam konden veel (Portugese) joden een nieuw bestaan opbouwen.

Tegenwerking vanuit kerk en overheid
Al snel na hun komst rond 1655 kwamen in Maarssen meerdere Portugese jo-
den in één van hun huizen samen voor hun godsdienstoefeningen. 
Het aantal joodse bewoners was intussen zo sterk toegenomen, dat er behoefte 
was aan een grotere, openbare synagoge. Toestemming op hun verzoek voor de 
bouw daarvan was om meerdere redenen echter niet te verwachten. De Staten 
van Utrecht en de vroedschap van de stad Utrecht waren, zeker op het punt van 
religie, zeer behoudend. Van Gedeputeerde Staten mocht geen andere dan de 
calvinistische godsdienst in het openbaar worden uitgeoefend. In de praktijk 
werd het joden – evenals katholieke burgers – doorgaans oogluikend toege-
staan hun afwijkende religie in privé-woningen (schuilkerken) te belijden. De 
geloofsfanatieke christelijke kerkenraad in Maarssen belaagde de Staten ech-
ter voortdurend met tal van klachten over joden en hun godsdienst.

… dat sedert deze somer ’t ghetal derselver menschen merckel. toegenomen wesende: Zij luijden 
hadden onderstaen nu op hare Sabbath dagen samenrottinge te maken: gaende opentlyck met 
vrouwen, kinderen en maegden in een huys: dat bij een van hen luijder natie aldaer was aangekocht, 
ende henl. ingewillight om haren dienst daarin te plegen …
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Officiële toestemming voor een joods gebedshuis was in 1719 duidelijk nog 
een stap te ver. Toch is de Portugeesjoodse synagoge er in 1720 gekomen. Ge-
deputeerde Staten gaven weliswaar geen officiële toestemming, maar reageer-
den ook niet instemmend op het protest van de Maarssense kerkenraad. Waar-
schijnlijk kwam die veranderde opstelling van Utrecht voort uit economisch 
belang, omdat men in die tijd de financiële steun van vermogende Portugese 
joden voor bepaalde activiteiten goed kon gebruiken.
De joodse gemeenschap pakte het vervolgens omzichtig aan. Op naam van 
twee joodse bewoners werd uit de armenkas – kennelijk waren er niet of nau-
welijks armlastige Portugese joden – een huis gekocht en als synagoge benut. 
Vijftig jaar later werd het pand formeel overgedragen aan de Portugeesjoodse 
gemeente.

Ook de Hoogduitse joden in Maarssen en Maarsseveen verzochten om toestem-
ming voor een eigen synagoge. Dat wil zeggen om een pand dat waarschijnlijk 
al als huissynagoge in gebruik was, meer geschikt te maken als synagoge. In 
1758 werd daarvoor het groene licht gegeven.

Al eerder, in 1741 hadden de parnassijns Nathan Levi en Joseph van Lier ver-
gunning gevraagd om een begraafplaats aan te leggen in Maarssen. De trans-
portkosten voor vervoer van de doden naar de Hoogduitse begraafplaats in 
Muiderberg waren voor veel arme Hoogduitse joden te hoog. Steeds bracht de 
schout een negatief advies uit: ‘teveel in’t gesigt’. In 1746 werd het verzoek ge-
richt aan de schout van Maarsseveen voor een plaats ‘buyten ’t gesigt’ achter de 
Diependaalsedijk. Opnieuw werd dit afgewezen, omdat de schout vreesde dat 
een joods kerkhof ‘arme en behoeftige menschen’ naar Maarssen zou lokken 
‘tot groot nadeel der opgezetenen’; het zou ‘menschen van die geringe soort’ 
wel onverschillig zijn waar zij na hun dood begraven worden. In 1749 werd het 
probleem tenslotte tactisch omzeild. Men liet in het naburige gerecht Tienho-
ven door de Portugeesjoodse Franco Mendes een stuk land aankopen dat per 
schuit bereikbaar was via Vecht en de Tienhovense Trekvaart en dan een stukje 
over land, door middel van een ‘recht van overpad’. De ambachtsheer van 
Tienhoven en de eigenaar van de grond ernaast, Huydecoper, hadden geen 
bezwaar tegen de landverkoop. De schouten van Maarssen en Maarsseveen 
hadden daar geen zeggenschap.
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Vreemdelingen
In de loop der tijd werden joden door de bevolking niet zozeer als ketters 
gezien, maar vooral als vreemdelingen. Niet voor niets sprak men over ‘de 
Joodsche natie’. Zij hadden niet alleen afwijkende godsdienstige rituelen en 
gebruiken, zoals tijdens de sabbath. Joodse inwoners weken ook sterk af van de 
bevolking door hun geheel andere culturen en gesproken talen. Zij vormden 
geheel op zichzelf staande groeperingen in de samenleving van toen.

Joden hadden ook geen volledige burgerrechten. Bijna nergens werd het hen 
toegestaan een ambachtelijk beroep uit te oefenen en grond te bezitten. Zij 

Afb. 3. In Maarssen staan op 
twee plaatsen nog zogenaam-
de jodenpaaltjes of sabbath-
paaltjes. Omdat de sabbath 
voor orthodoxe joden een dag 
van absolute rust is, is zelfs het 
dragen van voorwerpen bui-
ten ‘privaat’ terrein op de sab-
bathdag verboden.
Met uittrekbare hekken, later 
met paaltjes en kettingen, en 
door een vaste brug te ver-
vangen door een ophaalbrug 
werd in 1725 het sabbathge-
bied door de joodse gemeente 
symbolisch afsluitbaar ge-
maakt. Dit gebeurde met toe-
stemming van de Staten van 
Utrecht.
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concentreerden zich daarom vaak op vrije beroepen, zoals handel en bankie-
ren en de kunstsector, met name muziek.

Acceptatie en emancipatie
Vanaf 1619 stond het elke stad in de Republiek vrij om te bepalen of men joden 
wel of niet wilde toelaten en onder welke voorwaarden. In Utrecht – als laatste 
van de vier grote steden – duurde het tot 1789 voor er aan joden toestemming 
tot vestiging werd verleend, waarschijnlijk op voorspraak van stadhouder Wil-
lem V.
Toen werden gepubliceerd de Artikelen waarop aan de jooden, bij requeste zulks 
verzoekende, het recht van inwoning binnen de stad Utrecht zal worden vergunt.

Afb. 4. Besluit Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, 1789. (Col. 
Het Utrechts Archief)
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Joden moesten wel een certificaat kunnen overleggen waarin de parnassijns 
bevestigden dat men in die joodse gemeente was opgenomen en dat deze ge-
meente zich garant stelde voor het geval men armlastig werd.
Daarna verhuisden velen naar Utrecht en begon de terugloop van de joodse 
gemeente in dit deel van de Vechtstreek.

Door de Verlichting en Franse revolutie kwam de politieke emancipatie van joden 
in zicht. In 1796 kregen ook joden volledige burgerrechten. Oude vooroordelen 
en achterstelling op tal van terreinen in het openbare leven, vooral de beper-
kende bepalingen van de gilden, bleven echter nog lange tijd bestaan. De evolutie 
van ketter en vreemdeling naar burger heeft zich slechts langzaam voltrokken.8

Opkomst en bloei van joodse gemeenten: 
synagogen en begraafplaatsen
Bijna twee eeuwen hebben joodse gemeenten in de Vechtstreek een grote bloei 
gekend. Diverse (huis)synagogen en joodse begraafplaatsen waren daar het 
bewijs van. Momenteel zijn alleen de synagoge in Weesp en de Hoogduitse 
begraafplaats in Muiderberg nog als zodanig in gebruik.

Synagogen
De synagoge is zowel een plaats van samenkomst als een ‘leerhuis’. Ook wordt 
wel de jiddische term ‘sjoel’ gebruikt, (afgeleid van het Duitse Schule). Volgens 
joods recht mag pas een dienst worden gehouden als er 10 of meer mannelijke 
personen ouder dan 13 jaar aanwezig zijn. Essentieel voor een synagoge zijn:
–  de Heilige Ark, een kast waarin de Tora, de handgeschreven geloofsleer, op 

perkamenten rollen is opgeborgen; 
–  een biema, een verhoging waarop de Tora wordt gelezen;
– een mikweh, een bad om personen en voorwerpen ritueel te reinigen.

Synagogen in Maarssen
In een verkoopakte uit 1718 van het huis Vegtevoort aan de Breedstraat – waar-
in nu een apotheek is gevestigd – staat vermeld dat daar een kamer was inge-
richt als (huis)synagoge. Vegtevoort wordt daarom wel beschouwd als de eerste 
synagoge in de provincie Utrecht.
Volgens Zwarts9 was Vegtevoort het huis van Aboab, dat eerder Hogesant had 
geheten. Een andere bron weerspreekt dat echter.
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Zeker is dat de Portugese synagoge in Maarssen in het huis kwam tegenover 
Vegtevoort, genaamd Klein Vegtevoort, gelegen op de hoek Raadhuisstraat / 
Breedstraat. In 1736 werd de synagoge, ‘Neveh Shalom’ (woning des vredes), 
grootscheeps verbouwd.
In de Franse tijd, eind 18de begin 19de eeuw, ging de economie sterk achteruit. 
Veel Portugese joden verarmden en verlieten Maarssen. In 1836 werd hun syna-
goge bij een publieke verkoping in het logement ‘Het Zwarte Varken’ in Nieuw 
Maarsseveen verkocht.
Daaraan was de voorwaarde verbonden dat het gebouw werd afgebroken, om 
een onwaardige bestemming te voorkomen. De Heilige Ark is na omzwervin-
gen terechtgekomen in de huidige synagoge van Almere.

De Hoogduitse synagoge van Maarssen heeft gestaan aan de Diependaalsedijk, 
waar zich nu nrs. 40 en 42 bevinden. In 2002 is, tijdens een verbouwing van 
een van die huizen, door de werkgroep Archeologie van de Historische Kring 
Maarssen een ondergrondse mikweh (ritueel bad) uitgegraven. Ernaast staat 
op de hoek met de Jodenkerksteeg nog steeds het huis waar waarschijnlijk een 
parnassijn woonachtig was.
Er wordt ook het bestaan gemeld van een tweede Hoogduitse huissynagoge 
in Raadhoven aan de Herengracht.10 In 1791 mochten daar, in overleg met 
de parnassijns van de officiële synagoge, diensten worden gehouden voor een 
klein gezelschap.

De Hoogduitse synagoge bleef bestaan tot 1927 en werd toen eveneens afge-
broken. In 1923 was de Hoogduitse gemeente al bij die van Utrecht gevoegd. 
De Heilige Ark en biema zijn nu in de Utrechtse synagoge aan de Springweg 
in gebruik.

Dit schilderij van de hand van J.P.C. Grolman (1840-1927), zelf gelovig Luthe-
raan, geeft aanleiding even op de schilder in te gaan. Hij is de enige schilder 
geweest die in het Utrechtse het joodse leven heeft vastgelegd in tekeningen 
en schilderijen. Hij was bevriend met Jac. Zwarts (1899-1943), (kunst) histori-
cus en rabbijn, die voor de tweede wereldoorlog een aantal artikelen schreef 
voor het Jaarboekje van Niftarlake over het joodse leven in de Vechtstreek. 
De heer P. Krijnen, die in augustus 2010 in Oud Utrecht een uitvoerig artikel 
schreef over deze schilder, leende aan de organisatoren van de tentoonstel-
ling in Maarssen bijgaande foto van het interieur van de Hoogduitse synagoge 
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uit. Hij wist niet beter dan dat het schilderij verdwenen was. Wie schetst de 
verrassing van de samenstellers van de tentoonstelling toen op een mooie mid-
dag een bezoeker met het origineel binnen stapte! Het bleek dat de verloren 
gewaande aquarel ‘geëmigreerd’ was naar Israel, in 2001 bij Sotheby ’s in Tel 
Aviv was geveild en vervolgens in Amsterdam op een kunst- en antiekbeurs was 
aangeboden. De eigenaar was zo vriendelijk het werk in bruikleen aan Museum 
Maarssen af te staan voor de tentoonstelling.

Huissynagoge in Vreeland11

In Vreeland stichtte Abraham Fundam (1735-1818) aan het eind van de 18de 
eeuw met zijn vrouw Hanna Meldola de huissynagoge “Keneseth Abraham”, 
of Synagoge Abraham, waarschijnlijk aan de Voorstraat nr. 14. In dat dorp aan 

Afb. 5. Interieur van de 
Hoogduitse synagoge, J.P.C. 
Grolman, ca. 1900. (Foto van 
aquarel, col. Joods Historisch 
Museum)
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de Vecht woonden toen verscheidene Portugeesjoodse families, onder andere 
Da Costa Gomes de la Penha, Da Costa Gomez, Lopes de Salzedo, Teixeira de 
Mattos, Henriques de Castro en Ricardo.
Na Fundams overlijden bleef de kleine synagoge nog enige jaren in stand, 
waarschijnlijk tot aan de dood van zijn vrouw, vijf jaar later. Volgens Fundams 
testament zijn een goudbrokaten gebedsmantel, een zilveren kroon en een stel 
siertorens aan de Portugese synagoge in Amsterdam geschonken.

Synagoge in Weesp12

De joodse inwoners van Weesp namen in 1774 een huissynagoge aan de Korte 
Middenstraat in gebruik. Rond 1840 was het bouwvallig geworden pand door 
de uitbreiding van de joodse gemeenschap te klein geworden. Ook in Mui-
den, Muiderberg en Weesperkarspel woonden enkele joden. Er werd toen een 
nieuwe synagoge aan de Nieuwstraat gebouwd en ingewijd.
Tijdens de Duitse bezetting van 1940-’45 werd deze synagoge geplunderd, al-
leen de Heilige Ark is bewaard gebleven.
De joodse bevolking van Weesp is grotendeels omgekomen in de vernietigings-
kampen. Na de oorlog werd de synagoge verkocht door de samengevoegde 
joodse gemeente van Weesp en Bussum. Het gebouw deed daarna dienst als ga-
rage en als arbeidsbureau. In 1997 is het weer als synagoge in gebruik genomen.

Joodse begraafplaatsen
Een eigen begraafplaats is voor joden essentieel om de zekerheid te hebben 
dat de grafrust voor eeuwig geldt. Joodse begraafplaatsen mogen daarom niet 
geruimd worden.
Sefardische joden hebben een voorkeur voor liggende grafstenen, op een asj-
kenazische begraafplaats zijn meestal staande stenen te vinden. Op de graven 
laat men vaak een klein steentje achter, als teken dat men op bezoek is geweest.

De oudste (Portugees) joodse begraafplaats in ons land bevindt zich sinds 1614 
in Ouderkerk aan de Amstel, waar ook de Portugese joden uit de Vechtstreek 
werden begraven.

Hoogduitse begraafplaats Muiderberg
Voor Hoogduitse joden kwam er in 1642 een begraafplaats in Muiderberg, ook 
over water bereikbaar. Deze begraafplaats is de enige begraafplaats in Neder-
land van Hoogduitse joden die nog intensief wordt gebruikt.
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Hoogduitse begraafplaats Tienhoven
Voor de Hoogduitse joden is in Maarssen/Maarsseveen vanaf 1749 bijna twee 
eeuwen een eigen begraafplaats in gebruik geweest. In 1922 werd de heer Kuijt 
er als laatste begraven.
Er zijn maar weinig grafstenen teruggevonden, want de uit steen gehouwen, 
rechtopstaande grafstenen zakten in de slappe veengrond weg.

Afb. 6. Nog wel goed zichtbaar 
op de begraafplaats in Tienho-
ven is de grafzerk uit 1765 van 
Nathan Levie van Tijn, parnas-
sijn en oprichter van de syna-
goge aan de Diependaalsedijk. 
Het is een stenen zerk met een 
in reliëf gehakt Hebreeuws op-
schrift “De Heer heeft gegeven 
en de Heer heeft genomen” 
en twee gebeeldhouwde, zege-
nende priesterhanden, een te-
ken voor een nakomeling van 
een hogepriester.
Wat er nog van deze begraaf-
plaats rest, verkeert al geruime 
tijd in vervallen toestand.
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Een omvangrijk netwerk
In de 17de en 18de eeuw behoorden Portugeesjoodse families tot de elite in de 
Nederlanden. Rijk geworden in de handel, speelden zij een belangrijke rol in 
de financiële wereld. Zij financierden vaak met enorme bedragen oorlogen 
van diverse West-Europese machthebbers.
Portugese joden beschikten over uitgebreide netwerken van zakelijke en fa-
milierelaties in binnen- en buitenland en verkeerden in adellijke en zelfs ko-
ninklijke kringen. Bekend zijn de connecties tussen de families Lopes Suasso, 
Machado, Pereira met het huis van Oranje.
Net als bij de Nederlandse adel was het bij aanzienlijke joodse families gebruik 
om binnen eigen kring een huwelijkspartner te regelen. Vaak trouwden neven 
en nichten met elkaar, waardoor het vermogen binnen de familie bleef.

Lopes Suasso
De buitenplaats Slotsigt in Vreeland was in het bezit van de familie Lopes Su-
asso uit Den Haag. Bekend is dat Aron Lopes Suasso in 1766 Slotsigt kocht van 
Ishac Fundaô (of Fundam). Deze Ishac Fundam duikt verder nog op in de ge-
schiedenis van het joodse verleden van de Vechtstreek, namelijk als vader van 
Abraham Fundam, die een huissynagoge in Vreeland stichtte.
 
De Suasso’s behoorden tot een vermogend en oud sefardisch geslacht. Zij wa-
ren gespecialiseerd in de handel in kostbare koloniale producten en juwelen 
en in bankzaken.13

Een van de meest tot de verbeelding sprekende telgen uit de familie was Don 
Francisco Lopes Suasso (1657-1710). Francisco was bankier, evenals zijn vader 
Antonio, die voor zijn diplomatieke diensten de adellijke en erfelijke titel ba-
ron van Avernas le Gras had gekregen van de Spaanse koning. Het was overi-
gens niet ongebruikelijk dat Portugeesjoodse families familiewapens bezaten. 
Het gebruik daarvan door joden kwam in zwang in de tijd van de marranen. 
Als een jood zich liet dopen, kwam het voor dat hij werd geadopteerd door 
een adellijke familie; daardoor kreeg hij het recht dat wapen te voeren, ook in 
Nederland.
Met het huis Oranje had de familie Suasso een goede verstandhouding. Zij 
onderhielden vriendschappelijke en zakelijke banden met stadhouder Wil-
lem III. Voor diens invasie van Engeland om de Engelse kroon op te eisen 
steunde Francisco hem – volgens een mondelinge overlevering – in 1688 met 
maar liefst twee miljoen gulden. Het verhaal gaat dat hij op de vraag wat hij als 
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onderpand wilde hebben, zou hebben geantwoord: ‘Indien Gij gelukkig zijt, 
weet ik, dat Gij ze mij terug zult geven, zijt Gij ongelukkig, dan stem ik ermee in 
ze verloren te hebben’. De kist waarin het terugbetaalde geld werd verpakt, is 
bewaard gebleven en nog te zien in museum Willet-Holthuisen in Amsterdam.
Op deze afbeelding van Francisco Lopes Suasso (afb. 7), waar hij ongeveer 20 
à 30 jaar is, kan het schaaltje sinaasappels op de tafel verwijzen naar de nauwe 
betrekkingen met het huis van Oranje, of een aanduiding zijn van de rijkdom 
van de afgebeelde (bezitter van een ‘oranjerie’). De sjerp die hij draagt is een 
onderscheidingsteken, de rode hakken en de degen zijn attributen van een 
edelman.

Afb. 7. Don Francisco Lopes 
Suasso. (Col. Joods Historisch 
Museum, Amsterdam)
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In een begeleidende publicatie14 bij een tentoonstelling over de familie Su-
asso wordt de bijzondere preoccupatie met het onderscheid tussen schijn en 
werkelijkheid in die tijd geschetst. Vooral Portugese joden stonden ambivalent 
ten opzichte van het ‘uiterlijke’: enerzijds een voorliefde voor opsmuk, extra-
vagante kleding en leefwijze. Anderzijds waren zij als gevolg van de Spaanse en 
Portugese inquisitie beducht voor verdachte afwijkende gedragingen op soci-
aal en religieus gebied. In zekere zin gold het gedwongen de schijn ophouden 
toen ook voor protestanten in Frankrijk en katholieken in Engeland.

Een van de nazaten van Francisco, Jacob Lopes Suasso (1767-1830) woonde in 
de laatste jaren van zijn leven in Klein Vegtleven te Maarssen. Van hem is in de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam nog een oud handschrift gevonden 
met Portugeesjoodse recepten.15

Machado (bijl in het Portugees)
De komst van Don Antonio Alvares Machado naar de Vechtstreek is van grote 
betekenis geweest. Hij stond in hoog aanzien, was eveneens een vriend van 
Willem III en bevoorraadde als ‘provediteur’ diens leger in de Republiek en 
in Engeland.
Hij bezat naast de buitenplaats Hoogevecht vanaf 1694 ook Den Oever (Vecht-
oever) beide in Maarsseveen. Zijn grafsteen in Ouderkerk aan de Amstel is zeer 
rijk bewerkt

Zijn zoon Jacob Hiskia Machado, synagogebestuurder in zowel Maarssen als in 
zijn woonplaats Den Haag, werd ook bekend door zijn rol in 1720 als bewind-
hebber van ‘De Provinciale Utrechtse Geoctroyeerde Compagnie’. In Utrecht 
zag men wel brood in gewaagde, speculatieve vormen van belegging. Daarvoor 
had de Compagnie veel geld nodig, zodat men lonkte naar het Portugeesjood-
se kapitaal in de Vechtstreek. Achter de rug van Machado werd gefraudeerd, 
wat er toe bijdroeg dat deze compagnie op een fiasco uitliep. Waarschijnlijk 
heeft de financiële steun van de Portugese joden er toe geleid dat de Provin-
ciale Staten van Utrecht de komst van de synagoge in Maarssen toestonden.
(N.B. Het ging bij die compagnie om het graven van een kanaal tussen Utrecht 
en de Zuiderzee ten oosten van het Gooi)
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Pereira
De familie Pereira, eveneens een oud adellijk geslacht uit Portugal, was al in 
1594 noodgedwongen neergestreken in Amsterdam. 
Later vestigden zij zich ondermeer in Den Haag. De Maarssense tak had een 
groot aandeel in de overzeese handel en bezat plantages in Suriname. Een van 
de Pereira’s was, evenals zijn bloedverwant Antonio Alvares Machado, leger-
provediteur van Willem III.
In 1757 kocht David Pereira de buitenplaats Luxemburg in Maarssen en liet die 
verfraaien tot een ware lusthof. Vooral de tuinen en pauwenhof, een menage-
rie met bijna 500 vogels van diverse pluimage, genoten internationale bekend-
heid en trokken vele bezoekers. 

Ook stadhouder Willem V kwam in 1772 het buiten Luxemburg van deze oran-
jegezinde familie bezoeken, zoals te lezen is in bovenstaand verslag.

De 19de en 20ste eeuw

Trek naar de grote steden
De ongekende bloei van de joodse gemeenschap in Maarssen en Maarsseveen in 
de 18de eeuw bracht Zwarts tot de veronderstelling16 dat “Maarssen de enige plaats 

Ao 1772. Op Vrijdag 15 October den derden middendag van Succot 5533 vereerde onze be-
minde Stadhouder en zijn Koninklijke Gemalin, vergezeld  van den Hertog van Wolfenbuttel 
en een Edel gevolg de buitenplaats Luxemburg te Maarssen behoorende aan Elisa van David 
Pereyra met een  Bezoek: Zij werden door hem en zijn geheel gezin ontvangen met den  ver-
schuldigden eerbied hen een dejeuner aanbiedende met al de pracht  welke de tijd toeliet; 
en bewerkte dat de beroemde Musicus Magalli (die gewoonlijk bij hen woonde) zich deed 
hooren, geaccompagneerd op de  piano, ten einde het Doorluchtige Gezelschap te vermaken: 
Zij betuigden op allerlei wijze hunne bevredenheid en welwillendheid en wel het meest daar-
door dat Zijne Hoogheid zelve een bezoek bracht aan de Echtgenoote  van Pereyra (die voor 
vier weken bevallen was) en haar bij de hand naar beneden geleidde, haar aan de Princes 
voorstelde haar naast haar deed  nederzitten; en nadat zij nog den tuin, het bosch en volière 
hadden  bezocht, (waar zij twee uren bleven) vertrokken zij zeer tevreden.

~

Uit het Portugees vertaald extract uit het handschrift “Successos Memoraveis dos Judeos Portugu-
ezos e Hespanhoes de Amsterdam por David Franco Mendes de Abm.” (Archief der Portugeesch-
Israëlitische Gemeente te Amsterdam)
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in de Republiek (was), waar de Joden de meerderheid der bevolking uitmaak-
ten”. Het aantal Portugeesjoodse inwoners was in de eerste helft van de 18de eeuw 
op het hoogtepunt. De Hoogduitse joden namen dan in aantal nog steeds toe.

In 1796 hadden joden wel volledige burgerrechten gekregen, maar hun achter-
stelling was daarmee niet van de baan. Door toenemende immigratie wegens 
vervolgingen elders en door de nog steeds geldende beperkende bepalingen 
van de gilden kreeg een aanzienlijk deel van de joodse bevolkingsgroep in 
Nederland in de 18de en 19de eeuw te maken met grote armoede. Van de Por-
tugese joden leefde in 1859 62% onder de armoedegrens. De verslechterende 
economie noopte velen hun middelen van bestaan te zoeken in steden met 
meer werkgelegenheid. Veel joden verdienden hun geld met de kleine markt- 
en straathandel.

Begin 19de eeuw woonde ruim de helft van alle Nederlandse joden in Amster-
dam: 10,6% van de stadsbevolking. In 1809 had de stad Utrecht relatief wei-
nig joodse inwoners: 354 (1,0%).17 Maarssen (10,4%) en Maarsseveen (6,4%) 
zaten daar met 118 Hoogduitse en 9 Portugese joden verhoudingsgewijs nog 
ruim boven.
Voor het joodse leven ‘in de mediene’ begon eind 19de eeuw de neergang, zoals 
ook blijkt uit de cijfers voor de Vechtstreek.18

Maarssen e.o.* Weesp e.o.*

Jaar joden niet joden joden

1809 217 13.581 104

1840 130 14.738

1869 103 15.835

1883 173

1899 43 18.952 80

1930 38 32.110 (20 gezinnen)

1941 228** 68

1946 ? 9

*  Maarssen inclusief: Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proosdij, Breukelen-Nijenrode, Breukelen-
St. Pieters, Loosdrecht, Maarsseveen, Vinkeveen, Vreeland, Wilnis, Zuilen.
* Weesp inclusief: Weespercarspel, Muiden, Muiderberg.
** waaronder veel vluchtelingen uit andere provincies, Duitsland en Midden-Europa.

Niftarlake 2010_Binnenwerk DEF.indd   87 14-03-11   14:14



88

Assimilatie en integratie
In de 19de eeuw werden joden steeds meer geaccepteerd buiten de eigen kring 
en kregen zij meer sociale contacten met niet-joden. Dit leidde tot minder 
betrokkenheid bij de joodse gemeente. Gemengde huwelijken namen toe. De 
vraag in hoeverre te integreren in het niet-joodse leven hield de joodse ge-
meenschap verdeeld.
Begin 20ste eeuw nam het aantal kerkelijk actieve joden af, maar in die verzuilde 
tijd bloeide overal in het land het joodse verenigingsleven. In Weesp waren er, 
naast de al langer bestaande joodse instanties voor schoolbestuur, armenzorg 
en zorg voor overledenen, ook een joodse damesvereniging, een jeugdvereni-
ging en verschillende joodse sportclubs.

De bezettingsjaren en daarna
Vrijwel meteen na de bezetting door de Duitsers in 1940 werden joden met 
anti-joodse maatregelen als ongewenste vreemdelingen buiten de samenleving 
geplaatst. Joodse inwoners van Weesp werden in 1942 verplicht zich in Amster-
dam te vestigen.19 Terwijl sommige Weespenaren enige hulp en verzet boden, 
gold voor de bevolking dat ‘ze (i.c. de joodse medeburgers) gewoon ineens 
weg waren’.
Slechts 9 van de 68 joodse inwoners van Weesp hebben de verschrikkingen van 
de nazi-terreur in de vernietigingskampen overleefd (afb. 8).
Van de weinige joden die zijn ondergedoken, vonden diverse een schuilplek 
in het veengebied rond Tienhoven en Maarsseveen. De molenaar daar waar-
schuwde met de stand van de molenwieken wanneer er een razzia op komst 
was. Een van de onderduikers is januari 1944 illegaal in die molen getrouwd 
met zijn verloofde uit Amsterdam.20

In de relatie tussen joden en niet-joden springt ook in het joods verleden van 
de Vechtstreek de onverdraagzaamheid van vertegenwoordigers van de kerk 
en de overheid in het oog. Tussen de regels door valt in de artikelen over het 
verleden soms te lezen dat de man in de straat vaak niet zoveel moeite had met 
zijn joodse buurman, met zijn rituelen en gewoonten.
Vraag blijft waarom gevoelens van afkeer en angst ‘voor het onbekende en an-
ders zijn’ in de 20ste eeuw kon ontaarden in de holocaust.
In dit verband is een onlangs verschenen historische studie21 interessant. Daar-
in wordt betoogd dat naast de ambivalente relatie tussen jodendom en chris-
tendom ook de sociaal-economische positie van de joden sinds de 10de eeuw, 
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debet is aan het ontstaan van zulk massaal geweld. Daardoor stonden joden 
stelselmatig buiten de samenleving.

Na afloop van de oorlog zijn veel joden naar Israël geëmigreerd. Sommigen her-
vatten de activiteiten voor een joodse gemeente, vooral in Amsterdam en andere 
grote steden. Na 1945 groeide de Nederlands Israëlitische Gemeente in Utrecht 
van 70 tot 440 leden in 1948; nu telt die gemeente ca. 500 leden. In Weesp is de 
synagoge in 1997 weer in gebruik genomen door een kleine joodse gemeente.

Er resten ons in de Vechtstreek nog maar weinig sporen van dit bijzondere 
joodse verleden.
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Afb. 8. Herdenkingstenen voor 
omgekomen joodse inwoners 
van Weesp. Dergelijke stenen 
worden sinds 2007 gemaakt 
door de Duitse kunstenaar 
Gunther Demni. In opdracht 
van diverse steden in en bui-
ten Nederland vervaardigde 
hij duizenden van deze ‘stol-
persteine’ (struikelstenen). De 
betonnen stenen met messing 
bovenkant worden voor het 
huis van waaruit de mensen 
weggevoerd zijn in de stoep 
ingemetseld.

Niftarlake 2010_Binnenwerk DEF.indd   90 14-03-11   14:14




