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terrein van joodse geschiedenis en religie-
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nale en internationale tijdschriften. Zo 
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De twintigste eeuw was er voor joden een met twee gezichten. Een 
periode met onmetelijk veel pijn en verdriet, met als absoluut diepte-
punt de Shoah. Maar het was ook een eeuw waarin joden steeds meer 
een maatschappelijke positie verwierven in de Europese samenleving, 
de eeuw van het zionisme en de stichting van de Staat Israël in 1948. 
De twintigste eeuw stelde de joden voor uitdagingen en vragen. Hoe 
kon het religieuze joodse leven in oorlogstijd voortgang vinden? Wat 
betekende het om als vrome jood bij katholieken of protestanten on-
dergedoken te zitten? Hoe moest het joodse leven na de oorlog weer 
opgebouwd worden? Hoe verhield een orthodoxe jood zich tot de 
nieuwe Staat Israël?

Ook de orthodox-joodse familie Eisenmann in Amsterdam kwam 
voor al deze uitdagingen en vragen te staan. Hoogleraar Joodse studies 
Bart Wallet vertelt het verhaal van de Europese joden in de turbulen-
te twintigste eeuw aan de hand van de familiegeschiedenis van Sam 
en Henny Eisenmann. Door in te zoomen op het soms ontroerende, 
steeds fascinerende en persoonlijke verhaal van deze familie, komt de 
joodse geschiedenis tot leven. Deze familiebiografie maakt de grote 
thema’s zichtbaar van het joodse leven in een eeuw van uitersten.

‘Christendom en antisemitisme is een indringend en genuanceerd boek 
[…]. Het is knap hoe Wallet in maar honderd pagina’s zo ongeveer 

het pijnlijkste thema van onze beschaving bespreekt zonder dat 
het oppervlakkig wordt […]. Ik kan werkelijk geen reden 

verzinnen om dit boek niet te lezen […]. ’
t ro u w  ov e r  c h r i s t e n d o m  e n  an t i s e m i t i s m e
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Inleiding

De twintigste eeuw was zonder meer een ‘Age of Extremes’, zoals 
de historicus Eric Hobsbawm deze periode kwalificeerde. Twee we-
reldoorlogen, een Koude Oorlog, meerdere genocides en de botsin-
gen van grote ideologieën als nationalisme, fascisme, communisme 
en kapitalisme leverden een periode van ongekende tragiek en dra-
ma op. Enorme groei van welvaart en grote armoede en hongersno-
den kwamen beide voor.1 Ingebed in deze ‘eeuw van uitersten’ ligt 
de geschiedenis van de Europese joden, die diepgaand vervloch-
ten is met elk van die oorlogen en ideologieën.2 Wellicht nog meer 
dan bij andere Europeanen wordt hun geschiedenis door ‘uiter-
sten’ getypeerd: enerzijds is dit een eeuw waarin joden geconfron-
teerd werden met diepe haat in de vorm van antisemitisme, met 
als absoluut dieptepunt de Shoah, de systematische vervolging en 

1 Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century (Londen 
1984).
2 In dit boek wordt geopteerd voor de spelwijze ‘joden’ en ‘jodendom’, dit in 
afwijking van de regels van Het Groene Boekje waarin aanbevolen wordt om 
‘joden’ te schrijven in het geval de nadruk op de religieuze identiteit ligt en 
‘Joden’ indien gedoeld wordt op de etnische identiteit. Aangezien deze keu-
zes niet alleen onmogelijk te maken zijn, maar bovendien een zeer onrustig 
beeld zouden opleveren, is conform het gezaghebbende standaardwerk 
Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 2017) gekozen voor de 
eenheidsspelling ‘joden(dom)’. 

BWsamenhenny(cor).indd   19BWsamenhenny(cor).indd   19 30-08-21   20:0130-08-21   20:01



20

SAM EN HENNY

uitroeiing van het Europese jodendom. Anderzijds verwierven jo-
den in deze eeuw een maatschappelijke positie waarvan voordien 
slechts gedroomd kon worden. Joden waren actief in de breedte 
van samenlevingen, als intellectuelen en politici, als zakenlieden 
en kunstenaars. Joden participeerden in liberalisme en socialisme, 
kapitalisme en communisme. Zij omarmden de nationale identi-
teit van de landen waarin ze leefden, maar ontwikkelden ook een 
eigen vorm van joods nationalisme, het zionisme. Dat resulteerde 
in 1948 in de Staat Israël. Dat zorgde voor een nieuw spannings-
veld voor veel Europese joden: bleven zij in de ‘alte heym’ of trok-
ken ze naar het joodse land?3

Hoe ging een Europees-joodse familie om met deze grote ont-
wikkelingen? Welke sporen trok deze ‘eeuw van uitersten’ in 
haar leven? Deze ontwikkelingen waren namelijk geen abstracte 
grootheden, maar hadden elk groot effect op de levens van Euro-
pese joden. Deze ‘uitersten’ overkwamen joden ook niet alleen, zij 
waren er evenzeer zelf volop bij betrokken. Zij ontwikkelden jood-
se strategieën om te reageren of te participeren, om te overleven of 
terug te vechten. Zij zochten naar manieren om te midden van de 
‘uitersten’ hun joodse identiteit te herformuleren, op zo’n manier 
dat het voor hen betekenisvol was. 

In dit boek staat één zo’n familie centraal, het Amsterdams-jood-
se gezin van Sam en Henny Eisenmann-Cohen. Sam Eisenmann 
(1904-1976) was een succesvolle houthandelaar die zich midden 
in het bestuurlijke hart van de orthodoxe hoofdstedelijke gemeen-
schap bewoog. Zijn vrouw, Henny Cohen (1916-1990), gaf bij hun 
huwelijk haar werk op en wijdde zich aan het groeiende gezin. 
Hun beider leven stond in het teken van wat ze zelf noemden ‘de 
joodsche zaak’. Maar wat was die ‘joodsche zaak’ precies? Welke 

3 Tony Judt, ‘From the House of the Dead: An Essay on Modern European 
Memory’ in: idem, Postwar: A History of Europe since 1945 (Londen 2006) 
803-831.
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idealen stonden hun voor ogen? Hoe zetten ze zich daarvoor in? 
En hoe droegen ze hun passie voor het jodendom over op de vol-
gende generatie? Het zijn vragen die in dit boek centraal staan. 
Daarbij zijn drie invalshoeken gekozen om zo via dit joodse gezin 
greep te krijgen op de dynamiek van het joodse leven in een ‘eeuw 
van uitersten’.

Familiegeschiedenis
Ten eerste, dit is een portret van twee Amsterdamse joden, Sam 
en Henny Eisenmann. Hun levensgeschiedenis wordt echter van 
meet af aan ingebed in een bredere familiegeschiedenis, waarbij 
gekeken wordt naar de impact op hun levens van de generaties 
daarvoor én op het effect van Sam en Henny’s levenskeuzes op die 
van hun eigen kinderen. In de afgelopen decennia zijn veel biogra-
fieën en persoonlijke egodocumenten gepubliceerd van Europese 
joden uit de twintigste eeuw. Daarbij valt vaak sterk de nadruk op 
de individuele levens. Daarnaast is er een sterk ontwikkeld veld 
van historische studies over bredere thema’s in de moderne joodse 
geschiedenis, variërend van zionisme en Israël tot Shoah en naoor-
logse wederopbouw. Dit boek bevindt zich precies in het midden 
van die twee genres: het wil deze grote thema’s zichtbaar maken via 
de insteek van een familiebiografie. 

Deze keuze houdt in dat de nadruk niet zozeer ligt op het psy-
chologisch portret van de centrale karakters en op de ontwikkeling 
van hun relaties, maar op hoe in hun levensgeschiedenis de grotere 
thema’s oplichten. Anders gezegd: hoe via het prisma van dit jood-
se gezin zichtbaar wordt welke mogelijkheden en keuzes beschik-
baar waren in deze ‘eeuw van uitersten’. Daarbij blijkt er sprake te 
zijn van een complex samenstel, waarbij overheden, ideologieën 
en instituties komen met programma’s die grote impact hebben op 
het alledaagse leven van Amsterdamse joden. Tegelijkertijd komt 
dit niet willoos over hen heen, maar zijn ze zelf actief betrokken, 
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zoeken ze naar uitwegingen in oorlogstijd, bepalen ze hun positie 
tegenover zionisme en de Staat Israël en zijn ze voortdurend bezig 
om hun visie op wat een goed joods leven is, ook zelf handen en 
voeten te geven.

Langetermijnperspectief
Ten tweede, heel bewust is gekozen voor een langetermijnperspec-
tief. In veel recente egodocumenten wordt de oorlogsgeschiedenis 
uit de bredere (familie)biografie gelicht. Dat gebeurt hier niet. De 
oorlogsjaren 1940-1945 zijn ingebed in een langere periode. Het 
profiel van de familie in de vooroorlogse tijd en de contacten die 
toen waren opgedaan zijn van cruciale betekenis om de Werdegang 
van de familie tijdens de oorlog te begrijpen. Anderzijds is het zo 
dat de oorlogsjaren diep ingegrepen hebben op het familieleven en 
geleid hebben tot nieuwe visies en bewuste keuzes die de naoor-
logse periode stempelen. Juist vanuit zo’n breder perspectief wordt 
duidelijk in hoeverre de Tweede Wereldoorlog een scharnierfunc-
tie heeft in het leven van Amsterdamse joden.

Wat voor de Tweede Wereldoorlog geldt, gaat evenzeer op voor 
het thema van zionisme en de Staat Israël. Dat is zonder meer een 
van de grote thema’s uit de twintigste-eeuwse joodse geschiede-
nis en het stelde elke Europese jood voor belangrijke, verreikende 
vragen. Door niet zozeer op 1948 te concentreren, maar vanuit een 
langetermijnperspectief te kijken naar hoe de familie Eisenmann 
zich tot het Heilige Land, de moderne joods-nationale beweging 
van het zionisme en de tegenhanger van religieus antizionisme 
en de Staat Israël heeft verhouden, wordt scherp de dynamiek van 
deze eeuw duidelijk. De uiteenlopende keuzes die in de loop van 
de eeuw werden gemaakt, maar ook de verschillende visies in de 
eigen familiekring, illustreren hoezeer zionisme een existentieel 
thema was geworden.

Zowel de Tweede Wereldoorlog als Israël worden hier bena-
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derd vanuit het perspectief van het twintigste-eeuwse Nederlandse 
jodendom. Ze mogen niet, zoals in te veel biografieën en mono-
grafieën gebeurt, geïsoleerd worden van deze bredere bedding. 
Het zijn namelijk beide gebeurtenissen die de eerder ingenomen 
ideologische posities van Nederlandse joden bevragen, met name 
het sterke Nederlandse nationalisme en de religieus-principiële 
afwijzing van het zionisme. Daarbij wordt het via de keuze voor 
een familiebiografie en het langetermijnperspectief mogelijk om 
het voor- en naoorlogse Nederlandse jodendom te vergelijken en 
continuïteit en discontinuïteit in kaart te brengen. In hoeverre zijn 
de Nederlandse joden in de ‘eeuw van uitersten’ van positie veran-
derd? Is hun kijk op het jodendom en op de Nederlandse samenle-
ving verschoven?

Orthodoxie
Ten derde, bewust is hierbij gekozen voor een orthodoxe Amster-
damse familie. De reden daarvoor is tamelijk eenvoudig. Veel van 
de huidige boeken over twintigste-eeuwse Nederlandse joden 
gaan over seculiere of liberale joden, die om wat voor reden dan 
ook hun sporen hebben verdiend in de Nederlandse samenleving 
of brede internationale uitstraling hadden. Daardoor kan onbe-
wust de indruk ontstaan dat orthodoxe joden in Nederland een 
marginaal verschijnsel zijn. Ondertussen bestonden zowel voor 
als na de oorlog in Amsterdam actieve en zichtbare kernen van 
overtuigde orthodoxe joden. Zij sloten zich niet op in hun eigen 
domein, maar waren volop actief in de Nederlandse samenleving 
én de bredere joodse gemeenschap. De orthodoxe joden wisten 
dat zij aan het begin van de twintigste eeuw een minderheid in 
de eigen gemeenschap waren geworden. Maar zij besloten niet om 
zich af te scheiden van de overkoepelende Nederlands-Israëlieti-
sche Hoofdsynagoge Amsterdam (NHIS). Samen met opperrab-
bijnen en godsdienstonderwijzers zette de hoofdstedelijke ortho-
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doxie zich ervoor in om de ‘joodse massa’s’ terug te winnen voor 
het religieuze jodendom.

Een familieportret van een orthodox gezin is daarmee veel meer 
dan het opvullen van een lacune die momenteel in de geschied-
wetenschap en de literatuur bestaat. Het is een manier om via de 
lens van dit specifieke gezin de enorme energie en visie in kaart te 
brengen van de Nederlandse orthodoxie. Dat was allerminst iets 
dat zich in de marge afspeelde, maar juist in het hart van de be-
langrijkste joodse instellingen en organisaties. Dat de familie Ei-
senmann bij uitstek hiervoor geschikt is, zal gaandeweg dit boek 
blijken. Hier volstaat om op te merken dat Sam en Henny Eisen-
mann in tientallen joodse besturen actief zijn geweest, orthodoxe 
en ‘algemene’, en overal voor hun principiële overtuiging hebben 
gevochten.

De orthodoxie is om nog een reden de moeite van het bestude-
ren waard. De twee grote thema’s van de twintigste eeuw, Shoah 
en zionisme, stelden juist hen voor enorme vragen. Hoe moest het 
religieuze joodse leven in oorlogstijd voortgang vinden? Wat bete-
kende het om als vrome jood bij vrome katholieken of protestanten 
ondergedoken te zitten? Hoe moest het joodse leven na de oorlog 
weer opgebouwd worden? Maar ook: hield de traditionele ortho-
doxe afwijzing van het zionisme ook na de oorlog en na de oprich-
ting van de Staat Israël nog stand? Hoe moest een orthodoxe jood 
zich tot die nieuwe Staat Israël verhouden? Het zijn vragen die voor 
alle joden betekenisvol waren, maar die bij orthodoxe joden extra 
scherp binnenkwamen en met urgentie om een antwoord vroegen.

De keuze voor het orthodoxe gezin Eisenmann betekent dat dit 
boek niet zonder meer representatief is voor alle Nederlandse jo-
den in de twintigste eeuw. Dat is het wel in grote lijnen voor de 
orthodoxe gemeenschap. Maar juist via de insteek van dit gezin 
worden de stevige vragen zichtbaar die op het bordje lagen van ie-
dere Nederlandse jood en worden ook de contouren helder van de 
verschillende antwoorden die gegeven konden worden. Juist om-
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dat de Nederlandse orthodoxie zich niet isoleerde, bleef altijd de 
verbinding bestaan met de veel wijdere kring van niet-orthodox 
levende joden in Nederland.

Bronnen
Voor dit boek zijn uiteenlopende bronnen gebruikt. Ten eerste is 
intensief gebruikgemaakt van de historische collectie die de fami-
lie Eisenmann zelf bijeen heeft gebracht. Dat betreft brieven, foto’s, 
knipsels, stukken bedrijfsarchief en allerlei persoonlijke documen-
ten. Daar kon ik vrijelijk en ongecensureerd uit putten. De verschil-
lende documenten zijn momenteel verspreid over meerdere gezin-
nen in Israël en Nederland, maar elk daarvan heeft de hele set scans 
in bezit. Daarom heb ik ervoor gekozen in het notenapparaat de 
collectie steeds als geheel aan te duiden.

In aanvulling op dit familiearchief heb ik met de meeste kinde-
ren van Sam en Henny Eisenmann intensief kunnen spreken, in 
Jeruzalem en Amsterdam. Deze ‘oral history’ heb ik vooral gebruikt 
voor de couleur locale rond de informatie uit documenten en ar-
chieven. Ik ben elk van hen bijzonder dankbaar voor hun vertrou-
wen en de openheid waarmee zij hun familieleven met mij hebben 
gedeeld. Verschillenden van hen hebben ook (delen van) de tekst 
van dit boek meegelezen en van nuttige opmerkingen voorzien. 
Ondertussen lieten zij mij geheel vrij om daarbij mijn eigen keuzes 
te maken en accenten te plaatsen. Sinds deze gesprekken zijn twee 
van de Eisenmann-telgen overleden: Gershon en Awri. Hun nage-
dachtenis zij tot zegen.

Naast de bronnen uit de familie, had ik toegang tot diverse 
joodse en algemene archieven. Een volledige lijst is achter in dit 
boek te vinden. Ik dank met name de archivarissen en medewer-
kers van het Stadsarchief Amsterdam en het Center for Research 
on Dutch Jewry te Jeruzalem. Door materiaal uit familiaire en alge-
mene archieven met elkaar te combineren, was ik in staat om de zo 
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gewenste verbinding tussen het ‘grote verhaal van de geschiedenis’ 
en het ‘kleine verhaal van de familie’ tot stand te brengen. 

Het schrijven van een portret over een familie in recente tijd is 
voor een historicus een waagstuk. Dat is het echter evenzeer voor 
de nog levende nazaten. Ik dank hen voor hun grote vertrouwen en 
openheid. Uiteraard draag ik de volle verantwoordelijkheid voor 
mogelijke gebreken.

Bart Wallet
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bart wallet (1977) is hoogleraar Joodse 
studies aan de Universiteit van Amster-
dam, de eerste voltijds leerstoel voor joodse 
geschiedenis in Nederland. Hij richt zich in 
die functie onder andere op de geschiedenis 
van de Amsterdamse joodse gemeenschap, 
en op het realiseren van een beter begrip 
van de joodse geschiedenis en de plek van 
joden in de samenleving. 
Wallet publiceerde diverse boeken op het 
terrein van joodse geschiedenis en religie-
geschiedenis en talloze artikelen in natio-
nale en internationale tijdschriften. Zo 
schreef hij onder meer Zeeburg. Geschiedenis 
van een joodse begraafplaats 1714-2014, Nieuwe 
Nederlanders. De integratie van Joden in Neder-
land (1814-1851) en Christendom en antisemitisme. 
Tweeduizend jaar confrontatie. Ook is hij een 
van de redacteuren van Geschiedenis van de 
joden in Nederland.

h e t  j o o d s e  l ev e n
i n  e e n  e e u w  

van  u i t e r s t e n
De twintigste eeuw was er voor joden een met twee gezichten. Een 
periode met onmetelijk veel pijn en verdriet, met als absoluut diepte-
punt de Shoah. Maar het was ook een eeuw waarin joden steeds meer 
een maatschappelijke positie verwierven in de Europese samenleving, 
de eeuw van het zionisme en de stichting van de Staat Israël in 1948. 
De twintigste eeuw stelde de joden voor uitdagingen en vragen. Hoe 
kon het religieuze joodse leven in oorlogstijd voortgang vinden? Wat 
betekende het om als vrome jood bij katholieken of protestanten on-
dergedoken te zitten? Hoe moest het joodse leven na de oorlog weer 
opgebouwd worden? Hoe verhield een orthodoxe jood zich tot de 
nieuwe Staat Israël?

Ook de orthodox-joodse familie Eisenmann in Amsterdam kwam 
voor al deze uitdagingen en vragen te staan. Hoogleraar Joodse studies 
Bart Wallet vertelt het verhaal van de Europese joden in de turbulen-
te twintigste eeuw aan de hand van de familiegeschiedenis van Sam 
en Henny Eisenmann. Door in te zoomen op het soms ontroerende, 
steeds fascinerende en persoonlijke verhaal van deze familie, komt de 
joodse geschiedenis tot leven. Deze familiebiografie maakt de grote 
thema’s zichtbaar van het joodse leven in een eeuw van uitersten.

‘Christendom en antisemitisme is een indringend en genuanceerd boek 
[…]. Het is knap hoe Wallet in maar honderd pagina’s zo ongeveer 

het pijnlijkste thema van onze beschaving bespreekt zonder dat 
het oppervlakkig wordt […]. Ik kan werkelijk geen reden 

verzinnen om dit boek niet te lezen […]. ’
t ro u w  ov e r  c h r i s t e n d o m  e n  an t i s e m i t i s m e
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