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De beroemde Amerikaanse fotograaf  
Leonard Freed woonde aan het begin van  
zijn lange internationale carrière vele jaren  
in Amsterdam, van 1957 tot 1968. Opgegroeid 
als kind van Russisch-joodse immigranten in 
New York voelde hij zich betrokken bij de 
joodse gemeenschap in zijn nieuwe woon-
plaats. Hoe het joodse leven zich hier voort-
zette en herstelde na de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog onderzocht hij eind 
jaren vijftig in zijn eerste grote fotoproject, 
dat zijn weerslag vond in het boek Joden van 
Amsterdam. Ruim een halve eeuw later kon het 
Joods Historisch Museum van zijn weduwe 
ruim 100 vintage foto’s aankopen. 

 Het duurt soms lang voor een werk van grote 
historische en artistieke waarde de erkenning 
krijgt die het toekomt. De publicatie Joden 

van Amsterdam uit 1958 was uiteraard niet onbekend 
binnen het Joods Historisch Museum, maar de focus 
van het museum was lange tijd voornamelijk gericht 
op de periode voor 1940 en op de Tweede Wereldoorlog, 
al kocht het vanaf de jaren tachtig ook regelmatig 
moderne kunst en eigentijdse fotografie. Toen er de 
afgelopen jaren steeds meer belangstelling ontstond 
voor de historische ontwikkelingen na 1945 en tegelijk 
de waardering voor fotografie sterk toenam, kregen 
we geleidelijk meer oog voor Freeds beeldreportage 
als belangrijk joods visueel erfgoed.

Hoe uniek deze fotoserie in feite is, ontdekten we 
in 2010 tijdens het maken van Wie niet weg is, is gezien, 
de eerste grote tentoonstelling over de naoorlogse  
geschiedenis van de joden in Nederland. Uit ons on-
derzoek bleek dat er na 1980 redelijk wat kwalitatief 
goede fotografie met dit onderwerp is gemaakt, maar 
in het tijdvak 1945-ca. 1980 veel minder. Interessant 
genoeg bleken de enige fotografen die in de eerste  
decennia na de oorlog het joodse leven in Amsterdam 

als thema kozen twee buitenlandse joodse fotografen: 
de Poolse immigrant Boris Kowadlo (1911−1959), 
vanaf 1947 fotoverslaggever van het Nieuw Israëlietisch 
Weekblad, en Leonard Freed.

Hun foto’s verschillen sterk in stijl en thematiek, 
maar vullen elkaar daardoor goed aan. Waar Kowadlo’s 
bewaarde foto’s in een feitelijke maar ook enigszins 
statische stijl zijn en vooral gaan over het organisato-
rische en bestuurlijke herstel van de joodse gemeente, 
was Freed meer geïnteresseerd in het dagelijkse leven 
van Amsterdamse joden: thuis, in de synagoge, of  
op het werk. Zijn foto’s roepen een uniek, levendig en 
kaleidoscopisch beeld op van hoe joden in de jaren 
vijftig in Amsterdam leefden en werkten: gebeds- 
diensten in synagogen met in traditionele gebedskledij 
gehulde sjoelgangers, mannen voorovergebogen  
tijdens het ‘lernen’ in de Talmoed, een huwelijk, een 
besnijdenis, een bar mitswa-viering, dansavondjes van 
joodse jongeren, de marktlieden op het Waterlooplein.

FLY-ON-THE-WALL

Freed gebruikte hiervoor een Leica, een handzame 
kleinbeeldcamera waarmee hij kennelijk kon opereren 
als een fly-on-the-wall. Nergens lijkt sprake van ensce-
nering en in alle foto’s zit een element van beweging, 
hoe klein of onnadrukkelijk ook: de moeder in de 
keuken die zich wendt naar haar dochter aan het aan-
recht, de opgeheven arm van de vrolijke bar mitswa-
jongen, de zwaaiende armen tijdens de gymnastiekles 
in het bejaardentehuis. Daardoor ontstaat een gevoel 
van dynamiek. De mensen op de foto’s lijken door 
hun blikken en bewegingen bij elkaar te horen; een 
gevoel van gemeenschap en saamhorigheid komt in 
de foto’s tot uitdrukking. Ook zien we op veel foto’s 
ouderen de tradities en gebruiken overdragen op de 
jongere generatie.

Volgens de inleiding van Joden van Amsterdam 
wilde Freed vooral de veerkracht en het herstel van 
joods Amsterdam laten zien, ‘de schildering van een 
levende gemeenschap’. De kennelijk vooropgezette 
intentie om de joden van Amsterdam in hun kracht 
uit te beelden en de continuïteit van het joodse  
leven na de oorlog te laten zien, verklaart waarom 
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Frieda Moskovits-
Heinovits en haar  
negenjarige dochter 
Aviva treffen voor-
bereidingen voor de 
vrijdagavondmaaltijd  
in de keuken van hun 
huis aan de Roosevelt-
laan nr. 35. Het gezin 
van voorzanger Benzion 
Moskovits voerde een 
koosjere huishouding 
(Amsterdam, 1957 of 
1958).
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vrijwel elke referentie aan de oorlog ontbreekt, en  
de afbraakhuizen in de oude Jodenbuurt volledig 
buiten beeld blijven. Freed liet zien hoe de joodse  
gemeenschap zich inspande om het ‘gewone’ leven 
weer op te pakken en het verleden te laten rusten. 
Omdat we nu weten dat het grote verdriet en de  
oorlogstrauma’s zich niet lieten verdringen en in de 
jaren zestig en zeventig in heftige vorm naar buiten 
kwamen, hebben zijn foto’s in de loop der tijd een 
diepere gelaagdheid gekregen die hij er zelf destijds 
nog niet in kon zien. 

De vraag was nu waar de originele foto’s van de  
in 2006 overleden Freed waren gebleven, en hoeveel 
meer er nog waren. In 2012 kwamen we in contact  
met zijn weduwe Brigitte Freed in New York. Haar  
reactie was spontaan en veelbelovend: ze beloofde 
ons alle contactvellen te sturen van Joden van 
Amsterdam. Onvergetelijk was het moment dat ik het 
pakketje uit Amerika opende: de serie bleek uit ruim 
2500 opnamen te bestaan! Hieronder waren er ook 
vele van onderwerpen die geen plaats in het boekje 
hadden gevonden, zoals de legendarische colleges 
van professor Jacques Presser, een gebedsdienst  
tijdens Loofhuttenfeest in de Portugese Synagoge  
en een ‘story’ over een meisje dat Amsterdam verlaat 
en feestelijk afscheid neemt van haar vrienden. 

Een maand later overhandigde Brigitte Freed ons in 
Amsterdam een grote doos met niet minder dan 100 
vintage afdrukken uit De Joden van Amsterdam-serie – 
originele afdrukken, voorzien van de signatuur en het 
stempel van Freed, waaronder een aantal nooit gepu-
bliceerde foto’s. Het was opnieuw een onvergetelijk 
moment. Het museum besloot al snel dat dat het de 
foto’s wilde aankopen en spande zich vervolgens zeer 
in om de benodigde fondsen bijeen te brengen. Het is 
niet in de laatste plaats te danken aan de substantiële 
bijdrage van de Vereniging Rembrandt dat dit uitein-
delijk is gelukt. De overige bijdragen kwamen van de 
BankGiro Loterij en enkele particulieren. 

SCHAT AAN GEGEVENS

Sinds de aankoop in het voorjaar van 2013 wordt 
hard gewerkt aan de beschrijving van de foto’s, de 
documentatie en de publieke toegankelijkheid. 
Historica Wally de Lang identificeerde personen en 
locaties op de foto’s en de contactvellen. Haar inten-
sieve speurtocht heeft inmiddels een schat aan gege-
vens en achtergrondinformatie opgeleverd. Zo werd 
het meisje opgespoord dat we in de keuken met haar 
moeder zien, en zij kon vertellen hoe lastig het was 
om in hun kleine jaren vijftig-keuken een koosjere 
huishouding te voeren, dat wil zeggen melk- en 

Gymnastiek in het joodse be-
jaardentehuis Beth Menoecha 
aan de Plantage Middenlaan of 
in De Joodse Invalide aan de 
Henri Polaklaan (Amsterdam, 
1957 of 1958).



Handelaren op het Waterloo-
plein. Van rechts naar links 
Jan Müller, voddenman, 
Jack Maandag, autosloper 
en Manus Neter, kolenboer 
(Amsterdam, 1957 of 1958).

Afscheidsfeestje van Lina
Aardewerk, röntgenassistente 
bij de Centraal Israëlietische 
Ziekenverzorging, in jazzcafé 
De Groene Kalebas in de 
Tweede Weteringdwarsstraat. 
Lina vertrok naar Parijs om te 
gaan werken bij de Canadese 
afdeling van de NAVO 
(Amsterdam, 1957).

Lina Aardewerk neemt 
afscheid van haar vriend  
Harry Barnstijn op het 
Centraal Station in Amsterdam 
(Amsterdam, 1957).

Bij dit artikel is een keuze uit 
de in 2013 verworven foto’s van 
Leonard Freed afgebeeld. Een 
groot deel is inmiddels te zien 
op de website van het Joods 
Historisch Museum (www.jhm.nl) 
en een tentoonstelling in 2015 en 
een begeleidende publicatie zijn 
in voorbereiding. 



Het rondgaan met de palmtakken tijdens  
de viering van het Loofhuttenfeest in de 
Portugese Synagoge. Afgebeeld is Simon Vega 
(Amsterdam, september 1958 of 1959).

Het rondgaan met de wetsrollen tijdens de 
viering van het Loofhuttenfeest in de Portugese 
Synagoge. Van links naar rechts Philip Polak, 
David Lopes Quiros, Leo Polak, Zwi Werblovski 
en Lex Vega (Amsterdam, september 1958  
of 1959).

Diner in het Carltonhotel aan de Vijzelgracht 
ter gelegenheid van de bar mitswa van Naftali 
(Tali) Schipper, zoon van juwelier Bernard 
Schipper (Amsterdam, 19 oktober 1957).

5 Joodse les van Jitschak Mundsztuk (1901-
1986), joodse leraar aan Talmoed Tora in de 
Swammer-damstraat. Links Aviva Moskovits, 
dochter van de voorzanger uit de Lekstraat-
synagoge (Amsterdam, 1957 of 1958).

vleeskost gescheiden te houden. Verder werd de  
legendarische godsdienstleraar Mundsztuk – van  
wie geen andere foto’s bekend waren –  herkend, en 
bleek Freed te hebben gefotografeerd in de zelden  
afgebeelde sjoel van de Oost-Europese joden in de 
Swammerdamstraat.  

De foto’s vormen een rijke bron van beeld- 
materiaal en gegevens over het naoorlogse joodse 
leven. Behalve dat nu een leemte is gevuld in de  
collectie van het Joods Historisch Museum, zijn de  
foto’s ook een betekenisvolle aanwinst voor de 
Collectie Nederland. In de collecties van het Stedelijk 
Museum, het Tropenmuseum, het Fotomuseum in 
Den Haag en Spaarnestad Photo bevinden zich in  
totaal zo’n 200 foto’s van Freed, over zowel inter- 
nationale als Nederlandse onderwerpen. Het Tropen-
museum verwierf in 2009 ruim 70 foto’s uit Freeds  
reportage over in Nederland woonachtige Molukkers 
en Indische Nederlanders. Met de nieuwe aanwinst 
bevinden zich in de Collectie Nederland nu twee  
belangrijke series van de grote Magnumfotograaf 
Leonard Freed over minderheidsgroeperingen in  
ons lands 

Bernadette van Woerkom

Conservator fotografie


