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Jacob Spinoza Catella Jessurun en Mietje Hartog Hijman Vorst

Het graf van Jacob en Mietje. De aangenomen roepnamen wijken mogelijk af van de werkelijke.

Als je op de Joodse begraafplaats in Arnhem over het middenpad naar achteren loopt ervaar je het graf van Jacob
en Mietje als al die andere graven en loop je er gewoon bij langs. Maar het graf is toch lang niet zo gewoon als
het lijkt als je er even stil bij blijft staan:


Jacob voerde de titel Dr. Mr. Overigens komt de doctorstitel wel enkele keren vaker voor op deze
begraafplaats.



Hij is van zuiver Portugees-Joodse afkomst, waarschijnlijk de enige op deze best wel grote
begraafplaats.



Met “HIJ WAS MIJN BESCHERMER …. “ wilde Mietje laten zien dat haar man voor haar veel meer
was dan een trouwe kameraad. Was ze zo kwetsbaar dat ze die bescherming nodig had?



Mietje kreeg de hier wel heel ongebruikelijke titel “MEVROUW”. Het straalt respect uit voor de
overledene. Was er geen familie meer die zorg droeg voor het graf. Was het misschien een dienstbode
die hiermee haar relatie met de overledene duidde? Of?



Mietjes graf wordt afgesloten met een tekst uit de Tenach: “IMMERS ALLES KOMT VAN U, ZODAT
HETGEEN WIJ U GEVEN OOK UIT UW HANDEN KOMT” Zo te zien gaf Mietje een meer dan gemiddelde
betekenis aan het doen van giften. Deze tekst uit 1 Kronieken 29:14 wordt in de protestantse kerk soms
gebruikt bij de vraag om offergaven.



Verder kloppen achteraf een aantal dingen niet zoals de naam Spinossa in plaats van Spinoza, Cattela in
plaats van Catella, Jacob is in augustus overleden en niet in september en tenslotte werd Mietje 87 jaar
en niet 86. Slordigheden? Neen, zeker niet allemaal.
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Met Jacob en Mietje verenigden zich nogal verschillende werelden:
- De Sefardische (portugees-israëlitische) met Asjkenazische (nederlands-israëlitische).
De Sefardiem vluchtten voor de inquisitie vanaf 1600 uit Spanje en Portugal. Men sprak naast het Nederlands
ook Ladino, een taal die verwant is met Spaans met leenwoorden uit het Hebreeuws en andere talen.
De Asjkenziem kwamen wat later vanuit Duitsland en Oost-Europa naar Nederland. Men sprak Jiddisch, een
taal die verwant is aan het Duits, met Hebreeuwse en Slavische leenwoorden. Men was veel armer dan de
Sefardiem. Deze beide gemeenschappen hebben zich dan ook nooit goed gemengd.
- Amsterdam met de provincie.
- Wetenschap met kapitaal.
- De een groeide op als enig kind op in een beschutte omgeving, de ander zonder eigen moeder in een druk
gezin.
Toen Jacob overleed scheef Mietje een memoriam met een heel verrassend kijkje achter de schermen. Tot dan
was ze steeds de grote onzichtbare, maar zoals zo vaak zit het venijn in de staart.
Mietjes achtergrond en “jeugd”.
Mietjes ouders zijn beide afkomstig uit het rivierengebied. Moeder Duifje (Duivina) Hijmans is geboren in Tiel
en verhuisde omstreeks haar tiende met het gezin naar Rotterdam. Zij groeide op met twee broers en twaalf
zussen.
Vader Hartog Vorst groeide met zijn twee broers op in Culemborg. Zijn vader was er koopman, zijn oudere
broer veehandelaar en zijn jongere broer bakker.
Het stel trouwde pas op latere leeftijd, hij was 51 jaar en zij was 41. Zij vestigden zich in Wijk bij Duurstede.
Na twee jaar werd Mietje geboren. Zij zou enig kind blijven. Volgens de geboorteacte was haar vader “grondeigenaar” van beroep.

geboorteacte van Mietje

en

voorgevel vroegere synagoge Wijk bij Duurstede

Als grootgrondbezitter leefde vader Vorst kennelijk van de huur van zijn land en moet dus een vermogend man
zijn geweest. Dat vermogen verkreeg hij zeker niet via zijn vrouw, die de erfenis van haar ouders moest delen
met z’n dertienen. Waarschijnlijk was hij eerder evenals zijn broer veehandelaar en had hij steeds meer land
aangekocht om zijn vee te weiden. Hij zal wel zo goed hebben geboerd dat hij tenslotte van zijn land kon leven.
Wijk bij Duurstede had een kleine joodse gemeente met ambachtslieden, handelaars en winkeliers. Maar deze
gemeente liep steeds verder terug en zou later in 1923 worden opgeheven.
In 1902, Jacob was toen al zo’n 70 jaar oud, verhuisde het gezin naar Arnhem, een stad in een mooi gebied en
met een levendige joodse gemeente. Ze kochten een kapitale villa aan de Eusebiusbuitensingel (nr. 3) met mooi
uitzicht op de singel en de binnenstad en op loopafstand van de sjoel. Het was ook nog een heel rustige straat,
want de verkeer aantrekkende Rijnbrug verderop moest nog worden gebouwd. Na ongeveer 10 jaar, in 1912,
overleed Jacob en werd op de joodse begraafplaats in Arnhem begraven.
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Eusebiusbuitensingel 3.

De Eusebiusbuitensingel op de achtergrond in 1920

Jacobs achtergrond en “jeugd”
Jacob is een nazaat uit een Portugees-Joods geslacht. Zijn betovergrootouders vestigden zich omstreeks 1775 in
Amsterdam. Al zijn voorouders trouwden binnen deze Amsterdamse gemeenschap. Hij was de eerste in de lijn
van de familie die buiten die kring trouwde. De burgerlijke stand was niet altijd duidelijk met de status van de
naam. Zowel de achternaam Jessurun komt voor met de aanvullende voornamen Spinoza Catella als ook de
driedubbele achternaam Spinoza Catella Jessurun. In de adresboeken van Arnhem (1930 t/m 1942) is consequent
sprake van J. Spinoza Catella Jessurun.
Jacobs moeder Roza Teixeira d’Andrade groeide op in Amsterdam samen met een broer en twee zussen. Haar
zus Ester, die met David Henriques de Castro trouwde, zou later heel veel voor Jacob betekenen.
Vader Raphael Spinoza Catella Jessurun groeide op in een gezin met zeven kinderen. Zijn jongste zus Judith
trouwde met Isaac Palache, de latere opperrabijn van de Portugees-Joodse gemeenschap, die een beslissende rol
zou spelen in het leven van Jacob.
Vader Raphael en moeder Roza trouwden in 1870 in Amsterdam. Na de geboorte van het jongste kind voltrok
zich een groot drama. Roza overleed nog geen drie weken na de bevalling. Raphael bleef alleen achter met zes
kinderen waarvan de oudste tien was en de jongste nog maar net in de wieg lag. Jacob was vijf.
Anderhalf jaar daarna hertrouwde de man met een 38-jarige telg uit een Portugees-Joodse bankiersfamilie. Voor
zover traceerbaar was zij niet eerder getrouwd geweest. Aan haar als stiefmoeder de schier onmogelijke taak om
naast de materiële zorg ook de liefdevolle aandacht aan die lang niet altijd dankbare kinderen te geven. Na een
jaar kwam er een broertje bij. Zie ook de bijlage onderaan.
Afgaande op de titel Dr. Mr. op zijn grafzerk kon Jacob goed leren. Binnen het drukke gezin moest hij zijn
huiswerk maar zien te maken voor de middelbare school. Hij studeerde rechten, promoveerde en werd leraar.
Mietje zal daar verderop meer over vertellen.
Jacobs vader overleed in februari 1905. De kinderen waren toen al volwassen. Heel opvallend, volgens de
overlijdensakte bij de gemeente Apeldoorn verbleef de Amsterdammer toen bij Ida Maria Angeneta de Gast en
dus niet bij haar man, de timmerman Johannes Blom. Het lijkt er op dat zij een pension runde in de buurtschap
Wiesel tegen de Veluwezoom onder de rook van Apeldoorn, waar het niet-Joodse echtpaar woonde. Was Jacobs
vader daar om enige tijd in een gezonde omgeving te verblijven?

De eerste huwelijksjaren van Jacob en Mietje.
In juli 1913 komt de 35-jarige Jacob vanuit Leeuwarden tijdelijk in Arnhem wonen bij zijn toekomstige vrouw
en schoonmoeder. Binnen het jaar verhuist hij naar Wageningen om na drie jaar in december 1917 op hetzelfde
adres als getrouwd man terug te keren. Waarschijnlijk niet zonder toeval, Mietje trouwt op de dag af op haar 32 e
verjaardag. Jacob en Mietje zijn buiten gemeenschap van goederen getrouwd, destijds heel ongebruikelijk maar
wel logisch gezien het grote vermogen bij de familie Vorst.
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In mei 1930 overlijdt moeder Duivina op 87-jarige leeftijd. Ze
wordt begraven naast haar man Hartog. Op haar grafsteen staat de
toepasselijke tekst:
“GODSVRUCHT VERLENGT HET LEVEN”
SPREUKEN VAN SALOMO 10.27

Jacob en Mietje blijven met z’n tweeën achter. Het stel blijft kinderloos. Mietje krijgt dan de volledige
beschikking over de inkomsten uit de landerijen.
Jacob lijkt daarvan te profiteren want in de adresboeken van Arnhem staat hij als leraar vermeld tot het jaar 1930
van zijn schoonmoeders overlijden. Vanaf dan staat hij als particulier vermeld en lijken alle inkomsten uit het
vermogen van Mietje te komen. Maar in de loop van 1938 komt Jacob plotseling als advocaat in de boeken te
staan. Inmiddels is hij dan al zestig.
De oorlogsjaren.
Met de inval van de Duitsers in mei 1940 begint voor de joden het sluipende proces van identificeren, isoleren,
deporteren en uitmoorden. Langzaam maar zeker worden de duimschroeven aangedraaid, er komt
een zwarte “J “ in hun persoonsbewijs, er komen bordjes met “Verboden voor Joden”, in 1941 beginnen de
eerste razia’s, er komen werkkampen voor werkeloos gemaakte Joden, een volledig reisverbod, enzovoort.
Daarnaast krijgen Jacob en Mietje ook nog te maken met specifieke maatregelen:
Vanaf 1 mei 1941 mogen Joodse advocaten, apothekers en artsen alleen nog Joodse klanten en patiënten hebben.
Jacob kan dan wel stoppen met de advocatuur zo hij dat al niet eerder heeft gedaan.
In augustus 1941 zijn Joden verplicht hun banktegoeden van meer dan duizend gulden over te maken naar de
(roofbank) Lippmann-Rosenthal Bank, een voormalige Joodse bank die door de Duitsers is overgenomen.
Vrijwel direct daarop kwam het bevel voor de Joden om hun woningen en ander vastgoed te melden bij de
“Niederländische Grundstückverwaltung”. Deze organisatie krijgt het beheer over dat vastgoed, met als
voornaamste doel onteigening en verkoop van de panden. Het vastgoed wordt verkocht of verhuurd en de
opbrengst wordt doorgesluisd naar de bank Lippman, Rosenthal & Co.
In de loop van 1941 worden ze uit hun huis gezet en verhuizen ze naar
Rijnkade 86. In maart 1942 wordt het pand aan de singel formeel
onteigend. Mogelijk is de Gemeente Arnhem de nieuwe eigenaar, want
die zal er later gebruik van maken.
En zo verdwijnen ook de opbrengsten uit de verkoop van hun onteigende
vastgoed naar de roofbank.
In juli 1942 vindt de eerste grote razzia plaats in Amsterdam voor
deportatie naar Westerbork. De verlaten Joodse huizen worden door de
Duitsers leeggehaald. Het ziet er steeds slechter uit en Jacob en Mietje
besluiten onder te duiken. Waarschijnlijk zijn ze al weg voor de grote
razzia’s in Arnhem op 17 november en 10 december 1942.
De nieuwe woning aan de Rijnkade met uitzicht op de Rijn.
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Dan komt in september 1944 de eerste slag om Arnhem met flink aantal onbewoonbare straten tot gevolg. De
stad komt in de frontlinie en de gehele bevolking moet evacueren. In april 1945 komt de tweede slag om
Arnhem er overheen met een nog veel grotere vernietigingskracht dan de eerste. De Canadezen nemen geen
risico, maken er gebruik van dat de burgerbevolking weg is en sproeien vanuit Westervoort een tapijt van
granaatvuur om de stad te breken. De gehele stad
ligt na de slag in puin. Her en der liggen lijken
van soldaten en burgers in ontbinding, alle ruiten
zijn stuk, er wordt geplunderd en besmettelijke
ziekten liggen op de loer. De Burgermeester
besluit de evacués nog even buiten de poort te
houden. Ook de ondergedoken Jacob en Mietje
mogen nog even niet naar huis.

De Eusebiusbuitensingel na de bevrijding

In de tweede helft van augustus verleent de gemeente een woonvergunning en keren Jacob en Mietje terug. Zij
trekken in de bovenverdieping aan de Eusebiusbuitensingel, want de andere vertrekken blijven in gebruik van de
Rijksverkeersinspectie, dat de verdeling van vracht regelt over de transportbedrijven. De Gemeente krijgt echter
snel spijt, kan die ingenomen vertrekken zelf veel te goed gebruiken en trekt na drie weken de vergunning weer
in. Jacob en Mietje blijven desondanks toch zitten en worden een week later gearresteerd. Hun woonvertrekken
worden ontruimd en alles wordt in de kelderverdieping opgeslagen. Het stadsbestuur moet kennelijk nog wennen
aan de terugkeer van de rechtsstaat. Maar Jacob kent als advocaat zijn rechten, laat de zaak voorkomen bij de
rechter en de Arnhemse Rechtbank besluit eind september in hun voordeel, zij het dat ze slechts drie vertrekken
van de bovenverdieping mogen bewonen. De rechter had kennelijk ook oog voor ruimtenood bij de Gemeente
met al die kapotgeschoten gebouwen.
Na de bevrijdingen kunnen de joden hun ingeleverde bezittingen weer opeisen. Door aftrek van diverse kosten
en de waardedaling krijgen ze bij lange na niet het volle pond terug. Mietje krijgt wel zondermeer weer haar
woning in Arnhem en haar grond in Wijk bij Duurstede in eigendom.
Naast al die materiële ellende krijgt Jacob ook nog het trieste bericht te verwerken dat zijn beide overgebleven
zussen Rebecca en Rachel in Auschwitz zijn vermoord.
Het overlijden van Jacob.
Jacob overlijdt op 77-jarige leeftijd in 1955.

Overlijdensakte van Jacob
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Heel opmerkelijk, op de grafsteen noemt Mietje hem haar beschermer en trouwe kameraad. Als enig kind van
twee oude ouders zal ze beschermd zijn opgevoed. Mogelijk heeft dat haar kwetsbaar gemaakt. Zij kan ook
getraumatiseerd uit de onderduik zijn teruggekomen.
Ze schrijft een authentiek en daarom heel mooi memoriam voor het Genootschap Joodse Wetenschap:
“ JACOB SPINOSSA CATTELA JESSURUN
Jacob Spinossa Cattella Jessurun, die zich gewoonlijk noemde Spinossa Cattela, werd in 1877 te Amsterdam
geboren als tweede zoon van Raphael Spinossa Catella J., commissionair in effecten van Rosa Teixeira
d'Andrade. Op zijn 5de jaar verloor hij zijn moeder, wat een grote indruk op hem moet hebben gemaakt. Hij
voelde het als onrecht, dat hij, in tegenstelling met zijn vriendjes, de moederliefde moest missen, waaraan hij zo
een behoefte had. Daarbij kwam dat zijn vader veel met ziekte te kampen had. Later sprak Jacob dan ook
dikwijls over zijn droeve jeugd, waarvan het enige zonnestraaltje was de genegenheid van de zuster zijner
moeder, zijn tante Castro, voor wie hij zijn leven lang een grote verering koesterde. Daar hij op de lagere school
steeds de beste leerling van de klas was, meende zijn oom, opperrabbijn Palache, dat Jacob naar het gymnasium
moest.
Aldus geschiedde.
Daarna ging hij Nederlandse letteren studeren en om zelf die lange studie te bekostigen leidde hij op voor
staatsexamen. Hij werkte en studeerde tot laat in de nacht. In latere jaren vertelde hij dikwijls met trots, dat hij
zijn studie zelf had bekostigd en dat hij bovendien lid van het corps en van het concertgebouw was geweest in
zijn studententijd. Ook had hij zich nog weten verdienstelijk te maken als bezoeker voor Liefdadigheid naar
Vermogen.
Nadat hij zijn doctoraal had gedaan, kreeg hij een aanstelling aan een instituut en later een tijdelijke betrekking
aan een der H.B.S.-en in de hoofdstad. Hij was in 't Gooi gaan wonen, want hij hield van de rust, die uitgaat
van de natuur.
Toen hij eindelijk in 1912 de lang gewenste vaste aanstelling als leraar aan de R.H.B.S. in Leeuwarden kreeg,
betreurde hij het, dat hij het mooie Gooi moest verlaten. In het Noorden bleef hij slechts twee jaar.
In Amsterdam werkte hij aan zijn dissertatie in het huisarchief van de familie van Rensselaer Bowier (een
geslacht, waarvan leden sinds 1814 behoren tot de Nederlandse adel) en om dichter bij de hoofdstad te zijn en
ter wille van zijn verloofde die te Arnhem woonde, solliciteerde hij naar Wageningen. Hij werd er aangesteld
als leraar aan de R.H.B.S.
In 1917, kort voor zijn huwelijk ontving hij de doctors bul op een proefschrift over Kiliaan van Rensselaer, een
Veluwse boer, die een kolonie stichtte in Manhattan, N-Amsterdam, het latere N-York.
Tot 1930 bleef Spinossa Cattela leraar in Wageningen. Toen ging hij rechten studeren, misschien doordat hij
meende dat hem dikwijls onrecht was aangedaan of te wel door dat hij zich altijd tot die studie had
aangetrokken gevoeld. Toen hij nog leraar was, hadden veel rechtszaken zijn belangstelling en als hij meende
dat er onrecht geschiedde, dan werd hij driftig. Van veel spreken hield hij niet. Que habla mucho, pensa poco
(“wie veel spreekt, denkt weinig”, (een spreuk uit het aan het Spaans verwante Ladino?, JA)) was zijn devies.
Na een jaar was hij kandidaat. Daarna moest hij wegens ziekte lang rust nemen. Toen hij weer hersteld was zette
hij zijn studie voort. In 1936 deed hij met succes zijn doctoraat. Hij was toen bijna zestig.
In Arnhem was hij drie jaar advocaat. Toen brak de oorlog uit en vroeg hij ontslag. In Beekbergen waar hij met
zijn echtgenote was gaan onderduiken, bracht hij moeilijke jaren door, maar in April 1945 ademde men weer
vrij.
Nu brak er voor hem een tijd aan vol werk en strijd. Hij haalde weer zijn wetboek te voorschijn; met het artikel
over dwang, dwaling en bedrog en met zelfvoldoening bracht hij het zijne er toe bij, dat er weer recht geschiedde
in ons vaderland.
Als hij later de processtukken nog eens doorlas, speelde er altijd een glimlach om zijn lippen. Maar hij had
teveel van zijn hart gevergd. Lang was hij lijdende. Totdat op een mooie dag in Augustus 1955 op een wandeling
dichtbij zijn huis, zijn hart het plotseling opgaf. Hij ruste in Vrede.
M. Spinossa Cattela-Vorst. “

En tenslotte Mietje in haar laatste levensjaren.
Na het overlijden van Jacob zou Mietje nog lang alleen blijven. Ze was ook echt alleen. Ze had geen kinderen,
broers of zussen. Zelfs al haar vele neven en nichten waren reeds lang voor haar overleden. De laatste paar
overgeblevenen werden omgebracht door de nazi’s.
Bij het naderen van haar einde zal ze nagedacht hebben over de bestemming van haar vermogen. Ze gaat niet
alles nalaten aan al die verre achterneefjes en -nichtjes als die al wat krijgen. Nee, ze zoekt doelen uit waar ze
wat in ziet.
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Het lijkt erop dat ze omstreeks het jaar 1970 haar einde voelde naderen. Dan verkoopt ze haar landerijen aan het
Euvenpad, het Hoge Hoff, de Hordenweg, de Middelweg-Oost en de Overloop in en aan de Gemeente Wijk bij
Duurstede. Heel opmerkelijk wordt later haar naam daar verbonden aan het “Spinossa Catella Jessurum-Vorst
fonds” , een gemeentelijk hulpverleningsfonds bij de sociale bijstand. Het wandelpad “Cattela Vorst Boulevard”
naast de Lek heeft in de jaren tachtig ook nog haar naam gedragen. Waarschijnlijk drukte men hiermee de
waardering uit voor haar geldelijke bijdrage aan de behoeftigen in haar geboorteplaats, de plaats van haar jeugd
waar ze goede herinneringen aan zal hebben gehad.
Ook uit haar graftekst “IMMERS ALLES KOMT VAN U, ZODAT HETGEEN WIJ U GEVEN OOK UIT UW HANDEN KOMT”
valt af te leiden dat ze goedgeefs was, zo te lezen ook voor de Israëlitische Kerk.
In 1973, ruim 18 jaar na Jacob, overlijdt ook Mietje. Er zijn geen familieleden meer om haar te begraven.
Iemand, die haar mevrouw noemt, draagt zorg voor haar grafsteen.
Opgesteld 27 juli 2020
Jans Askes

Voornaamste bronnen:
www.wiewaswie.nl
Adressenboeken 1929 t/m 1942 van Arnhem.
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/terugkijken-de-verdwenen-joodse-huizen
Hier staan de meeste Joodse woningen vermeld die tegen welke prijs aan welke persoon door de bezetter zijn
verkocht. Eusebiussingel 3 staat niet vermeld, mogelijk omdat het aan de Gemeente Arnhem is overgedragen,
die er na de bevrijding over beschikte.
“De kleine sjoa, Joden in naoorlogs Nederland,” van Isaac Lipschits.
https://www.genootschapjoodsewetenschap.nl/downloads/BM_07_1956_072-111.pdf
http://www.rhczuidoostutrecht.com/PDF/T00003.pdf
Een document van de Gemeente Wijk bij Duurstede
Document “Rb. Arnhem 29-09-1945, ECLI:NL:RBARN:1945:1” met de uitspraak van de rechter omtrent de
woonvergunning van de Spinossa’s. Dit document is ter beschikking gesteld door Wolters-Kluwer.
Bijlage.
De geschiedenis van het gezin Raphaël Spinoza Catella Jessurun in vogelvlucht

Raphaël Spinoza Catella Jessurun
&1 Roza Teixeira d’Andrade
6 kinderen.
&2 Hanna Teixeira de Mattos
1 zoon.
1. Ester Spinoza Catella Jessurun
& Meijer van Berg
2. Abraham Spinoza Catella Jessurun
& Lea Lob
3. Jacob Spinoza Catella Jessurun
& Mietje Hartog Hijman Vorst
4. Rebecca Spinoza Catella Jessurun
5. Rachel Spinoza Catella Jessurun
6. David Spinoza Catella Jessurun
7. Samuel Spinoza Catella Jessurun

* datum

* plaats

∞ datum

∞ plaats

oud

~ 1844
20.05.1850

Amsterdam
Amsterdam

25.02.1905
12.12.1882

Apeldoorn
Amsterdam

61
32

02.10.1845

Amsterdam

26.04.1930

Apeldoorn

84

21.08.1872
~1873
21.07.1873
05.09.1865
24.09.1877
27.12.1885
13.09.1880
12.12.1881
26.11.1882
17.04.1885

Amsterdam
Opsterland
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Wijk bij Duurstede
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

19.08.1923

Alkmaar

50

23.12.1902
19.08.1955
12.12.1973
14.10.1944
11.10.1944
na 1902
na 1905

Arnhem
Arnhem?
Auschwitz
Auschwitz
(loting voor
miltaire dienst)

37
77
87
64
62

