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BEREIKBAARHEID 
“Om mee te beginnen: een prachtig 

museum .” Het Joods Historisch Museum 

(JHM) vormt samen met de Portugese 

Synagoge, het Kindermuseum, het Natio-

naal Holocaust Museum en de Hollandse 

Schouwburg het Joods Cultureel Kwartier 

in het centrum van Amsterdam . Middels 

één entreekaart zijn allen te bezoeken . 

De locaties liggen op loopafstand van 

elkaar, maar zijn ook goed per tram te 

bereizen .

BETREEDBAARHEID 
Bij de entree van het JHM wordt actief 

de audiotour aangeboden . Deze is opge-

bouwd uit een algemeen deel en daarna 

kun je, indien gewenst, gedetailleerde 

informatie krijgen via een keuzemenu .  

Dit is prettig en scheelt lange lappen tekst . 

BEJEGENING 
Er werken vriendelijke, behulpzame 

medewerkers met een proactieve 

houding . De OV-Begeleiderskaart wordt 

zonder verdere uitleg geaccepteerd en 

zoals gezegd wordt de audiotour spon-

taan aangeboden .

“Wat ik erg leuk vind is dat de suppoost 

aan iedereen even komt vragen hoe hij/zij 

het museum ervaart .”

BELEVING 
Het JHM geeft een beeld van de rijke 

Joodse cultuur en historie op een posi-

tieve manier . Oké, de audiotour iconen zijn 

aan de kleine kant en de geplastificeerde 

teksten zijn slecht leesbaar, maar een 

bezoek is een zeer leerzame en indruk-

wekkende ervaring . Om alle locaties 

binnen het JCK grondig te bezoeken is één 

dag eigenlijk te kort, zeker ook door de 

grote tentoonstelling over kabbala . 

Het Joods Historisch Museum werd al 

in de jaren dertig van de vorige eeuw 

opgericht, maar is lang gesloten geweest . 

Sinds de definitieve heropening in 1987 is 

het museum gevestigd in het Hoogduitse 

Synagogencomplex in het hart van de 

oude Jodenbuurt . De vier synagogen van 

het complex zijn grondig gerestaureerd en 

teruggebracht naar de 18e -eeuwse staat . 

Ook is in de architectuur en de sfeer van 

het gebouw de abrupte omslag van het 

gebruik door de nazi’s zichtbaar gemaakt . 
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