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Het boek gaat verder met een uitvoerige beschrijving van het Joodse leven 
in Amsterdam. Daarbij geeft de auteur een veelheid aan feitjes en weetjes 
over van alles dat hij tijdens zijn zoektocht in de literatuur en in archieven is 
tegengekomen. De informatie is lang niet altijd van belang voor het verhaal, 
waardoor de geschiedenis van Spartacus raakt ondergesneeuwd. 
Op het taalgebruik van de auteur is ook wel wat aan te merken. Hij vindt 
het nodig om alle personen en onderwerpen een kwalificatie mee te geven. 
Zo worden alle niet-Joden aangeduid met ‘goj’, het lievelingswoord van de 
auteur. Voor Joden worden benamingen gebruikt als gettojoden, diaspora-
joden of spierenjoden, waar het leden van de turnvereniging betreft. Dit 
soort taalgebruik gaat na een tijdje irriteren. 
Maar laten we het boek vooral positief opvatten. Voor geïnteresseerde lezers 
die van een bloemrijke verhaaltrent houden is Spartacus een vermakelijk en 
informatief leesboek. Het geeft veel namen van Joodse sporters. En van de 
families Brouwer en Goudeket zijn stambomen opgenomen, die terug gaan 
tot 1770. 
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In 1990 verscheen van de auteur De stijfkoppen 
die uit het Oosten kwamen, bedoeld als eerste 
deel van de genealogie van zijn familie. Dat er nu 
toch weer een deel 1 van de genealogie Sturkop/
Sturhoofd verscheen, is gelegen in het feit dat 
de auteur in de afgelopen twintig jaar veel extra 
informatie over juist die eerste generaties vond 
en niet anders ‘kon’ dan de eerste versie aan-
passen tot een geheel herzien eerste deel van de 
familiekroniek. 
De genealogie begint omstreeks 1740 in Amster-
dam met Hijman Koopman en zijn echtgenote 
Mariana Alexander. Zij hebben zich omstreeks 
dat jaar in die stad gevestigd en zouden de 
hoofdstad lang trouw blijven. Dit eerste deel 

loopt tot ongeveer 1850, met een enkele uitschieter naar recentere tijden.
Deze herziene uitgave is een indrukwekkend verslag geworden. Gezien het 
feit dat de familie Sturkop/Sturhoofd niet tot de Asjkenazische elite behoor-
de, is het opvallend hoeveel informatie Ko Sturkop over de generaties I t/m 
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4 boven tafel heeft weten te krijgen. Om eens iets te noemen: De familie-
naam Sturkop kwam van de kant van Mariana Alexander. De familie van de 
man heette eigenlijk Wasserman. Waren zij oorspronkelijk waterverkopers? 
Het overgaan van een familienaam via de vrouwelijke lijn is in dit geval niet 
uniek, maar wel een stuk lastiger in de bewijsvoering. Iets waar ieder gene-
aloog rekening mee dient te houden, en niet alleen in de Joodse genealogie. 
Een ander facet: De familie zat generaties lang in de textiel en woonde al 
die generaties lang aan het Waterlooplein. Uitvoerig wordt ingegaan op die 
locatie, het (huizen)bezit, de deelnames in de zaak, erfenissen, met welke 
partners de dochters thuis kwamen en hoe die schoonzonen een plaats in 
het bedrijf kregen. Over heel veel familieleden, ook over de vrouwelijke leden 
van de familie, heeft Ko Sturkop informatie boven tafel weten te krijgen, en 
dat is bewonderenswaardig.

Naast een doorlopend verhaal van de opvolgende generaties bevat het 
boek ook ruim 50 bladzijden aan verschillende bijlagen, appendix A t/m F 
benoemd. Ingegaan wordt op locaties (prachtig bewerkte kaarten van de 
hele Joodse wijk rond het Waterlooplein), omnummering van de huisnum-
mers, besnijdenisregisters, allerlei wetenswaardigheden van belang voor de 
Joodse genealogie in het algemeen. Te veel om hier op in te gaan. Maar wel 
belangrijk voor eenieder die met Joodse genealogie bezig is en verder wil 
kijken dan alleen gegevens uit de Burgerlijke Stand.  
Bij dit boek hoort ook een DVD met de gehele genealogie, een fotogalerij en 
het hele bronnenapparaat. 

Dit boek is een voorbeeld hoe een kroniek van een Joodse familiegeschie-
denis er uit kan zien. Het boek is weliswaar niet in de boekwinkel te koop, 
maar printing on demand blijkt, omdat de auteur veel tijd heeft gestoken in 
de uiterlijke verzorging, niet alleen een boek op te leveren met inhoud, maar 
ook met uiterlijk. Tot slot wil ik opmerken dat Ko Sturkop, die in zijn jonge 
jaren de leeuwen verzorgde in de hoofdstedelijke dierentuin, dit genealo-
gische roofdier getemd lijkt te hebben. Deel 1 verdient voor de lezer een 
vervolg, en daar willen we niet ‘weer’ twintig jaar op wachten.

Harmen Snel


