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Geschiedenis van de joden
in Harderwijk

"Het sal aen Syn Edel wel Permemorie blyven dat
Er Jooden Synen geweest in de Stad van Harderwyk"

(Abraham Gabriëls 1764)

door N.C. Veldhuis

Het onderwerp van dit artikel is de structuur en de ontwikkeling van
de joodse gemeenschap in Harderwijk. Fraaie anecdotes over individu-
ele joden zijn dus niet aan de orde; ook mensen en groepen die slechts
beperkte tijd in Harderwijk verbleven (zoals studenten en soldaten)
vallen niet binnen deze vraagstelling. Zowel interne als externe factoren
hebben de structuur en ontwikkeling van de gemeenschap bepaald, de
eerste hebben betrekking op de opbouw van de joodse gemeenschap
zelf. De tweede op de omgeving en op de relaties tussen die omgeving
en de joodse gemeente. Deze factoren staan natuurlijk niet los van
elkaar, integendeel, juist in hun samenhang geven ze een beeld van de
joodse geschiedenis van Harderwijk.
Deze studie is voornamelijk gebaseerd op archiefonderzoek. De archie-
ven van het N ederlands- Israëlitisch kerkgenootschap van ná 1870 heb
ik echter niet geraadpleegd, de behandeling van die periode is daarom
oppervlakkiger. Van het archief van de joodse gemeente zelf heb ik geen
spoor kunnen vinden.
Het schijnt dat er aan het eind van de zestiende eeuw al een groep
Marranen in Harderwijk woonde.!
In de tweede helft van de zeventiende eeuw is er van tijd tot tijd sprake
van joodse studenten aan de Gelderse Academie (altijd Sefardiem) en
een enkele joodse inwoner. De vroegste vermelding is 1657: een jood
wordt uitgewezen want "Joden mogen alhier niet woonen". De hou-
ding van de plaatselijke overheid wordt echter allengs soepeler. In 1690
worden joden" geaccordeerd alhier te wonen en zijn nering te doen" en
in 1716 krijgen ze het recht poorter te worden.
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De eerste periode 1716-1795
Op 30 september 1716 krijgt Heiman Mozes Heiman de beschikking
over een stukj e grond als begraafplaats voor hem en zijn bedienden. Dat
is de eerste gemeenschappelijke voorziening waar we van horen, reden
om op dit punt deze geschiedenis te beginnen. Over de periode tot 1759
weten we echter vrijwel niets. In dat jaar werd de gemeente officieel
opgericht. Het eerste reglement is van 24 februari 1759 en is opgesteld
door vier leden van de joodse gemeenschap. Twee dagen later gaf het
stadsbestuur toestemming voor het houden van godsdienstoefeningen.
In 1762 vaardigden Burgemeester, Schepenen en de Raad een (veel
uitgebreider) tweede reglement uit. Daaruit blijkt ondermeer dat een
jood burgerrecht kon krijgen. In 1764 krijgt de gemeente de beschik-
king over een begraafplaats. Over het stukje grond dat in 1716 daarvoor
was bestemd wordt met geen woord meer gerept.
De enige bron voor deze eerste periode is het oud-archief van Harder-
wijk. In de resolutieboeken treffen we een aantal beslissingen aan van
het stadsbestuur ten aanzien van de joden.. In het oud-archief van de
stad Harderwijk bevindt zich een dossier met stukken die betrekking
hebben op de joodse gemeente tussen 1759 en 1789 (dossier 852'1. Het
betreft twee reglementen (gedateerd 24 februari 1759 en 2 juli 1762),
een velletje notities en zes brieven. Deze notities en brieven zijn alle
afkomstig van joodse inwoners en bevatten direkt of indirekt klachten
tegen andere joodse inwoners. Het dossier omvat niet minder dan 54
pagina's en geeft een vaak verrassend helder inzicht in het leven van de
joden en de structuur van hun gemeenschap. De volgende paragrafen
zijn voornamelijk gebaseerd op dit dossier, waar nodig aangevuld met
andere gegevens.

Grootte van de gemeente
We beschikken voor deze periode niet over absolute getallen. Een ding
schijnt wel zeker te zijn: de gemeente was gedurende de hele achttiende
eeuw zeer klein. Het reglement van 1759 is opgesteld door de vier
ondertekenaars en deze vier zijn met name verplicht hun wekelijkse
bijdrage te betalen etc. De voorwaardelijke formulering van artikel 2:
"als tienJooden zijn" kan doen vermoeden dat dat aantal nog niet was
bereikt. Uit een brief van 1762 moeten we echter concluderen dat dat
wel het geval was. De briefschrijvers herinneren de magistraat eraan
hoe de joden in Harderwijk "voor eenige jaeren tot het getal van thien
persoonen (...) zijn gekomen, en doenmaels van UwelEd. en achtb.
gunstige permissie hebben verkreegen tot het approprieren en houden
van eene J oodsche kerke ".
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februari 1759. Kennelijk waren de vier in het reglement met name
genoemde heren de mannen met het geld en werd het tiental gecomple-
teerd met jongens en armen. Volgens diezelfde brief zou de gemeente
dagelijks aangroeien en "denkelijk verder accresceren ". Dat was over-
dreven, maar de gemeente groeide kennelijk wel.
In een resolutie van 6 september 1773 wordt het roulatiesysteem voor
parnassijns uitgelegd. Daarbij wordt als voorbeeld genomen een leden-
aantal van twaalf personen. Dat zal dus wel ongeveer de orde van
grootte geweest zijn. We moeten daarbij wel bedenken dat alleen
diegenen die financieel konden bijdragen tot de gemeente werden
gerekend. Het getal twaalf is daarom te vergelijken met de vier van 1759.

Organisatie van de gemeente
Sinds wanneer de gemeente beschikte over een eigen synagoge is helaas
niet duidelijk. In 1759 werd voor dat doel een kamer gehuurd voor
twaalf jaar. In latere stukken is herhaaldelijk sprake van een "kerk",
maar hiermee kan ook deze kamer zijn bedoeld.
In het tweede reglement van 1762 is sprake van een ritueel bad dat de
gemeente in het huis van Salomon Heymans heeft gebouwd. De ge-
meenteleden waren volgens dat reglement verplicht -op straffe van een
hoge boete -van dat bad gebruik te maken.
Van de begraafplaatsen is al eerder melding gemaakt. De inkomsten
verkreeg de gemeente net als elders van wekelijkse (later ook jaarlijkse)
bijdragen; van boetes; van het inkopen van nieuwe leden en van het

"sjnoderen".
In het eerste reglement vinden we opvallend weinig over de verschil-
lende functionarissen. We lezen alleen over een leraar (" Rabbij "), en
deze heeft, opmerkelijk, ook de financiën onder zijn beheer.
Het reglement van 1762 noemt wel een "voorsanger", een" kerkendie-
naer" en een kerkmeester. Voorzanger is degene die" daertoe het
bequaemst geoordeelt, en met meerderheid van stemmen door de Le-
dematen verkoren is" (art. 2). De "kerkendienaer" heeft tot volgens
artikelS de taak de mensen langs te gaan om te zeggen hoe laat de dienst
begint. De verhouding tussen de kerkmeester en de voorzanger wordt
duidelijk uit art. 4: "Geen voorsanger sal met de gebeeden mogen
beginnen, voor en aleer de kerkmeester sulks sal ordonneren. "

De kerkmeester was ook penningmeester, hij werd elk jaar bij meer-
derheid van stemmen gekozen. In een resolutie van 6 september 1773
is sprake van twee "parnassijns": een "ouderling" en een penningmees-
ter. Ze worden voortaan volgens een soort roulatiesysteem aangesteld.
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In diezelfde resolutie is ook nog sprake van een andere" ouderling", die
om de vier weken gekozen wordt. Dit betreft waarschijnlijk de sjammes
(of "kerkendienaer"). Na conflicten stelt de magistraat in 1775 een
penningmeester aan voor het leven. Het was Jacob Meyer Cohen die
dit ambt tot 1807 vervulde.
De term leraar vinden we in dit tweede reglement nergens, maar deze
was dezelfde als de voorzanger. In 1789 sturen Simon Samuel, Jacob
Mijer Cohen, Aron Samuel, Philip Benjamin en Salomon Samuels een
klacht aan de " WelEdele Groot Achtbare H eeren van de Magistraat der

stad H arderwijck" aangaande David Simon Magnus en N athan Jonas,
omdat dezen weigeren mee te betalen aan het onderhouden van de
leraar. Van beide partijen kreeg de magistraat twee uitvoerige brieven,
waaruit wij veel kunnen opmaken over de taken van die leraar en zijn

beloning.2
De leraar in 1789 blijkt Wolf Simon te heten. Hij oritvingvoor zijn werk
dertig gulden per half jaar; elk half jaar werd zijn aanstelling verlengd.
Maar ook tweehonderd jaar geleden was dat een salaris "waar van zo
ijmand met mogelijkheid niet bestaan kan" en daarom kreeg hij daar-
enboven vrij kost en inwoning. Elke week verhuisde hij naar een ander
gemeentelid.3 Deze leraar had daarnaast kennelijk geen andere kost-

wmrung.
In hun laatste brief zetten David Simon Magnus en N athan Jonas nog
eens al hun grieven tegen Wolf Simon op een rijtje. Deze man -zo
schrijven zij -was elf jaar geleden ook al leraar in Harderwijk maar
verdween zonder iets te zeggen en heeft" thans geen kans siende om
aan de kost te komen, sich alhier wederom (...) nedergeset, om soo als
het beste kan sijn broot te winnen It. De briefschrijvers hadden geen
toestemming gegeven voor zijn nieuwe aanstelling en ze hadden hem
ook niet nodig. De gemeente was zo vaak zonder leraar en dikwijls was
David Magnus daarom zélf voorgegaan in de dienst en soms ook de
zoon van Nathan Jonas. En dezen zijn "zeer wel, en misschien ruijm
soo goed in staat (...) het gebed te doen". Hier gaat het dus om zijn
functie als voorzanger. NathanJonas, op zijn beurt, heeft dikwijls zijn
functies als" beestesnijder" en als schoolmeester waargenomen. Behalve
voorzanger, beestensnijder en schoolmeester was deze leraar echter
ook voorganger van de gemeente. Dat blijkt uit een van de brieven van
Simon Samuel c.s. waar de leraar op een lijn wordt gesteld met predi-
kanten en pastoors.

Jiddisch en Nederlands
Er is uit deze periode maar één Jiddisch zinnetje bewaard gebleven:
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Het reglement van de Joodse gemeente in Harderwijk van 24 februari 1759

?)\!J ')'~))N. 1)~ n)::>n reglement van onze sjoel. Het staat als een on-
derschrift onder het eerste reglement. Maar het hele document is in een
zeer onbeholpen Nederlands gesteld, dat sterk afsteekt tegen de amb-
telijke stijl van de andere stukken. Alle brieven, behalve de tweede, zijn
dan ook pro stilo door een ander geschreven! Kennelijk waren deze
joden niet gewend Nederlands te schrijven en zeker geen ambtelijk
Nederlands.
In de stijl van het eerste reglement verraadt zich hier en daar de Jiddische
achtergrond (art. 2: bruijk en bruijkt in de betekenis van "moeten",
"behoeven"). Ongetwijfeld kende men wel wat Nederlands, een han-
delaar kon zich niet anders veroorloven. Maar het Jiddisch was de
moedertaal.

Beroepen en welstand
Over de beroepen van joden in deze periode hebben we alleen wat
incidentele informatie. Deze incidentele informatie komt echter goed
overeen met het algemene beeld in deze tijd. In 1715 pachtte Heiman
Mozes Heiman de stedelijk bank van lening. Deze bank bleef zeker tot
de helft van de negentiende eeuw in joodse handen. Verschillende
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loterijen werden door joden op touw gezet, maar het is niet steeds
duidelijk of zij Harderwijkers waren. Eén van hen was Abraham
Gabriëls. Hij was geldhandelaar in Amsterdam, maar verbleef vanwege
de loterij van 1762-1765 in Harderwijk. Hij gedraagt zich in die tijd als
lid van de gemeente; hij heeft onder andere meegewerkt aan het tweede
reglement, zoals blijkt uit de tweede brief. Zijn Harderwijkse avontuur
heeft hem overigens alleen maar ellende bezorgd.5
Verder horen we van een slachter (Salomon Marcus) en van enkele
handelaren. Een joodse visser ben ik eçhter nergens tegengekomen.
Over de welstand hebben we niet veel gegevens. We horen over een
arme (een bejaarde) die uit de armenkas bedeeld worden. Veel zal dat
niet gebeurd zijn, want "de opkomsten van gelden (...) zijn (...) zeer
gering, en daar van kan niet veel gedaan worden ".6

Onderling verhoudingen
Eendracht en harmonie laten weinig sporen na in de archieven. Het
beeld dat we krijgen is dus onvermijdelijk eenzijdig. Toch kunnen we
veilig aannemen dat in de joodse gemeente van Harderwijk verdeeld-
heid heerste. Alleen al een blik op de namen van de verschillende
briefschrijvers en hun opponenten maakt duidelijk dat de onenigheden
geen losse incidenten waren, maar langdurige conflicten die zelfs van
vader op zoon overgingen.
Onder het reglement van 1759 staan de handtekeningen van B. Marcus,
Salomon Heymans, Jonas Samuels en zijn schoonzoon Simon Samuels
nog broederlijk naast elkaar. Maar drie jaar later is de eenheid al
verbroken. Curieus is de brief van 5 februari 1762. De vier onderteke-
naars Salomon Heymans, Baarend Marcus, Abraham Gabriëls en Salo-
mon Marcus hebben een reglement opgesteld en bieden dit de Magi-
straat ter goedkeuring aan (Het bedoelde document is niet meer
aanwezig, maar het komt substantieel ongetwijfeld overeen met het
reglement dat later dat jaar door de Magistraat wordt uitgevaardigd).
Het reglement is bedoeld, aldus de schrijvers, "om te strekken tot
handhaving van de goede ordreen policie in dese stadt, en tot weeringe
van alle quaed geintentioneerden ". Kennelijk vond iemand het nodig
deze zeer neutrale formulering wat toe te lichten; hij krabbelde ertus-
sen: "en voorkominge van disordres dewelke Jonas Samuels tegen der
supp. goede intentie heeft soeken te bewerken ".
Slechts enkele maanden later ontvangt het stadsbestuur een klacht van
Jonas Samuels omdat S. Heijmans en B. Marcus twee joden, te weten
Abraham Gabriëls en Samuel Marcus, hebben opgenomen in de ge-
meente zonder de vereiste betaling van zes gulden te innen. Het is
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interessant dat hij zich daarbij beroept op het oude reglement dat hij
mede samengesteld had. In het nieuwe reglement wordt een lager
bedrag genoemd. Uit een notitie van Jonas Samuels van 8 februari 1762
blijkt dat ook het rituele bad inzet van het conflict was. In het reglement
was vastgesteld dat alleen het bad van Salomon Heymans als zodanig
mocht worden gebruikt, op straffe van uitzonderlijk hoge boetes (tot
f 50,-). Uit de notitie nu wordt duidelijk dat Jonas ook zo'n bad had.
Jonas Samuels blijft het zwarte schaap van de gemeente. Hij wordt
daarin 'opgevolgd' door zijn zoon Nathan Jonas. In alle conflicten
waarvan wij weten zijn zij allebei of een van beiden betrokken. En ook
onder hun opponenten vinden we dikwijls dezelfde namen terug.
Meestal wemelt het van de onderlinge verdachtmakingen. Steeds gaat
het over geldzaken, maar het is duidelijk dat daaronder een slepende
machtsstrijd school.
Dat blijkt ook uit het conflict van 1789. David Simon Magnus en
NathanJonas klagen er onder andere over dat zij al sinds vijf jaar overal
buiten gehouden worden. De tegenpartij (Simon Samuel c.s.) maakt hen
echter uit voor mensen "welke plaisier hebben altijd 't oppositie te
houden".
De brieven van Simon Samuel c.s. ademen de superieure zelfbewuste
geest van degenen die het voor het zeggen hebben. Met name brief 8
staat vol met Latijnse gewichtigheden en fraaie hatelijkheden. Met de
zaak van hun tegenstanders is het, aldus Simon Samuel c.s., "even eens
getogen, als met eene zeer lelijke Bruyd, welke veeloptooisels en cieraad
nodig heeft om haare afgrijsselijke lelikheid eenigzints te bedekken en
te verbergen".

De verhouding tot het stadsbestuur
Over de verstandhouding tussen de joden en de andere burgers van
Harderwijk weten we niets. We kennen alleen het officiële standpunt
van het stadsbestuur en, aan de andere kant, de houding van de joodse
gemeente ten opzichte van de magistraat.
Het stadsbestuur stond, zeker in de eerste helft van de achttiende eeuw,
wel wat huiverig ten opzichte van alles wat joods was. In 1731 krijgt
een bekeerde jood twintig gulden uit de gemeentekas "na 't exempel
van andere steden". En de toestemming voor het houden van gods-
dienstoefeningen wordt in 1759 gegeven" considereren de dat gemelte
camer een agter camer is en van de straat".
In de stad is de magistraat de baas, ook oyer de joodse gemeente. De
magistraat kan een reglement uitvaardigen of het wijzigen. In dat
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reglement staan op allerlei overtredingen dubbele boetes: ten gunste van
de kerk (d.w.z. de joodse gemeente) en ten gunste van de stad.
Artikel 20 van dit reglement is gekeerd tegen arme zwervende joden.
Deze moeten" gek eert en zoo rap mogelijk van hier gedelogeert wor-
den". Het stadsbestuur trad verschillende malen op als scheidsrechter
bij interne conflicten -dat kwam ook elders voor. In alle ons bekende
gevallen kreeg het gezag, dat wil zeggen de parnassijns, het gelijk aan
zijn kant.7 Eenmaal, in 1773, heeft de Magistraat gedreigd de joden de
stad uit te zullen zetten als het geruzie niet ophield. Ondanks latere
ruzies werd het dreigement niet uitgevoerd en men kan zich afvragen
of dat ooit serieus de bedoeling is geweest. Maar het tekent wel de

verhoudingen.
Men kan niet zeggen dat de magistraat de joden in het algemeen slecht
gezind was. Toen Abraham Gabriëls in 1764 in het naburige Elburg ten
onrechte gevangen was gezet kwam ze krachtig voor hem op.
De joodse gemeente, van haar kant, stelde zich zeer onderworpen op.
Ze aanvaardde de autoriteit van het stadsbestuur als een gegeven. In de
brief uit 1789 treffen we een heel merkwaardig voorbeeld van aanpas-
sing aan. De schrijvers (Simon Samuel c.s.) willen aantonen dat een
leraar niet alleen een schoolmeester is, zoals hun tegenstanders hadden
beweerd.
Dat 't elk en een iegelijk bekend is dat er geene gezindheid is (welke 't
ook zijn mag) of zij heeft Leeraars, zo als dezulken bij de Gereformeer-
den, Lutheraanen, en anderen predicanten genoemt worden; bij de
Roomschgezinden hebben zij de naam van pastoors de Joden geven aan
hun de titel van Rabbi Rabboni of Rabbouni 't welk betekent meester
te weten niet een die kleine kinderen onderwijst maar die in geleerdheid
uitsteekt volgens M at~heus 23 V s 7, en 8 r arcus 10 V s 51 Johannes 20
Vs 16 en ontelbare andere plaatsen meer.
Gelukkig realiseren de schrijvers zich nog wel dat zo'n nieuwtestamen-
tische bewijsvoering een beetje gek is en dat hun opponenten "mogelijk
zig zouden verwonderen".

Tweede periode 1795-1870
Vanaf de Franse tijd kwam er een duidelijk landelijk beleid ten aanzien
van de joden. Dit beleid was -zowel onder de Fransen als daarna -
gericht op centralisatie van bestuur en integratie van de joden in de
Nederlandse samenleving. De belangrijkste sporen die de Fransen
achterlieten in de geschiedeni~ van de joden in Nederland zijn dan ook
de burgerlijke gelijkstelling (1796) en de oprichting van het Oppercon-
sistorie (in 1814 vervangen door de Hoofdcommissie).
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Voor de joodse gemeente van Harderwijk was het een periode van
bloei: in 1840 bouwt ze een nieuwe synagoge gebouwd, omstreeks 1852
breidt ze haar begraafplaats uit en ze richt een eigen school op (1855)
en verschillende verenigingen (1850-1860). In de tweede helft van de
negentiende eeuw gaan enkele beter gesitueerde joden zich ook mengen
in het openbare leven van het stadje.
De belangrijkste archieven voor deze periode bevinden zich in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag, te weten: het archief van het
Opperconsistorie (1809-1813); het archief van het consistorie van het
gewest Zwolle (1813); en het archief van de Hoofdcomr;nissie tot de
zaken der Israeliten (1814-1870). Het Gemeentearchiefvan Harderwijk
bergt ook nog enkele relevante stukken.
In de negentiende eeuw de gemeente (net als in vele andere 'mediene-
plaatsen') een enorme groei door. Beem noemt de volgende absolute
getallen: 38 (1811); 112 (1860); 167 (1883).9 Daarna neemt het aantal
weer af. In het begin van de negentiende eeuw is er nog sprake van
achteruitgang. Op een lijst van 1813 staan 13 mannen vermeld (gezins-
hoofd of alleenstaand). In 1819 zijn er -vo~ens een brief van Hartog
Wolf -nog slechts zeven kleine gezinnen.1 Uit de lijsten van contri-
buanten kunnen we opmaken dat dit aantal al gauw opliep. Vooral rond
1860 is er een snelle groei.

Qrganisatie van de gemeente
De groei stelde de gemeente in staat de organisatie uit te breiden. In
1840 wordt de nieuwe synagoge ingewijd. Het gebouwtje heeft ruim
een eeuw als zodanig dienst gedaan en staat er nog steeds. De vorige
synagoge was in 1838 wegens instortingsgevaar afgebroken. Dat stond
op dezelfde plek, zo blijkt uit de eerste opmeting van het kadaster
omstreeks 1830. Het kadaster spreekt van een" kerkgebouwen pastorie
van de Israelitische gemeente" .De hierboven al genoemde van Marcus
Vermeer gehuurde kamer was daarvan een onderdeel of is mogelijk
afgebroken en vervangen door synagoge en/ of pastorie.
Het Jaarboek 5674 noemt als stichtingsjaar 1817.11 Dat is echter bij-
zonder onwaarschijnlijk omdat de gemeente in die tijd zeer klein was
en uitermate slecht bij kas.
Volgens datzelfde jaarboek zou de begraafplaats rond 1852 in gebruik
genomen zijn. Inderdaad is er rond die tijd correspondentie met de
Hoofdcommissie, maar die schijnt veeleer te gaan over een uitbreiding
van de bestaande begraafplaats..
Uit een -overigens zeer merkwaardige -brief aan het Opperconsistorie
(1810) blijkt dat de begraafplaats (vermoedelijk die van 1764) een half
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uur gaans van de stad lag in het bos.I2 Dat komt precies overeen met
de huidige ligging van de joodse begraafplaats, zij het dat de bossen
hebben plaats gemaakt voor een nieuwbouwwijk.
In diezelfde tijd ontstonden er een aantal chewres. In 1851 worden
Talmoed Thora en Gemiloeth Chesadiem ~"het bewijzen van gunsten":
een liefdadigheids vereniging) opgericht. 3 In 1857 volgt -na eni~e
moeilijkheden -Soekkat Sjalom, ook voor de studie van de Thora. 4
Later worden twee chewres samengevoegd onder de naam Talmoed
Thora Soekkat Sjalom.IS Volgens het Jaarboek 5674 bestond er tenslot-
te sinds 1861 een vrouwenvereniging Chewras Nosjim Sjel Emmes
(overigens blijken de jaartallen van dit boekje nogal. onbetrouwbaar te
zijn).
In 1855 kwam er een joodse school. Ook daarvoor gaven de leraren
natuurlijk wel onderwijs, maar buiten het verband van een erkende
school. Onderwijzer was de leraar H.J. Monnikendam, de school kreeg
gedurende enige jaren gemeentelijke en rijkssubsidie. Al gauw werd de
school gedegradeerd tot een godsdienstige school, dat wil zeggen dat
de kinderen ook de gewone armenschool moesten bezoeken. Vanuit de
Hoofdcommissie werden de scholen gecontroleerd door een inspec-
teur. Van deze inspecteurs bestaan nog rapporten.I6
We vinden in deze periode ongeveer dezelfde functionarissen als in de
achttiende eeuw. Op een lijst van 1813 staan als functies vermeld:
"assisor van de arme cas", "parnesijn" en "rabbijs dienst waarnemend".
Onder de parnassijns en leraren vinden we een aantal markante perso-
nen. In 1807 wordt Simon Samuel Levy penningmeester en daarmee de
enige parnas van Harderwijk. Hij was een man van het eerste uur,
mede-ondertekenaar van het reglement van 1759 en op dat moment
vermoedelijk al ongeveer 75 jaar.
Als we de klachten van NathanJonas mogen geloven heerste hij als een
waar despoot, maar de twee waren geen al te dikke vrienden zo zagen
we al bij het conflict uit 1789.
In 1812 kwam Hartog Wolf vanuit Duitsland naar Harderwijk, hij nam
de taak van de bejaarde parnassijn over en ook hij zou een zeer omstre-
den figuur worden.I7 Pas in 1825 kwam er een tweede kerkmeester:
Salomon van Menk. De verstandhouding tussen die twee was echter
zeer slecht, daarvan getuigen de vele brieven die deze twee mannen over
elkaar aan de Hoofdcommissie schreven.
De belangrijkste leraar was de bovengenoemde H.J. Monnikendam.
Deze vierde in 1879 zi{n vijftig-jarig jubileum als leraar, sjochet en
chazzan in Harderwijk. 8 En hij was dus ook onderwijzer.
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De voorlezer
God schenkt deez' dag ons vreugd, Hem wijden we onze klanken,
Wij juichen Hem ter eer, terwijl wij vrolijk danken,
Deez' dag zij heilig nog bij 't late nageslacht,
De gemeente.
Gegroet zijt gij, 0 dag! door ons zoo lang verwacht!

De voorlezer.
Ja, dit gebouw strekt thans ons tot een heil'gen Tempel,
Wij nad'ren in 't gebed, 0 Majesteit! uw' drempel,
Wij knielen juichend neer voor 's Eeuw'gen Oppermagt,
De gemeente.
Gegroet zijt gij, 0 dag! door ons zoo lang verwacht!

De voorlezer.
Gemeente alhier bloei steeds als leliën en rozen,
Dit zij het loon voor't doel, dat gij u hebt gekozen,
U dreige geen gevaar, noch bange jammerklagt!
Gemeente en voorlezer.
Die zegen daal steeds neer van u, 0 Oppermagt!
Schenk uwen bijstand ons, 0 Eeuw'ge vroeg en spa,
Tot in alle eeuwigheid klinkt dan 't HALLELUJAH!

/nwijdingsgedicht van H.J. (Zvi ben Jehudah) Monnikendam in: Gebeden voor de
/sraë/iten op den dag der inwijding van het Nieuwe Kerk Gebouw te Harderwijk
(Amsterdam: D. Proops Jz. 5600-1840). Ex. Bib/. Ros.

In de Bibliotheca Rosenthaliana bevinden zich twee geiegenheids-litur-
gieën die door deze Monnikendam zijn opgesteld. Een ter gelegenheid
van de inwijding van de nieuwe synagoge in 1840 en een bij de inwijding
van een nieuw wetsrol in 1863. De Hebreeuwse gebeden zijn door de
leraar zelf geschreven of samengesteld en op de bladzijde ernaast op
rijm "vernederlandst". Het zijn zeer merkwaardige documenten. In de
liturgie van 1840 vinden we drie acrostichons, nl. op de namen van de
twee kerkmeesters en op de naam van Monnikendam zelf. In die van
1863 staan onder andere gelegenheidsgebeden voor Harderwijk voor
Soekkat Sjalom. 19

De organisatie van de gemeente was natuurlijk vastgelegd in een regle-
ment. In een brief van Hartog Wolf aan de Hoofdcommissie uit 1821
is sprake van een reglement dat hij zou moeten schrijven.z° Het is mij
niet bekend of het er ooit van gekomen is. In de Bibliotheca Rosentha-
liana bevindt zich een reglement van 1862. Het bestaat uit drie delen:

een algemeen reglement, een kiesreglement en een huishoudelijk regle-
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ment (samen 162 artikelen!). We vinden daar regels voor immatricula-o
tie, kerkelijke belasting (volgens een indeling in tien klassen), actief en
passief kiesrecht, de eredienst, huwelijken, begrafenissen enzovoorts.
De financiën waren overal op dezelfde manier geregeld. De kerkmees-
ters stelden een begroting op en het gat dat na optellen en aftrekken
overbleef moest door de leden worden opgevuld. Daartoe stelden de
kerkmeesters een lijst op van" contribuabelen" en bepaalden voor ieder
hoeveel hij dat jaar moest betalen, afhankelijk van zijn inkomen. Be-
groting en lijst van contribuabelen werden vervolgens naar de Hoofd-
commissie gestuurd ter goedkeuring, maar aangezien de Hoofdcom-
missie de financiële situatie van de afzonderlijke leden natuurlijk niet
kende konden de parnassijns vrijwel naar willekeur contributies verho-
gen of verlagen. Overigens zijn deze jaarlijkse lijsten een niet te onder-
schatten bron van historische informatie.

De taal
Door de regering en door vele vooraanstaande joden werd de uitban-
ning van het Jiddisch als een belangrijk ideaal gezien. Op de liturgie van
1840 staat een enkel. Jiddisch zinnetje. Sommige brieven van bijvoor-
beeld Hartog Wolf (Wolf kwam uit Duitsland) zijn in een zeer eige-
naardig Nederlands geschreven.
Interessant is de correspondentie rond het reglement van 1862. In het
ontwerp had gestaan dat verordeningen van de kerkmeesters zoveel
mogelijk in het Nederlands moesten zijn gesteld. Dat werd geschrapt
als zijnde in strijd met de algemene reglementen, verordeningen moes-
ten geheel in het Nederlands zijn gesteld.21
Rond de eeuwwisseling werd door de joden in Harderwijk vrijwel geen
Jiddisch meer gesproken. Maar hun Nederlands (of Harderwijks) was
nog wel doorspekt met Jiddisch idioom, zo herinnert zich H. Beem.

Beroepen en welstand
Het archief van het consistorie van het gewest Zwolle bevat slechts één
document dat betrekking heeft op Harderwijk. Het is de "Lijst van de
Gemeente der /sraelieten te Harderwijk", gedateerd 12 oktober 1813,
die was vervaardigd op verzoek van het consistorie.22 De lijst, die
hiervoor al meermalen is genoemd, bevat de namen van dertien mannen
met vermelding van het beroep, de ouderdom, de welstand en kinderen.
Acht zijn er "Coopman", een is "houder der bank van Leening"
(Emanuel Cohen), twee zijn "bedienaar" bij deze bank, een is" schoen-
smeerder" en een is zonder beroep (Nathan van Gelder = Nathan
Jonas). Salomon Menk is behalve "Coopman" ook "beenhouer". Dit
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komt geheel overeen met het beeld van de beroepsverdeling in de
achttiende eeuw.
De welstand wordt aangeduid met "gemeen gegoed" (7x), "middel-
maatiggegoed" (2x) en "zeer armoedig gegoed" (lx: Nathan van Gel-
der). De middelmatig gegoeden zijn Emanuel Cohen en de parnas
Hartog Wolf. Het is niet eenvoudig om deze gegevens op hun juiste
waarde te schatten.
Uit latere bronnen krijgen we een vergelijkbaar beeld: er waren maar
weinig armen, een grote "middenmoot" en enkelen die daar bovenuit
staken. Omstreeks 1850 kregen bijvoorbeeld twee gezinnen regelmatig
geld uit de armenkas van de gemeente!3
Uit de lijsten van contribuabelen kunnen we opmaken dat er een groot
verschil bestond tussen de relatief welgestelden en de middenklasse. Zo
zijn er in 1829 dertien contribuanten die samen f 247,40 opbrengen.24
Salomon van Menk betaalt f 50,- en Hartog Wolf f 45,- (zij waren de
kerkmeesters). Daarna komt E. de Ploeg die f 23,- bijdraagt en dan
gaat het langzaam naar beneden totj 5,70.
Er is geen reden om aan te nemen dat er veel veranderde in de beroeps-
verdeling van de Harderwijker joden, maar er was één man die wat
buiten het traditionele patroon viel: Salomon Hartog Wolf, commis-
sionair in effecten enassuradeur.25 Hij hoorde duidelijk bij de kleine

bovenlaag van de joodse gemeenschap.
Een groot probleem voor de joodse gemeenschap van Harderwijk was
de marktdag, die viel namelijk al vanouds op zaterdag. In 1808 verbiedt
Lodewijk Napoleon om de weekmarkt op zaterdag te houden, maar al
in 1812 krijgt Harderwijk toestemmipg de markt weer naar zijn oors-
pronkelijke dag terug te zetten. In de loop van de negentiende eeuw
zijn er herhaalde pogingen gedaan de markt verplaatst te krijgen, omdat
"de schamele, op god en godsdienst prijs stellende I sraeliet daar door
gedwongen wordt zijn geweten te verkrachten om zijn tijdelijk bestaan
te verzekeren", zo luidde het in een brief van Hartog Wolf aan de
Hoofdcommissie in 1837.26 Maar het mocht niet baten; met een kleine
onderbreking (1880-1882) bleef de markt tot op de huidige dag op

d 27zater ag.

Onderlinge verhoudingen
Ook in deze periode vinden we in de archieven een groot aantal brieven
met klachten van leden over kerkmeesters, van kerkmeesters over leden
en van de ene kerkmeester over de andere. Tot 1825 was er slechts een
kerkmeester. Simon Samuel Levy werd in 1812 opgevolgd door Hartog
Wolf. Men krij gt de indruk dat beiden als alleenheersers" hun" gemeen-
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te regeerden, indrukwekkende lijsten met klachten worden door ge-
meenteleden naar Den Haag gestuurd.
Met de komst van de tweede kerkmeester Salomon van Menk in 1825
werd het bepaald niet rustiger. Tot de dood van Van Menk in 1834
regent het klachten van de éép over de ander. Zo schrijft Van Menk in
1832 een brief aan de Hoofdcommissie dat zijn collega "niet alleen de
naam van Wo/fmaar van ROOFDIER verdiende".28 Wolf op zijn
beurt klaagt herhaaldelijk dat er van alles buiten hem om gebeurt en dat
Van Menk post achterhoudt.
Tussen 1820 en 1830 spelen herhaaldelijk conflicten rond het aanstellen
van een beestensnijder-onderwijzer-voorzanger. In 1820 bereikt de
Hoofdcommissie een klacht van een groep gemeenteleden over een
leraar die op alle funten onbekwaam is en die hen door Hartog Wolf
is opgedrongen? In 1829 klaagt Wolf over een leraar die niet geëxa-
mineerd is en die buiten hem om werd aan~esteld door Van Menk (dit
zou H.]. Monnikendam kunnen betreffen). 0

Van Menk wordt opgevolgd door Izaäk Marcus en de stroom van
brieven en klachten komt dan tot stilstand. In 1861/62 speelt er een
opvolgingskwestie: de nieuwe kerkmeesters willen inspraak in de be-
groting van 1862 en beschuldigen de oude parnassijns van financieel
wanbeleid.31 De hele zaak wordt door de Hoofdcommissie op formele
gronden afgedaan, maar we danken aan dit conflict een prachtige brief
waarin de nieuwgekozenen de Hoofdcommissie trachten de overtuigen
van de ernst van de situatie:

"

Wilden wij personaliteiten, wij zouden UEd. Achtb. huivering-
wekkende zaken mededeelen, doch dat willen wij niet, wij vragen
slechts inlichtingen, en Harderwijksch Israëliten, zullen evenals
hunne voorouders in de woestijn zeggen: Wij zullen doen en wij
zullen hooren, ja zij zullen aan die woorden de beteekenis geven,
welke Rasjé er aan geeft.
Hoort dus Edel Achtb. Heeren, de stem, die tot VEd. Achtb.
opgaat, en geeft ons spoedig antwoord, want nog weinige dagen
en het jaar is ten einde, en de scheuring zal weldra op VEd.
A h b .1 " 1 ,,32c t en st! ZWIjgen vo gen.

Zulk soort retoriek imponeerde de Hoofdcommissie overigens aller-
minst. Net als het Opperconsistorie mengde zij zich niet echt in derge-
lijke conflicten. Ze beperkte zich wijselijk tot het nemen van praktische
of formele beslissingen zonder op alle wederzijdse verdachtmakingen
in te gaan.
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Een andere bron van conflicten was natuurlijk geld, en wel met name
de jaarlijkse hoofdelijke omslag, zoals die door de parnassijns werd
vastgesteld. Een mooi voorbeeld daarvan is de brief van J .S. Brandes
aan de Hoofdcommissie uit 1845.33 In de voorgaande jaren, zo schrijft
hij, was zijn contributie steeds verhoogd, hoewel zijn inkomen gelijk
gebleven was. Toen hij in 1843 niet meer in staat was de wederom
verhoogde contributie op te brengen, werd hij door de kerkmeesters in
de ban gedaan. Toen hij vervolgens met een proces bedreigd werd zag
hij aankomen dat hij ook dat wel zou verliezen en met behulp van
vrienden slaagde hij erin het geld bij elkaar te krijgen. Zo althans luidt
het verhaal van Brandes.

Externe verhoudingen
De burgerlijke gelijkstelling en de landelijke organisatie van de joodse
gemeentes veranderde veel in de verhouding tussen het stadsbestuur en
de joden. Langzamerhand had het stadsbestuur steeds minder in te
brengen in intern-joodse aangelegenheden en met onderlinge conflicten
gingen de leden nu naar het Opperconsistorie of la~er naar de Hoofd-
commissie. Nog in 1812 wordt Hartog Wolf door de vrederechter als
parnas aangesteld, maar later is dat de bevoegdheid van de Hoofdcom-

..34miSSie.
In de loop van de negentiende eeuw worden joden steeds meer als
gewone burgers gezien en gaan sommige beter gesitueerden onder hen
ook deelnemen aan het openbare leven in het stadje. Salomon Hartog
Wolf (1820-1893), commissionair in effecten en assuradeur was in 1859
mede-oprichter van de Kamer van Koophandel van Harderwijk. Hij
zat in de jaren 1850 -1868 ook in het bestuur van de werkverschaffing

. d d 35en m e gemeenteraa.
Hij blijft geen uitzondering. Later bekleden ook andere joden allerlei
posten. Bij de inwijding van de synagoge in 1840 waren vrijwel zeker
ook niet-joden aanwezig. Dit kunnen we opmaken uit de liturgie voor
die gelegenheid. Het betreffende gebed luidt in het Nederlands aldus:

Neig tot den vreemdling ook uwe ooren,
Die in (uw) huis komt aan te hooren,
Hoe 't dankbaar volk uw naam verheft:
Al is hij niet van I srels scharen,
Uw magtige arm moog" hem bewaren,
Dat hem geen ramp noch onheil treft!



20 Historisch Jaarboek Harderwijk 1994J ...,.. .".

De derde periode: 1870-1945
Mede door economische oorzaken (industrialisatie) vertrekken veel
joden uit de Mediene naar grotere plaatsen. Zo ook in Harderwijk. Aan
het begin van de oorlog wonen er nog slechts veertig. In 1943 hield het
joodse leven geheel op: degenen die niet waren ondergedoken waren

weggevoerd.
Enigszins buiten het kader van dit artikel vallen het interneringskamp
en het Joods Militair Tehuis. De joden die hier verbleven hoorden in
strikte zin niet bij de joodse gemeenschap van Harderwijk, maar ik wil
toch niet geheel aan hen voorbijgaan.
Het interneringskamp was in 1914 opgericht voor gevluchte Belgische
militairen (die als militairen van een vreemde mogendheid geïnterneerd
werden). Na afloop van de Eerste Wereldoorlog werd het kamp ge-
bruikt voor joodse vluchtelingen uit Oost-Europa die dikwijls zonder
geldige papieren de grens overkwamen. Zij waren op de vlucht voor het
oorlogsgeweld en de pogroms in hun geboorteland en wilden naar
Amerika. Sommigen van hen verbleven meer dan een jaar onder zeer
moeilijke omstandigheden in het kamp. Zij vormden een eigen gemeen-
schap, compleet met synagoge.36
Het Joods Militair Tehuis werd in 1925 opgericht. Joodse soldaten die
in Harderwijk gelegerd waren konden daar kosjer eten en ook in andere
opzichten naar joods gebruik leven.37
De caesuur bij 1870 in de periode-indeling is vooral ingegeven door
onderzoek-technische redenen. De archieven van het Nederlands- Isra-
ëlitisch Kerkgenootschap van na 1870 bevinden zich te Amsterdam. Die
heb ik niet onderzocht. Voor de periode na 1870 heb ik in hoofdzaak
gebruik gemaakt van artikeltjes en mededelingen in de vooroorlogse
joodse pers (voor de Mediene toegankelijk gemaakt met een index door
mevrouw W. de Lang) en van mondelinge en op schrift gestelde herin-
neringen, vooral van de heer H. Beem.
Gemeten naar het aantal leden lag het hoogtepunt van de joodse
gemeenschap in Harderwijk in 1883. Toen had de gemeente de maxi-
male omvang van 167 personen. Het Jaarboek 5674 (1913-1914) meldt
een aantal van 57: 40 in Harderwijk zelf, 17 in Ermelo en geen in Putten
(Ermelo en Putten vielen onder de bij kerk Harderwijk).
Op een lijst van 4 oktober 1940, opgesteld door de gemeente Harder-
wijk ten behoeve van de bezetter worden 32 namen genoemd.38 (Hier-
bij zijn Ermelo en Putten dus niet inbegrepen).
In 1881, dus als de gemeente ongeveer op z'n grootst is, wordt er een
nieuw schoollokaal geopend. In hetzelfde gebouw bevinden zich ook

39een ritueel bad en een lokaal voor de chewre. Maar als de gemeente
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kleiner wordt, wordt het ook steeds moeilijker alles draaiende te hou-
den. In 1906 neemt M.J. Klein ontslag als voorzanger, nadat zijn salaris
voor de tweede maal was verlaagd. De gemeente heeft daarna nog
verschillende voorzangers gehad, maar ze bleven meestal maar kort en
dikwijls was de post vacant.
Een belangrijke kerkmeester aan het eind van de vorige eeuw was
Salomon Hartog Wolf. Hij was gedurende dertig jaar kerkmeester in
Harderwijk, van 1863 tot aan zijn dood in 1893. In 1881 schonk hij de
gemeente een nieuwe wetsrol. Een exemplaar van de inwijdingsliturgie
bevindt zich nog in de Bibliotheca Rosenthaliana.
Hartog Beem werd in 1892 geboren te Harderwijk en bleef daar tot
1914 wonen. Naast een reeks artikelen over de geschiedenis van de
joden in zijn geboortestad heeft hij ook uit zijn eigen herinnering
verhalen en sfeertekeningen op schrift gesteld -overigens zonder Har-
derwijk ooit met name te noemen. Zo zijn een aantal verhalen in "De
verdwenen Mediene" voor de ingewijde gemakkelijk te localiseren in
Harderwijk.40 Tenslotte heb ik met Beem gesproken over zijn jeugd-

herinneringen.
Uit dit alles vormt zich een beeld van een conservatieve, gemoedelijke
gemeenschap waar het joodse leven nog een grote vanzelfsprekendheid
had. De onderlinge band was sterk en de sociale controle niet geri~g.
Een typische figuur in deze streek is Sj imme (Simon Fortuin) uit
Nijkerk. Deze had in de hele streek, en dus ook in Harderwijk, onder
de joden een speciaal gezag, omdat hij Talmoed geleerd had. Hij was

b 1.. d 1. ft.41
vertrouwensman en es lste m on er mge con lcten.

Externe verhoudingen
In de regel was de verhouding tussen joden en niet-joden goed. Volgens
Beem bleef er altijd wel een zekere afstand, maar dat nam niet weg dat
men bij elkaar thee ging drinken en dat de kinderen vriendjes werden.
De streng-protestantse bevolking had over het algemeen meer achting
voor joden dan voor katholieken. Joden zaten in de gemeenteraad en
in de Oranjevereniging en bij verschillende gedenkwaardige gebeurte-
nissen in de joodse gemeenschap waren ook niet-joden aanwezig, zo
bijvoorbeeld bij het v~ftig-jarig bestaan van de synagoge en bij verschil-
lende begrafenissen.4
In 1903 haalt joods Harderwijk de landelijke pers door een schandaal
rond burgemeester Kempers. Deze had de verkiezing van de gemeen-
teraad op een zaterdag gesteld zodat de joden niet konden stemmen.
Hij verdedigde zich met het argument dat joden hier" toch maar gasten
waren..." De zaak werd uiteindelijk 'opgelost' doordat Opperrabbijn
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Wagenaar van Gelderland toestemming gaf de sjoeldienst meteen na
het uitgaan van de sabbat even te onderbreken om te kunnen stemmen.
Maar de uitspraak van de burgemeester leverde deze een paginagrote
spotprent op in De Ware Jakob. 43

Nageschiedenis: na 1945
Slechts twee gezinnen, samen elf personen, hebben de oorlog op hun
onderduikadres overleefd. Alle anderen waren opgepakt en wegge-
voerd, of verraden op hun onderduikadres en eveneens op transport
gesteld. Geen van de weggevoerden keerde terug, allen zijn omge-
bracht.
Van de elf mensen die weer in Harderwijk kwamen wonen zijn onder-
tussen enkele overleden. Sinds een aantal jaren woont niemand van hen
meer in het stadje.
De synagoge en de begraafplaats zijn beide eigendom geworden van de
burgerlijke gemeente. De synagoge heeft enkele jaren dienst gedaan als
baptistenkerk en is vervolgens, na een aantal jaren van leegstand en
verval, als moskee in gebruik genomen. Een gedenksteen in het portaal
herinnert nog aan de eerste steenlegging in 1839. Het gebouw is in
slechte staat.
Van. het interieur is niets bewaard gebleven, behalve een chanoekah-
kandelaar (privébezit). Van Agt heeft in verschillende publicaties ge-
schreven .?at in de sJ:'.na~~ge va~ Wi~ters.wijk enkele wetsro!l~n uit
Harderwijk zouden Zijn. Van dit berIcht iS echter geen bevestigmg te
krijgen.
Enige jaren geleden zijn alle grafstenen schoongespoten en de begraaf-
plaats wordt sinds die tijd goed onderhouden.
Aan de geschiedenis van de joden in Harderwijk is relatief veel aandacht
besteed. Naast de verhalen in "De verdwenen Mediene" schreef Beem
twee artikelen in het Nieuw /sraelitisch Weekblad en een serie van zes
artikelen in de Amersfoortse Courant. Deze serie werd ingeleid door
een artikel van Arjeh Kalmann.
In het fotoboek Harderwijk 750 jaar is een hoofdstuk opgenomen over
de joodse gemeenschap met een paar prachtige foto' s. 45 Ook Gans heeft

in zijn Memorboek enige bladzijden aan Harderwijk gewijd. En ten-
slotte verschenen nog maar kort geleden in het Schilders Nieuwsblad
drie artikelen van Tineke de Boer- Loggers!6
Toen Abraham Gabriëls, opgelicht en gemanipuleerd door de Munt te
Harderwijk, eraan begon te twijfelen of hem ooit nog wel recht zou
geschieden, schreef hij aan zijn beschermer op 7 mei 1764: "het sal aen
Syn Edel wel Permemorie blyven dat Er Jooden Synen geweest in de~
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Stad van Harderwyk". 47 Daartoe wil dit artikel een bijdrage zijn.

(Dit artikel is eerder verschenen in de Studia Rosenthaliana en is een
samenvatting en bewerking van het artikel "Het sal aen Syn Edel wel
Permemorie blijven dat er Jooden Synen geweest in de Stad van Harderwijk" in
de bundel Een Ernstige Omissie (H. van Gelder, A. Drint en F.L. Witteveen edd.),
door zijn studenten aangeboden aan Professor Hospers bij zijn afscheid
(privé-uitgave; Groningen, 1986), p. 62-129. Velen hebben mij geholpen bij het
onderzoek en het schrijven van dit artikel. Ik noem hier met name: de heer
Hartog Beem, de heren Van Heli en Schilderman van het stadsarchief te
Harderwijk, Edward van Voolen van het Joods Historisch Museum, de heer
F.J. Hoogewoud van de Bibliotheca Rosenthaliana en vooral Wout van Bekkum
van het Instituut voor Semitische talen te Groningen.)
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Grafstenen op de Joodse

begraafplaats

beschreven door ing C.F. Falch en JJ Soukens t

Verscholen tussen hogebomen ligt achter een appartementsgebouw in
de wijk Veldkamp in Harderwijk, een kleine begraafplaats.
De begraafplaats is eigendom van het Nederlands Israëlitische Kerkge-
nootschap te Amsterdam. Het is een Joodse begraafplaats. Een Joodse
begraafplaats wordt door de joden "Beth Chaim", d.w.z.; "Huis der
Levenden" genoemd. Het is een monument dat de herinnering levendig
houdt aan de joodse inwoners van Harderwijk.
De juiste datum van het ontstaan van deze begraafplaats is nog niet
achterhaald. Vermoedelijk moeten we de stichtingsdatum ergens in het
laatste gedeelte van de 18e eeuw zoeken.
In de resolutiën van de Magistraat van vrijdag 10 februari 1764 staat:
" de H eeren Presidenten zijn versogte1;l geautoriseert om een bequaame

begraafplaats voor de joodse natie op haar verzoek uit te sien, op

rapport".
Op deze Joodse begraafplaats staan 66 grafstenen. De oudste stenen
dragen alleen een Hebreeuwse tekst, latere stenen vaak zowel een
Hebreeuwse als Nederlandse tekst. In de hiervolgende pagina's zijn de
teksten van de grafstenen overgenomen. Voorzover de tekst van de
stenen niet meer leesbaar was, wordt dit aangegeven met ( ).
Zoals het Nederlands de afkorting RIP kent, komen in Hebreeuwse
graf teksten regelmatig de afkortingen FT, PN en TNTsBH voor. De
afkorting PT kan worden vertaald als" Hier ligt verborgen; PN "Hier
ligt begraven". PT wordt meestal gebruikt bij mannen en PN bij
vrouwen. De afkorting TNTsBH is een heilwens die een graf tekst
meestal afsluit; "moge zijn(haar) ziel gebonden zijn in de bundel des
levens", (zie 1 Samut:125:29).
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De Hebreeuwse jaartelling van de sterfjaren is in vijfduizentallen, maar
in de meeste gevallen wordt het eerste cijfer achterwege gelaten, zodat
er dan bijvoorbeeld in plaats van 5702 geschreven is 702 LPK. De
afkorting LPK betekent "volgens de kleine jaartelling". (zie grafteken
nr. 16).
Voorts zijn de gegevens op de stenen vergeleken met de gegevens uit
de registers van de burgerlijke stand van Harderwijk en omliggende

plaatsen.
Voor in 1829 de Algemene Begraafplaat~ in gebruik werd genomen,
werden alle overledenen uit Harderwijk begraven in en rondom de
Onze Lieve Vrouwen Kerk aan het Kerkplein. Een uitzondering hierop
werd toegestaan aan de bankhouder Mozes Heijman Mozes, afkomstig
uit Lier in "Vrieslant". Op 30 september 1716 kreeg hij toestemming
het afgegraven walletje achter de Grootepoort te gebruiken tot begraaf-
plaats voor hem en zijn bedienden. 26 november 1738 kreeg hij klein
burgerrecht tegen betaling van dertig gulden.
Het huidige omrasterde terrein is kleiner dan het kadastrale eigendom.
Van vele begravenen is geen grafteken (meer) aanwezig. Een aantal
namen zijn aan het licht gekomen door de begraafboeken na te zoeken.
Op het terrein van de huidige Joodse begraafplaats stond in oostelijke
richting een stenen gebouwtje dat volgens het kadaster een" lijkhuisje"
was. Het was het Metaher-of Metaheirhuisje ook wel het "Bet Toho-
rah" genoemd. De Portugese joden noemden het "het Rodeamentos-
huisj e dat wil zeggen: "Het Huis der Ommegangen". Deze benaming
duidt op de zeven ommegangen, die bij mannelijke overledenen rond-
om de opgestelde baar werden gemaakt. In het "huisje" vond vroeger
ook de rituele lijkwassing plaats. De helpers maakten hun handen
schoon met zout water.
Het Metaheirhuisje werd voor de oorlog vergroot tot een boerderijtje.
Een klein gedeelte waar de lijkkisten stonden en waar een zinken bak
was waarin het lijk werd gewassen bleef apart van de boerderij. De
bewoners waren tevens grafdelvers en onderhielden de begraafplaats.
De Joodse begraafplaats wordt sinds 1955 onderhouden door de afde-
ling plantsoenen van de gemeente Harderwijk.
De begraafplaats is vrij toegankelijk, mits men het gebruik in ere houdt
het terrein te betreden met gedekt hoofd.
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graf 1

PN I Hanna dochter van BENJAMIN I en de naam van haar moeder was
Keïle I zij stierf 5 Kislev (5) 661 LPK I TNTsBH I HANNA MEIJER 27
NOVEMBER 5661 27 NOVEMBER (1900)

Hanna Meijer
geboren
overleden
woonde
dochter van

Harderwijk 03-12-1898
Harderwijk 21-11-1900
Vijhestraat A 211
Benjamin Meijer, slager,
geboren 30-09-1865 te Ameide,
en Klaart je van Baale,
geboren 27-12-1872 te Oudshoorn
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"En zij ging heen om de Heer te zoeken"

(Gen. 25:22b)

PT I RIBKA (Rebekka) de dochter van ZALMAN MARCUS I die naar haar
eeuwigheid ging op de heilige Sabbathdag de eerste van de maand I Sjebat
en begraven werd op de derde dag daarvan I in het jaar (5) 597 LPK
(07-01-1837) I TNTsBH

Rebekka Marcus
geboren
overleden
woonde
dochter van

Barneveld 21-02-1806
Harderwijk 07-01-1837
te Barneveld
Salamon Marcus, overleden te Barneveld
en Sara Nias, geboren en overleden te Barneveld

graf

En Isaäk gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd
(Gen. 35:29a) I PN I Deze leider van de gemeente ging 1 Hij rechtte de
liefhebbers van zijn gemeente /lsaäk, de zoon van SALOMON MARCUS
Hij overleed in goede naam op de heilige sabbat 114 Tebet en is begraven
op maandag de 16e daarvan I in het 5613 jaar van de schepping der wereld.
(1852 dec. 25) I TNTsBH

Isaäk Marcus

geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde
zoon van

Barneveld 1800
Harderwijk 25-12-1852
lamed Hester Hartog, geboren te Barneveld

koopman
Bruggestraat
Salomon Marcus
en Sara Nias
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graf 4

PN / ISAÄK zoon van MORDECHAl DE VRIES / overleden donderdag 11 in
de maand Ijjar / en begraven op vrijdag / en ISAÄK ging om te verpozen in
het veld (Gen: 24:63) / TNTsBH

Isaäk de Vries

geboren
overleden
gehuwd met
beroep
wooonde
zoon van

Thiel1800
Harderwijk 19-05-1853
Maria van Reehnen (graf 33)
winkelier

Bruggestraat
Marcus de Vries
en Hester Cohen
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graf 5

Niet zal mij zien het oog van hem die mij aanschouwt. Uw ogen op mij
(gericht); maar ik ben niet (meer)' PT' een flinke vrouw Goetele (grietje)'
dochter van SALOMO MARCUS zij overleed de nacht van donderdag 28
Chesjwan , (5) 619 lPK , TNTsBH 'laat haar werken haar roemen in de
poorten (Spreuken 31 :31)

Grietje Marcus
geboren Barneveld 1809
overleden Harderwijk 04-11-1858
gehuwd met Asser Mozes van der Horst, geboren Rheenen 1807

(huwelijk: Barneveld 05-12-1839)
Wolleweverstraat
Salomon Marcus, overleden voor 1839
en Sara Mozes Nias

woonde
dochter van
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graf 6

PN I De heer Simcha I zoon van de heer SALOMO van MENK I en de naam
van zijn moeder was SARA I hij overleed 11 Tebeth (5) 621 LPK I TNTsBH I
HIER RUST I SIMON SALOMON I VAN MENK I OVERLEDEN 11 TEBETH (14
DECEMBER) 5621 (1861) IIN DEN OUDERDOM VAN 40 JAREN II.V.R.Z.A.

Simon Salomon van Menk
geboren Harderwijk 29-02-1820
overleden Ermelo 14-12-1861
gehuwd met Rachel Winter
beroep vleeshouwer
zoon van Salomon van Menk (ook vleeshouwer)

en Sara Simon Levie Brandes
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graf 7

"Als bloesem ontluikt hij en verwelkt, en hij vliedt heen (als een schaduw
en houdt geen stand)" (Job. 14:2) I PN I een oprecht en rechtschapen man I
(Job. 1:1) van zijn brood gaf hij aan de arme I LEVI de zoon van MOZES
HÄRTZ I overleden in goede naam I vrijdag Rosj Chodesj (= Nieuwe
maansdag) (5) 622 (31 maart 1862) (LFQ) 1 TNTsBH

Mozes Levie Härtz

geboren
overleden
gehuwd met

beroep
woonde
zoon van

Kettwig in Pruisen, 1805
Harderwijk 31-03-1862
Aaltje Abraham van Mentz (graf 14)

koopman
Luttekepoortstraat
Mozes Härtz (slachter), geboren in Pruisen
en Regina Joseph

graf 8
Van deze grafsteen is geen leesbare tekst meer over
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graf 9

Vele dochters gedragen zich deugdzaam, maar gij overtreft ze allen. (Spr.
31 :29) I PT I een ongehuwdevrouw, bekoorlijk en mooi van daden I LEA
RECHLE I dochter van ELJAKIM I GOSSCHALK de priester Zij stierf bij het
lichten van woensdag 14 Lislev I van het jaar (5) 624 LPK I TNTsBH

(24-11-1863)

Rijntje Gosschalk
geboren Harderwijk 10-10-1825
overleden Harderwijk 24-11-1863

ongehuwd gebleven
woonde Donkerstraat 20
dochter van Hartog Gosschalk (vleeshouwer),

geboren Zwolle 25-08-1797 (graf 45)
en Rebekka Gosschalk, geboren Zwolle 15-09-1801
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",

graf 10

"Zij opende haar mond met wijsheid en vriendelijke onderwijzing was op
haar tong" / (Spr. 31 :26) / PT / een flinke vrouw, de kroon van haar man
(Spr. 12:4a) en de glorie van haar zonen / KEILE de JONG / de vrouw van de
geachte heer ISAÄK BRANDES / Als haar begin een leven van zwoegen
was / haar einde is goed en liefelijk / zij is overleden 25 Tammuz en op de
27e ervan begraven / in het jaar / (5) 624 LPK
"Boven de Vrouwen in de tent zul je gezegend zijn" (Richt. 5:24) / TNTsBH /
haar ziel ruste in het goede / (20 juli 1864)

Klaart je de Jong
geboren
overleden
gehuwd met
woonde resp.
dochter van

Kampen 02-1785
Harderwijk 29-07-1864
Isaäk Simon Levie Brandes (graf 12) te Harderwijk
Donkerstraat / Schoenmakersstraat 68 / Bruggestraat 65
Isak de Jong
en Martilde
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graf 11

Gezegend onder de zonen zij Aser; hij zij bemind bij zijn broeders I (Deut
33:24b) I PN I een oprecht en rechtschapen man, (Job. 1 :1) goed met God I
en mensen I de heer ASER zoon van de geachte heer MOZES I van der
HORST I hij ging naar zijn eeuwigheid in goede naam I op de dag voor de
heilige sabbat 24 KISLEV I en is begraven Zondag tweede dag van
Chanoeka in het jaar (5) 625 LPK Moge zijn ziel in het goede verblijven!
TNTsBH

Asser Mozes van der Horst
geboren Rheenen 07-01-1807
overleden Harderwijk 23-12-1864
gehuwd met Grietje Marcus (graf 5)

beroep koopman
woonde Wolleweverstraat
zoon van Mozes van der Horst

en Jetje Ritmeester
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graf 12

En Isaäk gaf de geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken oud en
zat van dagen I (Gen. 35:29) I PN I een man oprecht, godvrezend wijs en
bezi.9 met de wet I Zijn onderricht was zijn taak dag en nacht al zijn dagen I
ISAAK zoon van Simcha de Leviet I Overleden in goede naam op maandag
15 Sjewat I en hij is begraven op de 16e daarvan I in het jaar
Gedenk dat we stof zijn (Ps 103:14) (5) 627 (LPK) (1867) I TNTsBH

Isaäk Simon Levie Brandes
geboren Harderwijk ..-04-1780
overleden Harderwijk 20-01-1867
gehuwd met Klaart je Isaäk de Jong (graf 10)

beroep koopman
woonde Donkerstraat
zoon van Simon Brandes

en Josina van Gelder
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graf 13

PT / een vrouw van goed verstand (1 Sam. 25:3) en schoon van gedaante
en op haar gezicht is (ligt) de vriendelijkheid van haar hart goed zijn haarwerken, 

die zij naliet, ook al werd zij weggeplukt nog in haar prille jeugd. Is
dat niet mevrouw Goetel dochter van de geachte heer Abraham FRANKEN,
vrouw van de heer Isaäk BRANDES / geboren 11 Nisan (5) 601/ en zij is
begraven 7 Nisan (5) 629 LPK / TNTsBH / HIER RUST / Augusta BRANDES -
FRANKEN / geboren 2 april 1841 overleden 19 maart 1869/ Haar leven was
kort, haar deugden waren groot / Een geurige roos ontbladerd door dedood.

Augusta Franken
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
beroep
zoon van

Nunspeet 02-04-1841
Nunspeet 19-03-1869
Eduard Brandes
Nunspeet
Stationschef N.S.
Abraham Joseph Franken en Jeanette Hertzveld
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graf 14

"Bedenk dat mijn leven een ademtocht is; mijn oog zal het goede niet weer
zien" (Job. 7:7) / PT / een achterswaardige vrouw, ELLA dochter van
ABRAHAM van MENS / Ze is overleden op maandag en begraven op
dinsdag 12 Sivan in goede naam / in het 5629 jaar van de schepping van de
wereld zij staat op als het nog nacht is en geeft haar huis het voedsel Spr.
31:15/TNTsBH

Aaltje Abraham van Mentz
geboren Harderwijk 02-09-1801
overleden Harderwijk 31-05-1869
gehuwd met Levi Mozes Hartz (graf 7)
woonde Hoogstraat
dochter van Abraham Isaäk van Mentz

en Ester Simon Levi Brandes



40 Historischjaarboek Harderwijk 1994

graf 15

PN / de heer LEVIE zoon van de heer Jacob / die geboren is uit Tsippova /
Overleden 17 Adar (5) 705/ in de deportatie welke over hem gebracht werd
door de onbarmhartige duitsers./ TNTsBH / HIER RUST / mijn lieve man
LEVIE PREGER / geboren 18 kislew 5669 (12 december 1908) / overleden 17
adar 5705 (2 maart 1945)

LeviePreger
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
zoon van

12-12-1908
Nunspeet 02-02-1945 (acte 50 09-06-1947)
Frimeta Dziubas te Rotterdam

Nunspeet
JaapPreger
en Sotie de Wolf
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graf 16

PT / de dierbare vrouw, mevrouw HADASSA (Ester 2:7) dochter / van
Elisjeva / zij overleed 5 Tammoez (5) 702 LFK / TNSBH /
HIER RUST / KOOSJE LEONS / echtg. van / Salomon LEONS / Geboren 16

maart 1856/ Overl. 20 juni 1942

Kaasje Leans

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Rotterdam 16-03-1856
Ermelo 20-06-1942
Salomon LeonsErmelo, 

Drieërweg 13
Abraham Leons
en Elisabeth Wessel
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graf 17

PN / het meisje Chawa / dochter van onze geachte leraar en rabbijn SERNA
JUDA / en de naam van haar moeder was / MIRJAM / zij is geboren 13
Tebeth (5) 692 (1932) en overleed /13 Thamoez (5) 699 (1939) / TNTsBH

Eva Sara Biberfeld

geboren
overleden
woonde

dochter van

Hamburg 23-12-1931
Ermelo 30-06-1939 te Loozenoord
voor 1939 in Frankfurt a/d Main
sinds 21-01-1939 te Hilversum
en vanaf 10-05-1939 te Ermelo
Philip Leon, advocaat
en Caro Malwine, thans wonend te New Vork
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graf 18

Aäron Meiboom

geboren
overleden
gehuwd met
zoon van

Hoogeveen 12-05-1864
Harderwijk 20-03-1934
Jetta Hammelburg (graf 66)
Jehiël Roisbe Meiboom
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graf 19

En de rechtvaardige zal door zijn geloof leven (Hab. 2:4) I PN I iemand die
onschuldig ging en rechtvaardigheid deed met zijn ganse hart ~!jn
schepper diende lis dat niet MOZES de zoon van ABRAHAM HARTZ I en de
naam van zijn moeder was Beile (Betje) hij overleed 5 Ijjar I en is begra.yen
op de 7e daarvan in (5) 697 LPK (16 april 1937) I TNTsBH I MAURITS HARTZ

Mauritz Härtz
geboren Harderwijk 12-01-1871
overleden Harderwijk 16-04-1937
gehuwd met 1. Doortje Hammelburg (graf 20), Nijkerk 5-2-1895

2. Esther Stouwer, Amsterdam 13-02-1935
manufacturier
Hoogstraat 35
Abraham Härtz (graf 54)
en Betje Hammelburg (graf 53)

beroep
woonde
zoon van



graf 20

Boven de vrouwen in de tent zij zij gezegend (Richt. 5:24b) I PN I een
ingetogen vrouw "Louter heerlijkheid I is de koningsdochter daarbinnen"
(Ps. 45:14a) Is dat niet mevrouw I Teije, dochter van JUDA HAMMELBURG I
en de naam van haar moeder is SARA BElLE I vrouw van MOZES HÄRTZ zij
overleed 9 Kislev en is begraven op 10 daarvan (5) 694 LPK (26 nov. 1933) I
TNTsBH I Doortje Hammelburg

Doortje Hammelburg
geboren Nijkerk 27-04-1896
overleden Harderwijk 26-11-1933
gehuwd met Mauritz Härtz (graf 19)
woonde Hoogstraat 35
dochter van Levie Mozes (Juda) Hammelburg

en Betje Rubens
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graf 21

Want een schaduw zijn onze dagen op aarde (Job. 8:9) I PN I een
aangename en vriendelijke jongen I de lieveling van zijn familie in zijn prille
jeugd gep!.ukt is hij de jongen I JEI:!OEDA (JUDA) I (Louis) zoon van
MOZES HARTZ en de naam van zijn moeder is Teije hij ging I de
eeuwigheid in 13 Menachem AB I en is begraven op de 15e daarvan (5) 685
LPK (1925) 1 TNTsBH

Louis Härtz

geboren
overleden
woonde
zoon van

Harderwijk 01-09-1899
Harderwijk 05-08-1925

Hoogstraat
Mauritz Härtz (graf 19)
en Doortje Hammelburg (graf 20)

"';,~



graf 22

PN I een oprecht en rechtschapen man lis dat niet SIMCHA HERTZ en de
naam van zijn moeder was I Elia hij ging naar zijn eeuwigheid in de nacht I
van vijf tien Sjevat (5) 681 LPK I TNTsBH I HIER RUST I SIMON HERTZ I
GEBOREN 3 ELOEL 5602 (6 aug. 1842) I OVERLEDEN 5 SEWAT 5681 (25

jan. 1921)

Simon 

Härtz

geborenoverleden

gehuwd met

beroepwoonde

zoon van

Harderwijk 06-08-1842
Harderwijk 24-01-1921
Elisabeth Zeehandelaar,
overleden te Harderwijk 24-01-1921

koopman
Schoenmakersstraat
Levie Mozes Härtz (graf 7)
en Aaltje Abraham van Mentz (graf 14)

graf 23

PT / een deugdzame en godvrezende vrouw / zij is al haar dagen bezig met
het verrichten van weldaad en waarheid / LEA dochter van JEHOEDA
(JUDA) de LEVIET / de JONG, weduwe van SALOMO WOLF en de naam /
van haar moeder is HANNA zij is gestorven bij het lichten van donderdag
11 Tevet (5) 670) (LPK) (1910) in de heilige gemeente van Elburg en is
begraven / alhier op zondag 14 daarvan / TNTsBH / LEENT JE / WOLF DEJONG 

/ OVERLEDEN 11 TEBETH 5670 (1910)

Leent je de Jonggeborenoverledengehuwd 

met

Bolsward 

25-01-1839Elburg 
..-12-1910Salomon 

Wolf (graf 31), parnas te Elburg



graf 24

PN I Sjelomo de zoon van Menachem en de naam I van zijn moeder is
MINDELE, die I naar zijn eeuwigheid ging bij het lichten van 8 EIloei en
begraven werd op de dag I voor de heilige sabbath de 8ste daarvan in (5)
681 LPK (29 sept. 1921) I TNTsBH

Salomon Jacob van Menk
geboren Harderwijk 15-04-1852
overleden Harderwijk 29-09-1921
gehuwd met Johanna Antonia Bronsveld, Harderwijk 05-10-1860
woonde Stationslaan 133
zoon van Manuel van Menk (graf 30)

en Mientje van Gelder (graf 48)

graf 25

Een oprecht en betrouwbaar man, die in rechtschapenheid wandelde / PN /
de achtenswaardige man / de geachte heer Mosje de zoon van de
geleerdengenoot de heer Sjelomo, / parnassijn van onze gemeente /
echtgenoot van JETT A dochter van Naphtalie / Hij overleed op donderdag /
en is begraven op de daaropvolgende dag van Sivan (5) 669/ TNTsBH (3

juni 1909)

Mozes Frank
geboren Zeinick (Duitsland)
overleden Harderwijk 03-06-1909
gehuwd met Jetta Herz (graf 26)

beroep koopman
woonde Donkerstraat
zoon van Salomon Frank

en Hanna Beer



Historisch Jaarboek Harderwijk 199449

graf 26

EEUWIGE GEDACHTENIS een deugdzame vrouw, het sieraad voor haar
man' zij breidde haar hand uit naar de arme en de ellendige' zij handelde
in oprechtheid' (lid van de) vrouwenvereniging van de waarheid in onze
gemeente' mevrouw JETLE dochter van de heer Naphtali' en de naam van
haar moeder is MINDELE' vrouw van de heer Mosje zoon van de
geleerdengenoot de heer Sjelomo' FRANK zij overleed op de dag van de
heilige sabbat 16 Menachem Ab.' en is begraven op de 18e dag daarvan (5)
660 LPK (1900)' TNTsBH' JETTE FRANK HERZ' GEBOREN 22 JANUARI
5586 (1826)' OVERLEDEN 11 AUGUSTUS 5660 (1900)

Jett Herz

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Drentsteinfürt 25-02-1825
Harderwijk 11-08-1900
Mozes Frank
Donkerstraat
Isaäk Herz
en Miens Lezer

graf 27

PT I een deugdzame vrouw I mevrouw Rivka (Rebekka) I de dochter van de
geleerdengenoot SALOMO I vrouw van de geachte JOZEF zoon van de
heer ISAÄK de JONG Zij overleed donderdag 13 Tebeth I en is begraven
aan de vooravond van de heilige sabbath de 4e daarvan in (5) 667
(19-12-1906) 1 REBEKKA DE JONG VAN MENK I TNTsBH

Bet jen van Menck
geboren Harderwijk 23-11-1824
overleden Harderwijk 19-12-1906
gehuwd met Joseph de Jong (graf 28)
woonde Kleine Marktstraat
dochter van Salomon van Menck

en Sara Simon levie Brandes
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graf 28

PN I een oprecht en rechtschapen lis dat niet de heer JOSEPH zoon van
ISAÄK I de JONG JOZEF DE JONG en de naam van zijn moeder was
Frommet (Frouke Berends) hij overleed op woensdag 10 Marcheswan en is
begraven op de 11 daarvan (5) 659 LPK (1898 october 27) I TNTsBH

Joseph de Jong
geboren Leeuwarden 15-07-1820
overleden Harderwijk 25-10-1898
gehuwd met Rebekka van Mentz (graf 27)
woonde Kleine Marktstraat
zoon van 'sak Mozes de Jong

en Frouke Beerends de Vries
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graf 29

PN I ABRAHAM de zoon van Eliëzer I Lazer I hij overleed dinsdag 17 Tevet I
en werd begraven in goede naam op 19 daarvan I in het jaar (5) 657 LPK (22
decembere 1896) I TNTsBH I AUGUST LAZARE I OVERLEDEN 22

DECEMBER 5657 (1896)

August Lazare
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
zoon van

Brussel 16-01-1827
Harderwijk 22-12-1896

Smeepoortstraat 44
Lambert Lazare
en Elisabeth Polak



graf 30

PN I een oprecht man, die in onschuld wandelt I gaarne weldoet en de
armen ondersteunt I hij leidde in rechtvaardigheid zijn huisgenoten I en
bestuurde in oprechtheid de leden van zijn gemeente I hij is de geachte
rabbi zoon van rabbi SALOMO I van MENK en de naam van zijn moeder
was SARA hij is heengegaan in goede naam op woensdag 13 Adar II1 en is
begraven op de dag voor de heilige sabbath de 15e daarvan 1(5) 654 LPK I
TNTsBH I MANUEL VAN MENK I OVERLEDEN 21 MAART 5654

Manuel van Menk

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
beroep
zoon van

Harderwijk 18-03-1813
Harderwijk 21-03-1894
Mientje van Gelder (graf 48)
Smeepoortstraat
Vleeshouwer
Salomon van Menk
en Sara Simon Levie Brandes
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graf 31

PN I een integere en oprechte en godvrezende man (Job 1 :1) iemand die
goed deed en zuiver in handelingen was, lis dat niet de voorzitter en
bestuurder van de gemeente I de heer Sjelomo de zoon van de
geleerdengenoot, de heer Naphtali Ze'ev I en de naam van zijn moeder was
KINDELE die ging naar zijn eeuwigheid bij het uitgaan van de heilige
sabbat 22 Tebet I en is begraven op maandag 26 daarvan I (5) 654 LPK I

TNTsBHI
SALOMON I HARTOG WOLF I overleden 22 Tebeth 5654 (30 dec. 1893)

Hartog Salomon Wolf
geboren Harderwijk 05-02-1820
overleden Harderwijk 30-12-1893
begraven Harderwijk 01-01-1894
beroep commissionair in effecten en voorganger
woonde Donkerstraat
gehuwd met 1. Eva Cohen (graf 47) / 2. Leent je de Jong (graf 23)
zoon van Hartog Wolf en Cantor Carolina Salomon Meijers
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graf 32

PN / een rechtvaardige / zoon van de geachte heer JUDA COHEN / en de
naam van zijn moeder was gestorven 7e dag van Sjebat LPK (5) 652 (8febr. 

1892)/TNTsBH

Sodik Cohen
geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde
zoon van

Zutphen 10-11-1819
Harderwijk 08-02-1892
Martha Brandes (graf 57)
koopman
Donkerstraat
levie Meijer Cohen
en Kaatje Sodik Salomon Marcus
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graf 33

PT 1 MIRJAM 1 de vrouw van Jitschak 1 de VRIES overleden op donderdag 5
Adar I1 in het jaar (5) 651 LPK 1 TNTsBH I OVERLEDEN 5 MAART 5651 (5
maart 1891)

Maria van Rheenen
geboren
overleden
gehuwd met

Amersfoort 28-04-1803
Harderwijk 05-03-1891
1. Nathan Roos
2. Isaäk de Vries (graf 4)
Bruggestraat
Abraham van Rheenen
en Mina Cohen

woonde
dochter van

graf 34

PT / een achtenswaardige vrouw, mevrouw / Sjeine, echtgenote van Tsevi /
Monnikendam / Zij steeg op naar om hoog woensdag /24 Kislen 646 LFQ (=
volgens de kleinetelling) / TNTsBH

Sientje Mentz

geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde

Harderwijk 10-04-1808
Harderwijk 01-12-1885

Hartog Monnikendam (graf 37)
voorlezer

Grote Poortstraat
Vuldersstraat 448
Luttekepoortstraat 27
Abrahm Isaäk van Mentz

en Ester Simon Levie Brandes
dochter van
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graf 35

PN I een betrouwbaar man, die in oprechtheid wandelde I zijn daden waren
goed en voorbeeldig I van de vroege morgen tot de avond was hij bezig
met onderricht en gebed I zijn naam werd met eer en achting vermeld I het
is de heer ISAÄK I zoon van de geachte rabbi NAPHT AllE WOLF I hij stierf
zaterdagavond 12 Elull van het jaar 5643 LPK (31-08-1884) I TNTsBH

Harderwijk 15-01-1818
Harderwijk 31-08-1884

Isaäk Wolf

geboren
overleden
ongehuwd gebleven
beroep
woonde
zoon van

goud- en zilversmid
Donkerstraat
Hartog Wolf (graf 41)
en Carolina Meijers

graf 36

Een vreugde ("Simcha") is het voor de rechtvaardige om recht te doen
(Spr. 21 :15) 1 PN I Een man, oprecht en rechtschapen en godvrezend I de
heer SIMCHAH I zoon van de heer Abraham van MENTS I En de naam van
zijn moeder was Esther I Hij overleed in goede naam 25 Ijar I (5) 642 (LPK)
(1882) 1 TNTsBH

Simon van Ments

geboren
overleden
gehuwd met

beroep
woonde
zoon van

Harderwijk 01-02-1803
Harderwijk 13-05-1882
Hanna van Beek
koopman
Vijhestraat
Abraham Izak van Mentz
en Ester Simon levi Brandes
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graf 37

PN / een onderwijzer en voorganger in het gebed, de dierbare man en trouw
/ in zijn arbeid. Is dat niet de heer Tseri zoon van de geleerdengenoot de
heer / JEHOED MONNIKENDAM hij overleed / in goede naam 25 ADAR (5)

642 LPK (1882) / TNTsBH

Hartog Monnikendam
geboren Amersfoort 26-01-1805
overleden Harderwijk 16-03-1882
gehuwd met Sientje van Ments (graf 34)

beroep onderwijzer
woonde Hoogstraat 13-15
zoon van Juda Monnikendam

en Schoort je Emanuel Munt

graf 38

Want vóór mijn brood komt mijn zuchting, en mijn brullingen worden
uitgestort als water (Job. 3:24 SV) / PN / Sjelomo, zoon van de heer
Jitsehak BRANDES / de Leviet, een rechtvaardig man, goed in de ogen van
God / en mens een goed raadgever voor de gemeente / vader in de
leerkamer / en hij richtte twee verenigingen op om op elke Sabbath te
onderwijzen / Hij overleed in goede naam bij het lichten van woensdag 29/
ADAR 11. (2 april) "in het einde goed" (5) (6319) (1878) / TNTsBH

Salomo Brandes
geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde
zoon van

Harderwijk 18-12-1810
Harderwijk 02-04-1878
Eva Gosschalk, geboren Zwolle 19-02-1806
commissionair
Kleine Martkstraat 67
Isaac Simon Levie Brandes (graf 12)
Klaart je Isaac de Jong (graf 10)



graf 39

EN ABRAHAM (KEERDE WEDER) NAAR ZIJN PLAATS (Gen. 18:33b) /
(Acrostichon: Avraham) Abraham zat / in de vergadering der raadgevers /
hij jaagde de waarheid na / hij wandelde in volkomenheid / zijn rust (was) in
het aangename lis dat niet de heer ABRAHAM, zoon van de heer ASER / hij
ging naar zijn rust bij het lichten van donderdag /28 Nisasn (5) 641/
(26-04-1881) en de naam van zijn moeder is Goetele / TMK (= zijn rust zij eer

vol)

Abraham van der Horst
geboren Rhenen 24-10-1843
overleden Harderwijk 26-04-1881
gehuwd met Marianna Snatager

beroep koopman
woonde Smeepoortstraat
zoon van Asser van der Horst (graf 11)

Grietje Marcus (graf 5)
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graf 40

BIJ HUN LEVEN EN HUN STERVEN SCHEIDEN ZIJ NIET VAN
ELKANDEREN. (2 Sam. 1 :23) / PT / de deugdzame vrouw mevrouw Kres /
de dochter van ELlËZER en de naam van haar moeder / was SARA de
vrouw van ZEVËB de zoon / van NAPHTALI ZE'EV zijn gedachtenis zij tot
zegen -haar handen stak zij uit naar het spinrokken (Spr. 31 :19d) / zij ging
naar haar eeuwigheid op woensdag 21/ Nissan in het jaar (5) 641 LPK /

1880 mrt 1) / TNTsBH

Eibertje Eijberts Kras
geboren Ermelo 03-02-1796
overleden Ermelo 28-02-1879
begraven Harderwijk 01-03-1879
gehuwd met Eduard Franz Adrian de Mol
woonde te Nunspeet
dochter van Eijbert Jansen Kras

en Bartje Jans Vos
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graf 41

"Mijn dagen gaan sneller dan een weverspoel en spoeden ten einde zonder
hoop" (Job. 7:6) I PN I Ze'ev zoon van de geachte heer Naphtali Ze'ev
rechtvaardige penningmeester I van de heilige vereniging TALMOED
THORA (Leerschool der Wet) en van Gemiloet Chasadiem (Het verrichten
van weldaden) Van zijn brood gaf hij aan de arme (vgl. Spr. 22:9) Een goed
man bij God en de mensen I Hij overleed in goede naam bij het lichten van
maandag 20 Kislev en is begraven de 21 e daaropvolgend I van het jaar (5)
638 LPK (25-11-1877) I TNTsBH

Hartog Wolf Wolf

geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde
zoon van

Harderwijk 30-1 0-1811
Harderwijk 25-11-1877
Christina van Buuren, geboren Rotterdam 20-3-1813
koopman
Donkerstraat
Hartog Wolf
en Carolina Meijer
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graf 42

Daar rusten zij wier kracht is uitgeput (Job 3:17) I PN I een deugdzame
vrouw, een fatsoenlijke vrouw I in God vrezendheid en in het bewijzen van
weldaden was zij volmaakt I mevrouw Jent I dochter van de heer
MENACHEM van RIJN I vrouw van de heer Naphtalie van MENTS I en de
naam van haar moeder is Geile I een sierlijke kroon voor haar man I haar
ziel steeg opwaarts I in goede naam aan de vooravond van de heilige
Sabbath, aan de vooravond van Nieuwe Maansdag AB I van het jaar "in
rechtvaardigheid en reinheid" (5) 636 LPK I TNTsBH I (21-07-1876)

Jansje van Rijn
geboren Veendam 24-02-1848
overleden Harderwijk 21-07-1 e76
gehuwd met Hartog van Ments, geboren Harderwijk 29-12-1831
woonde Vijhestraat
dochter van Hermanus van Rijn

en Geilt je Hartog Cohen



graf 43
Van deze steen is zo weinig over daarop geen tekst meer te lezen is

graf 44

Bedrieglijk is de bevalligheid en IJdel de schoonheid (Spr. 31 :30a) TEKEN
VOOR HAAR ZIEL Mevrouw Breine (Bartha) dochter van MENACHEM van
RIJN I vrouw van Mordechaï zoon van Simcha van MENTS I bezitster van
genade voor allen die haar, haar schoonheid en haar goedheid zagen Iligt
hier verborgen, voor God en Mens fatsoenlijk I zij is overleden zondag 27
Kislev in goede naam I en is begraven op dinsdag de 5e van "haar licht zal
niet uitgaan I van het jaar "een vrouw die de Here vreest, die zal geprezen
worden" (Spr. 31 :30b) (5) 637 (1877) 1 TNTsBH

Bartha van Rijn
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Veendam 19-08-1845
Harderwijk 10-12-1871
Mordechaï van Ments
Vijhestrat
Hermanus van Rijn
en Geilt je Hartog Cohen



graf 45

PN I een oude man en verzadigd van dagen I de heer ELJAKIM zoon van de
geachte heer NAPHTHALI HERTZ de priester I een vergankelijke ging heen
in de eeuwigheid en ging op weg van de ganse aarde I op maandag 22
Marchesvan en is begraven in goede naam op woensdag de 24e ervan I in
het jaar (5) 632 LPK I TNTsBH I GOSSCHALK HARTOG GOSSCHALK I
OVERLEDEN 6e NOVEMBER 5632 (1871) OUD

Hartog Gosschalk Gosschalk
geboren Zwolle 25-08-1797
overleden Harderwijk 06-11-1871
gehuwd met Rebecka Gosschalk, geboren Zwolle 17-09-1801 (huwelijk

Harderwijk 18-04-1834)
beroep slager
woonde Bruggestraat 129

graf 46

En de jonge Samuël nam toe in aanzi~n en in gunst zowel bij de Here als bij
de Mensen (1 Sam. 2:26) , PN , SAMUEL de zoon van SIMCHA VAN MENTS, 

behorend tot de begeerlijke jonge mannen en goed van daden.' En zijn
terugkeer naar de hoogte (was) in goede naam' woensdag op de dag van
zijn verzoening (10 Tisjrie is Grote Verzoendag) hij is begraven op vrijdag'
12 Tischri van het jaar 5631 (1870)' TNTsBH

Samuël van Ments

geboren
overleden
gehuwd met

beroep
woonde
zoon van

Harderwijk 15-03-1839
Harderwijk 05-10-1870

bakker
Vijhestraat
Simon van Ments (graf 36)
en Johanna Hartog van de Beek
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graf 47

"Want zij was de moeder van alle levenden" (Gen. 3:20b) I PT I een
godvrezende vrouw zal geprezen worden (Spr. 31 :30) I boven de vrouwen
in de tent zal ze gezegend zijn (Richt. 5:24) de dame mevrouw Chawa
dochter van de heer Me'ier de priester I de vrouw van de heer SALOMO
WOLF I overleden in goede naam aan de vooravond van de heilige sabbat
11 Sivan I en begraven zondag 13 daarvan van het jaar I "de krachtige (is)
Chawa" van de schepping der wereld I TNTsBH I OVERLEDEN 11 Siwan (10
juni) 1870

Eva Cohen
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Groningen 14-04-1825
Harderwijk 10-06-1870
Salomon Hartog Wolf (graf 31)
Donkerstraat nr. 28
Meijer Mozes Cohen
en Saartje Meijers

graf 48

"Als een lelie tussen de distelen zo is mijn liefste onder de jonge meisjes"
(Hoog. 2:2) I gelijk de roos onder de doornen I zo is onder de dochters I
mijne herderin I PT I een achtenswaardige vrouw de kroon van haar man en
de glorie van haar zonen I zij bewandelde de weg van oprechten I zij had
welgevallen in het verrichten van weldaden I gul gaf zij aan de behoeftigen I
zij was geliefd op de vrouwenvereniging I MIN DELE dochter van JACOB
van GELDER I vrouw van MENACHEM MENK I overleden woensdag 3
Sjevat en begraven op de 5e daarvan (05-01-1870) in goede naam, "Zij is
kostbaarder dan koralen" (Spr. 3:15) (5) 630 LPK I TNTsBH

Mientje van Gelder

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Zutphen 16-10-1811
Harderwijk 05-01-1870
Manuël van Menk (graf 30)
Smeepoortstraat 43
Jacob van Gelder
en Flora de Wolk
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graf 49

LlLL Y / HIER RUST / ALiNE BERTHE GRUNSWEIG / Geboren Antwerpen 28
augustus 56.. (1914) / Overleden Harderwijk 23 juni /5676 (1916) / TNTsBH

Aline Berthe Grunsweig
geboren Antwerpen 28-08-1914
overleden Harderwijk 23-06-1916
woonde in tuinhuisje Tonsel
dochter van Jas Grunsweig (geneesheer)

en Marthe Braude
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graf 50

De geliefde en de lieflijken in hun leven en in hun dood zijn niet gescheiden
(2 Sam. 1 :23) / PN / de heer BENJAMIN / zoon van de heer Jehoeda de
priester / en de naam van zijn moeder is JIBLA hij is overleden 12 Nissan /
(5) 644 LPK / HIER RUST / WOLF BROMET / OVERLEDEN 28 MAART 5664/
TNTsBH (1904)
De geliefde en de lieflijken in hun leven en in hun dood zijn niet gescheiden
(2 Sam. 1 :23) / PN / mevrouw ESTHER / dochter van de heer Simcha en de
naam van haar moeder was HANNAH / zij is overleden op 9 Sjevat / (5) 644
LPK / HIER RUST / ESTHER VAN MENTZ / OVERLEDEN 26 JANUARI 5664/
TNTsBH (1904)

Wolf Bromet Esther van Mentz
geboren Amsterdam overleden Harderwijk 26-01-1904
overleden Harderwijk 28-03-1904 dochter van Simon van Mentz
gehuwd met Ester van Ments en Hanna
woonde Donkerstraat
zoon van David Bromet en Jette Salomon Rubens
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graf 51

PN I Mosje de zoon van rabbi JUDA COHEN I die met goede naam leefde in
de plaats van zijn inwoning I hij stierf aan de vooravond van de heilige
sabbath 19 Ijjar en werd begraven I op maandag daaropvolgend de 22e
daarvan I in het jaar (5) 633 LPK (16-05-1873) I TNTsBH

Mozes Cohen
geboren
overleden
gehuwd met

beroep
woonde
zoon van

Zutphen 1826
Harderwijk 16-05-1973
1. Esther Brandes2. 

Elisabeth Leon Swaab
koopman
Brugstraat
Levy Meijer Cohen
en Kaatje Sodik Marcus

graf 52
De tekst op deze steen is niet meer leesbaar
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graf 53

PN / een deugdzame vrouw, de glorie van haar man / mevrouw Beile
dochter van de heer MOZES / en..de naam van haar moeder was Teije / de
vrouw van de heer ABRAHAM HARTZ / Zij ging naar haar eeuwigheid op 3
Adar 11/ (5) 649 LPK / TNTsBH
(13 maart 1891)

Betje Hammelburg
geboren Nijkerk 25-06-1842
overleden Harderwijk 13-03-1891
gehuwd met Abraham Härtz (graf 54)
woonde Oliestraatje
dochter van Mozes Levy Hammelburg

en Debora Hartog Bakker, beiden wonend te Nijkerk
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graf 54

Abraham keerde terug naar zijn plaats (Gen. 18:33) I PN I een goed en
oprecht en godvrezend man 115 dat niet ABRAHAM de zoon van de heer
LEVI HÄRTZ I en de naam van zijn moeder is Elia I hij ging naar zijn
eeuwigheid 17 Kislev I (5) 647 LPK I TNTsBH

Abraham Härtz

geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde
zoon van

Harderwijk 27-04-1839
Harderwijk 02-12-1887
Betje Hammelberg (graf 53)
koopman
Oliestraat
Mozes Levie Härtz (graf 7)
en Aaltje Abraham Mentz (graf 14)



70 Historisch Jaarboek Harderwijk 1994

graf 55

PN / het kind EPHRAïM zoon van / de heer Elchanan SAMSON / hij stierf 21
Elul/644 (1884) en de naam van zijn moeder was HANNA / TNTsBH

Ephraïm Samson

geboren
overleden
woonde
zoon van

Harderwijk 29-11-1882
Harderwijk 11-09-1884
Vijhestraat
Hona Samson
en Hanna Frank
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graf 56

PN 1 een geliefd kind TOVIA 1 zoon de Me'ier de JONGH 1 en de naam van
zijn moeder was HINDELE 1 hij ging naar zijn eeuwigheid 116 Sjevat (5) 640
LPK 1 TNTsBH 1 Th. de JONGH Geboren 29 MEI 18761 OVERL. 19 JAN. 1880

Harderwijk 29-05-1876
Harderwijk 19-01-1880
Bruggestraat
Meijer Hartog de Jongh
en Hindelina van Menk

Tobie Jongh
geboren
overleden
woonde
dochter van

graf 57

PT / de achtenswaardige vrouw mevrouw Merele / de dochter van de
geleerdengenoot ISAAK LEVI, echtgenoot van de heer / Tsadok, zoon van
de heer Jehoeda ha-Co hen zij ging / naar haar eeuwigheid 28 Nisan (5) 635
LPK / TNTsBH (02-05-1875)

Martha Brandes

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Harderwijk 06-10-1816
Harderwijk 02-05-1875
Sodik Cohen (graf 32)
Schoenmakerstraat
Isaac Simon Levie Brandes (graf 12)
en Klaart je de Jong (graf 10)
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graf 58

PN / de heer BENJAMIN de zoon van de heer Tsevi / en de naam van zijn
moeder was Jetie / TNTsBH / HIER RUST / ONZE LIEVE MAN / VADER EN
OPA / BENJAMIN HÄRTZ / ECHTGENOOT VAN / ROOSJE MEIBOOM /
OVERLEDEN 6 SJEW A T 5735 (18 JANUARI 1975) / IN DE LEEFTIJD VAN 71
JAAR.

Benjamin Härtz

geboren
overleden
gehuwd met

beroep
woonde
zoon van

Harderwijk 05-11-1903
Harderwijk 18-01-1975
Roosje Meiboom, geboren Hoogeveen 25-08-1905,
gehuwd 17-07-1929
koopman
Luttekepoortstraat 50
Hartog Härtz
en Jetje Conen (graf 64)
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graf 59

PT leen oprecht en rechtschapen man (Job. 1 :1) 1 SALOMO de zoon van
JOZEF I KOOPMAN hij stierf in de nacht van de heilige sabbath 12
Tammoez I en is begraven op zondag de 13e daarvan I (5) 682 (LPK) 1

TNT sBH I
HIER RUST I SALOMON KOOPMAN I Geboren TE ZWOLLE lOVERL. TE
ERMELO 7 JULI 5682 (1922) IIN DEN OUDERDOM VAN 58 JAREN.

Salomon Koopman
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
zoon van

Zwolle ca 1864
Ermelo 08-07-1922

Wijhe
Joseph Koopman
en Reintje Duveen

graf 60

PN I een rechtvaardige vrouw mevr. Bliem dochter van de heer Naphtali I
en de naam van haar moeder is Tserle I de vrouw van de heer Mosje zoon
van Oeri Keijzer I zij is overleden 9 Nisan I en is begraven op 11 daarvan (5)
661 LPK 11 daarvan (5) 661 LPK (1901) I TNTsBH I HIER RUST I ELiSABETH
KEIJZER-BEEM I overleden 9 Nisan 5661 (29 maart 1901)

Elisabeth Beem

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Ermelo 19-12-1845
Harderwijk 29-03-1901
Mozes Keijzer
Grote Marktstraat
Hartog Beem
en Saartje van Gelder
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graf 61

PN / De heer Oeri zoon van de heer Me'ier / en de naam van zijn moeder is
Fesje Hij overleed 26 Adari / (5) 703 LPK (1943) / HIER RUST / PHILIP
PHILlPS / Geboren 20 TAMMOEZ 5540 (29 JUNI 1880) TE HARDERWIJK /
OVERL. 25 ADARI 5703 (3 MAART 1943) TE ERMELO
Deze steen zal ook ter gedachtenis zijn / van zijn vrouwen zijn twee
kinderen / TEVENS TER HERINNERING AAN / ZIJN ECHTGENOTE SELMA
PHILlPS -KUSSEL / EN HUN BEIDE KINDEREN / BETTY PHILlPS / EN
FRITS PHILlPS / ALLEN OVERLEDEN TE AUSCHWITZ /3 ELLOEL 5703 (3
SEPTEMBER 1942) / TNTsBH

Philip Philips
geboren
overleden
gehuwd met
beroep
woonde
zoon van

Vorden 29-06-1880
Ermelo 03-03-1943
Selma Kussel

slager
Hoogstraat
Meijer Philips en Betje Wertheim
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graf 62

De man MOZES was zeer zachtmoedig (Num. 12:3) I PN I de heer Mosje de
zoon van de heer JOZEPH en de naam van zijn moeder is Rivka (Rebekka) I
Vele jaren was hij bestuurder en leider van onze gemeente I Hij ging naar
zijn eeuwigheid op 29 Tevet (5) 702 (LPK) I (1842) I TNTsBH I HIER RUST I
MAURITS de JONG I echtg. van Margeretha MOZES I geboren te Harderwijk
24 ADAR (30 maart) 5619 (1859) I overleden aldaar 29 TEBET (18 jan.) 5702

(1942)

Maurits de Jong

geboren
overleden
gehuwd met
zoon van

Harderwijk 30-03-1859
Harderwijk 18-01-1942
Margeretha Mozes
Joseph Isaäk de Jong
en Rebecka van Menk
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graf 63

PT / de bescheiden vrouw / mevrouw KARLA dochter van ABRAHAM de
LEVIET, de vrouw van Naftali BEEM zij ging naar haar eeuwigheid in goede
naam /5 ADAR (5) 630 LPK / TNTsBH

Saartje Abraham van Gelder
geboren Heerde 22-05-1822
overleden Harderwijk 06-02-1870
gehuwd met Hartog Joseph Beem
woonde Achter de Muur
dochter van Abraham van Gelder

en Golda Glazer
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graf 64

Haar zonen prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt haar (Spr. 31 :28) I
PT I de vrouw Jetle dochter van de heer Benjamin ha-Co hen I en de naam
van haar moeder is SARA zij ging naar haar eeuwigheid 3 ADAR (5) 702
LPK I TNTsBH I HIER RUST I JETJE CONEN I ECHTGEN. VAN HARTOG
HÄRTZ I Geboren TE HOOGEVEEN 15 ADAR (22 MRT.) 5635 (1875) 1
OVERL. TE HARDERWIJK 3 ADAR (20 FEBR.) 5702 (1942)

Jetje Conen
geboren
overleden
gehuwd met
dochter van

Hoogeveen 22-03-1875
Harderwijk 20-02-1942
Hartog Härtz
Benedictus Conen
en Saartje Rubens
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graf 65

PN I de heer ABRAHAM de zoon van de heer Mosje I en de naam van zijn
moeder was Teija I TNTsBH I HIER RUST I ONZE LIEVE MAN I VADER EN
OPA/ABRAHAMHÄRTZ/ECHTGENOOTVANJEANETTEZWARTSI
OVERLEDEN 7 LISLEV 5734 (2 DECEMBER) 1973/1N DE LEEFTIJD VAN 76
JAAR

~

Abraham Härtz

geboren
overleden
gehuwd met
woonde
zoon van

Harderwijk 03-02-1897
Harderwijk 02-12-1973
Jeannette Zwarts (Harderwijk 22-03-1922)
Markt 2
Maurits Hartz (graf 19)
en Doortje Hammelburg (graf 20)
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graf 66

PT I een ingetogen en geziene vrouw I zij is mevrouw JETLA dochter van
JEHQEDA (Juda) en de naam van haar moeder is SARA BILA I zij ging de
eeuwigheid in op maandag 10 SJEBATI (5) 693 LPK I TNTsBH I HIER RUST
I ONZE GELIEFDE VROUW EN MOEDER I JETHA HAMMELBURG I ECHT.
VAN AARON MEIBOOM I OVERL.18 SEBATH (6 FEBR.) 5693 (1933)

Jetha Hammelburg
geboren
overleden
gehuwd met
woonde
dochter van

Nijkerk 13-03-1865
Harderwijk 05-02-1933
Äaron Meiboom (graf 18)
Markt 2
Levie Mozes Hammelburg
en Betje Rubens

Foto's: ing. C.F. Falch en R. den Besten
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Joodse inwoners van Harderwijk

die omkwamen

tijdens de Tweede Wereldoorlog

David Braunberger geboren Rotterdam 23 juni 1868,
overleden Sobibor 14 mei 1943

en zijn echtgenote
Dina Mozes geboren Rossum (Gld.) 1 april 1874,

overleden Sobibor 14 mei 1943

en haar zuster
Margaretha Mozes, weduwe van Mozes de Jong

geboren Rossum (Gld.) 18 maart 1866,
overleden Sobibor 14 mei 1943

Abraham Härtz geboren Harderwijk 26 september 1910,
overleden Breslau 31 augustus 1943

en zijn echtgenote
Grietje van der Hoeden geboren Nijkerk 28 november 1911,

overleden Sobibor 28 mei 1943

en hun dochtertje
Jetje Härtz geboren Harderwijk 22 januari 1940,

overleden Sobibor 28 mei 1943

Aron Hartz geboren Harderwijk 12 juli 1924,
overleden Breslau 31 augustus 1943

(De officiële namen Hartz en Härtz stammen van dezelfde familie. Zelf

schreven zij hun naam vaak als 'Hertz'.)

Hartog Härtz geboren Harderwijk 23 september 1876,
overleden Sobibor 9 april 1943

en zijn kinderen
Flora Härtz geboren Harderwijk 18 juli 1906,

overleden Sobibor 9 april 1943
Lewie Härtz geboren Harderwijk 9 februari 1915,

overleden Breslau 31 augustus 1943
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Martha Sara Heilbut geboren Hamburg 23 september 1891,

overleden Sobibor 9 juli 1943
(Zij was vermoedelijk in 1939 uit Duitsland gevlucht en woonde vanaf 8
september 1942 in het Pius-gesticht te Harderwijk.)

Ezechiël de lange geboren Apeldoorn 26 maart 1876,

overleden Sobibor 14 mei 1943
en zijn echtgenote
Geert je Vleesblok geboren Wildervank 2 september 1871 ,

overleden Sobibor 14 mei 1943

Selma Kussel, weduwe van Philip Philips

geboren Doetinéhem 5 februari 1895,
overleden Auschwitz 3 september 1943

en haar kinderen
Bertjen Bertha Philips geboren Harderwijk 22 december 1919,

overleden Auschwitz 3 september 1943
Frits Max Philips geboren Harderwijk 25 juli 1926,

overleden Auschwitz 31 maart 1944

Sara Geertruida Vischschraper

geboren Amsterdam 14 april 1908,
overleden Auschwitz 23 november 1942

Hartog Zwart geboren Rotterdam 19 april 1884,
overleden Sobibor 16 april 1943

en zijn echtgenote
Wilhelmina Kretschmann geboren Naarden 10 november 1891,

overleden Sobibor 16 april 1943
en hun kinderen
leendert Theo Zwart geboren Nijmegen 30 maart 1923,

overleden Auschwitz 28 februari 1943
Aaltje Wilhelmina Zwart geboren Nijmegen 20 maart 1923,

overleden Auschwitz 22 oktober 1943

Volgens J. Kraayenbrink, Politierapport 1940-1945, werden op 9 juli
1944 de joodse onderduikers Samuel Mulder, slager te Enschede, en
zijn echtgenote Frida de Jonghe gearresteerd.
Over hun lot zijn echter geen nadere gegevens bekend.


