


Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Kadastrale minuutplan Wijk bij Duurstede sectie B uit 1832 (gedeeltelijk). 29





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 De vertaling luidt: En Jitxhak (Izaak) zul je hem noemen met hem zal Ik Mijn verbond in stand houden (Gen 17:19) Hier ligt hegraven De jongeman Eizek zoon van Haim Zijn nagedachtenis zij tot zegen Hij is gestorven op 19 Siwan En hij is de volgende dag begaven $77 [volgens de verkorte telling/ Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel des levens [naar I Sam. 25:29] De tweede steen met een geheel He-breeuwse tekst, is de matsewa (=grafsteen) ter nagedachtenis aan deeveneens jonggestorven Cresia* (Cris-je) dochter van Mordechai (Marcus)Dessau (1796-1814)' De vertaling luidt:Hier ligt verborgenHet geliefde ongehuwde meisjeAlle dagen van haar leven bewandeldezij de rechte weg Cresia dochter van de beminde Mor-dechai Dessau Moge zijn schepper hem beschermen endoen leven Zij overleed op zondag 22 [4??] Ijar en ishegraven in goede naam op

maandag 23 [5 f?] Ijar574 [volgens de verkorte telling]Moge zijn ziel gebonden zijn in debundel des levens --jerTiSar-ti^siv^:» [naar I Sam. 25:29] Grafsteen van Cresia (de Vries) Foto auteur. 1991. 6.   of haar Latijnse naam Cresentia, wat groeiend betekent; (met dank aan Ze'ev Bar, Hihfersum) 7.   8. Arch. WbD 1811-1850 no.'s 223-224 BS, Ovl.reg. 1813-1822, 1814 akte nr. 13, waarin MarcusMoses de Vries, wonende A19 het overlijden in zijn huis van zijn 18-jarige dochter Chrisje deVries op 24-4-1813 aangeeft. Hij doet met zijn buurman Wolf Joseph aangifte. 31









Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Een nog oudere begraafplaats die door joden uit de omgeving (dus ook uit Wijkbij Duurstede) zou zijn gebruikt, bevindt zich aan de Aalsdijk even buitenBuren, richting Beusichem. Op deze rustplaats zijn geen grafzerken meerzichtbaar, zodat het niet doenlijk is onderzoek te doen naar hier begraven joodseinwoners uit Wijk. Aan de rand van het grasveld staat tegenwoordig een bordjemet de aanduiding &quot;joden begraafplaats&quot; &quot;. Een nieuwere joodse begraafplaats maakt sinds 1845 deel uit van de AlgemeneBegraafplaats van Buren. De daar aanwezige grafstenen zijn gefotografeerd,vertaald en gedocumenteerd. Geen van de hier begravenen was in Wijk geborenof gestorven'*. Overige nog bestaande joodse begraafplaatsen in de wijde omgeving van Wijkbevinden zich in Amersfoort, Beesd, Culemborg, Geldermalsen, Herwijnen,Rhenen,

Tiel, Utrecht, Veenendaal, Vianen en Zaltbommel'*. In het kader vanhet lopende onderzoek naar de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Wijkbij Duurstede valt (nu nog) geen uitsluitsel te geven over mogelijke verwantschapvan de daar begravenen met joodse Wijkenaars. Op voorhand kan wellicht eenuitzondering worden gemaakt met betrekking tot de familie Hijmans. Een aantalleden van deze familie woonde in Wijk, Rhenen, Tiel en Veenendaal, maaroorspronkelijk kwam de stamvader van de familie Hijmans uit Schwelm inDuitsland&quot;. Uit het bovenstaande blijkt dat (joodse) begraafplaatsen van groot belang zijnvoor cultuurhistorisch onderzoek. Jammer genoeg zijn begraafplaatsen alshistorische bron lange tijd niet als zodanig onderkend. Pas na 1969 is in Neder-land verandering opgetreden met betrekking tot de conservering van joodsegraven in de provincie

Groningen&quot;. Met name de laatste jaren is de belang-stelling gegroeid voor het documenteren, restaureren en conserveren van joodsebegraafplaatsen in de rest van Nederland en daarbuiten&quot;. schiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Ede/Antwerpen, Amster-dam, 1992, p. 559-560. 14.     J.W. Klein Polsvoort, Dossier met betrekking tot de joden in Buren, Buren, 1981. 15.     J. Becker, 'De 10 grafstenen op de 'nieuwe' joodse begraafplaats te Buren', in: De driesteden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg 10, 1989,3, p. 148-154. 16.     &quot;Joodse begraafplaatsen in Nederland&quot;, in: Misjpoge 3, 1990, 4, p. 97-144. 17.                   Hijmans, Hijmans waar kom je vandaan?, Nieuw-Vennep, 1992. 18.     K. Jongeling m.m.v. J. Brilleman, Joodse begraafplaatsen in Groningen en Oost-Friesland. Groningen, 1977. 19.     J. Cahen,

&quot;Geschiedenis en nut van de documentatie van Joodse begraafplaatsen in Nederland&quot;in: Bulletin K.N.O.B. 8 ,1987, p. 229-238. 35





Tussen Rijn en Lek 1992 4. - Dl.26 4 Detail van de grafsteen van Samuel Cohen. (Foto auteur, 1991). Het volgende artikel over de verdwenen joodse gemeenschap zal gewijd zijn aanhet joodse gedeelte van de Algemene Begraafplaats van Wijk. 37


