L
Documentatieblad voor de Nederlandse
Kerkgeschiedenis van de negentiende
eeuw, nrs 22 en 23 (januari 1986)
Jaarboekje der Christelijk gereformeerde
kerk in Nederland voor het jaar 1930
D.Th. Kuiper, De voormannen. Een sociaal
wetenschappelijke studie over ideologie,
konflikt en kerngroepering binnen de
Gereformeerde wereld in Nederland
tussen 1820 en 1930 (Meppel, 1972)
J. Verrips, En boven de polder de hemel.
Een antropologische studie van een
Nederlands dorp (Groningen, 1978)
De Standaard.
De Heraut van de Gereformeerde Kerken
in Nederland.

Joden in Vianen

De joodse gemeenschap
achttiende eeuw.

in de

Over de geschiedenis van de joden te
Vianen in vroegere eeuwen is weinig
bekend. In het gemeentearchief van
Vianen treft men enkele bescheiden,
die inzicht geven in het reilen en
zeilen van de joodse gemeenschap.
Zoals in het algemeen bij dit soort
archieven het geval is, gaat het dan
meestal om problemen, die aan de
stedelijke magistraat werden voorgelegd, in dit geval om problemen
tussen de inwoners van Vianen en de
alhier gevestigde hoog-duitse joden,
en binnen de joodse gemeenschap
zelf. Zodoende ontstaat een vertekend
beeld. Men mag echter niet uit de
eenzijdigheid van de archivalische
gegevens over bepaalde periodes
concluderen, dat de verstandhouding
tussen joden en niet-joden in Vianen
niet goed was. Het is verstandig
bovenstaande gedachte in het achterhoofd te houden bij het lezen van
onderstaand verhaal.
De oudste mij bekende gegevens over
de aanwezigheid van joden te Vianen
dateren uit het begin van de achttiende eeuw. In een schrijven van
20 november 1711 aan de heer van

Vianen, de graaf van der Lippe, doet
het stadsbestuur verslag van de
gebeurtenissen, die eerder dat jaar
plaatsvonden met betrekking tot de
joodse families in Vianen, en van de
maatregelen, die door de plaatselijke
overheid in deze zaak waren genomen 1 . De magistraat schrijft dat Vianen
al vele jaren last heeft van de joden.
Het gerecht had al een aantal zaken
moeten behandelen waarbij joodse
inwoners van de stad waren betrokken.
Deze werden beschuldigd van diefstal,
inbraak en valsemunterij, maar na hun
gevangenneming ontkenden zij halsstarrig. De inwoners van de stad
werden bovendien naar hun zeggen bij
hun handel met de hoog-duitse joden
bedrogen. Van tijd tot tijd vertrokken
sommigen van deze joden heimelijk
zonder hun schulden te betalen. Er
was dan geen onderpand waarop men
kon terugvallen. Een bijzonder ernstig
feit was dat onlangs een moord was
gepleegd op de bejaarde Agatha de
Bruyn, wonend aan de Langendijk,
waarvan een voortvluchtige joodse
inwoner werd verdacht 2 . Al bij al was
het stadsbestuur beducht voor een
grote toeloop van onbekende en
vreemde joodse huisgezinnen. Daarom
ontbood de magistraat alle joodse
ingezetenen om hen te ondervragen
over hun geboorteplaats, hun laatste
woonplaats en middelen van bestaan.
Volgens hun eigen zeggen kwamen zij
uit Polen, Duitsland, Holland en
Gelderland. Zij hadden geen
handwerk, maar bedreven handel op
joodse wijze. De Viaanse vroede
vaderen namen daarop het besluit alle
joodse ingezetenen, die niet in het
bezit waren van het Viaanse burgerschap, aan te zeggen binnen veertien
dagen de stad te verlaten 3 .
Een lijst met twintig namen van joden
in Vianen is bewaard gebleven. In deze
opgave van 18 mei 1711 wordt over
sommige personen wat meer medegedeeld 4 .
1. Moses Levi, getrouwd met Marritje
Lambregts, was, voor zij zich in
Vianen vestigde, woonachtig te
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Amsterdam. In de voorgaande
winter was hij met zijn handel naar
Vianen getrokken. De man was
geboortig uit Polen, de vrouw kwam
uit het land van Hannover. Zij waren
kinderloos en woonden op de
Korte ndijk.
Marcus Levi en zijn vrouw Sara
Mosesdochter kwamen van
Nijmegen en hadden zich in de
herfst van het jaar daarvoor in de
stad gevestigd. Marcus handelde
op het leger. Zij woonden met een
kind op de Zomerdijk.
Nathan Cohen, geboren of in elk
geval getogen in Vianen, was
gehuwd met Lea Hertsig, afkomstig
uit Munster. Zes weken tevoren
waren zij vanuit die plaats naar
Vianen getrokken. Het handwerk
van Nathan was hoedemaker. Zij
woonden bij Dirk de hoenderkoper.
Jacob Abrahams en zijn vrouw
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Benaella Moses arriveerden in de
zomer van 1709 vanuit het
drostambt Salland te Vianen. Hij
had zich als burger ingekocht, wat
later van groot belang zou blijken.
Zij vonden een onderdak in een
huis van de schuitemaker op de
Havendijk.
5. Simon Abrahams, broer van Jacob,
was ongetrouwd en ongeveer 21
jaar oud. Hij woonde in bij zijn
broer op de Havendijk.
6. Elsje Moses, weduwe van Hartig
Moses, bezat het burgerrecht. Zij
woonde al veertien jaar in Vianen.
De man van haar dochter Rebecca ,
Isaac Joseph, reisde met het leger
mee om daar zijn handel te slijten.
Zij woonden met hun kind in een
kamer bij Arien van Putten.
7. Jacob Salomons, Salomon Sanders
en de weduwe van Moses Cohen
bezaten het Viaanse burgerschap,
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Interieur van de Obbene Sjoel (tweede synagoge) der hoog-duitse joden te Amsterdam, 1723.
De verhoging links met voorlezer is de berna. Ets van S. Picart.
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E
zodat zij de stad niet hoefden te
verlaten.
8. Een zekere Benedictus had een
vrijgeleide.
Op 28 november 1712 schreef de
Viaanse magistraat opnieuw een brief
aan de graaf van der Lippe 5 . Daaruit
blijkt dat het de overgebleven joden in
Vianen niet al te best verging. Moses
en Marcus Levi waren wegens een
reeks roofovervallen op 8 oktober
1712 te Utrecht opgehangen. Jacob
Abrahams en zijn huisvrouw Benaella
Moses kwamen op het schavot en
werden gegeseld. Van een andere
jodin, woonachtig te Vianen, werd de
man voor vergelijkbare vergrijpen in
Amsterdam opgehangen, terwijl hun
dochter door haar man verlaten was.
Naar verluid zou deze eveneens door
de strop zijn terechtgesteld. Deze
laatste vier joden waren na de eerdere
uitzetting de enige overgeblevenen
in Vianen.
In 1731 was de situatie niet veel beter.
Salomon Israels en Hendrik David
Waps waren de stad uitgezet 6 . Toch
ontstaat er geleidelijk een joodse
gemeenschap in Vianen. Op 10 mei
1750 werd een reglement voor de
joodse gemeente opgesteld 7 . Binnen
de joodse gemeente ontstond echter
onenigheid over dit reglement en over
het feit dat sommige leden de parnassijns (kerkmeesters) van de nieuw
gebouwde synagoge in de
Bakkersteeg weigerden te erkennen.
De synagoge.
Het pand in de Bakkersteeg waarin de
synagoge was gevestigd, dateert van
ca. 1756 8 . Het thans witgepleisterde
gebouwtje heeft getoogde vensters.
Erg indrukwekkend ziet het er van
buiten niet uit. Van de straatzijde af
komt men op een klein binnenplaatsje
en heeft men via de dubbele paneeldeuren toegang tot het gebouw 9 . Het
valt direct op dat men onder een
gaanderij doorloopt, die ondersteund
is door twee eenvoudige Toscaanse
zuiltjes. Deze zuilen aan de ingang zijn

Voormalige synagoge (sjoel) in de
Bakkerstraat. Foto Bernard Bensdorp,
RA Utrecht.
te vinden in iedere synagoge. Het
gebouw heeft een houten tongewelf.
In 1 758 was de synagoge reeds enige
tijd in gebruik bij de hoog-duitse joden.
Van de joodse gemeente van
Nijmegen hadden zij de bema (podium
van de voorlezer) en de hekken en
deuren van de oude sjoel in die stad
ten geschenke gekregen, toen deze in
1756 door een geheel nieuwe was
vervangen. Door een schipper uit
Gorcum waren deze interieurdelen
afgeleverd 10 . Voor het aanbrengen
hiervan en de verdere inrichting waren
timmerlieden, een metselaar en een
schilder in de arm genomen, maar in
1758 wachtten dezen nog steeds op
uitbetaling van de hun verschuldigde
honoraria wegens geleverde arbeid 1 1 .
Ook andere crediteuren hadden nog
geld tegoed. Alles bij elkaar was er
een schuld van f 500,-. Nicolaas de
Switzer, meester timmerman, stapte
naar de rechter. Deze besloot, dat het
gebouw geveild moest worden ten
gunste van de crediteuren. De magistraat bepaalde dat alleen in deze
synagoge godsdienstoefeningen door
de joodse gemeenschap gehouden
mochten worden. Dit ter bescherming
van de koper van het gebouw. Op
overtreding stond een boete van twee
oude schilden ten behoeve van de
koper, elke keer dat van de regeling
werd afgeweken.
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Later kwam de synagoge weer in
handen van de joodse gemeenschap.
In 1828 en 1847 werd de synagoge
vernieuwd. In een brief van 9 april
1828 van de burgemeester van Vianen
aan de gouverneur van de provincie
Zuid-Holland inzake de subsidie voor
de Israelitische gemeente voor de
aanschaf van "de boeken Mozes" en
reparatie van de synagoge staat verder
te lezen dat de Israelitische
gemeente
alhier in eigendom bezitten twee bouwvallige wonings en een tuintje, behalve
nog deselver synagoge, die mede een
dringende reparatie behoeft, in welke
zij bij gebrek van eigen middelen en uit
hoofde van dezelver
behoeftiger
toestand, niet kunnen voorzien^2.
De synagoge in de Bakkerstraat kwam
in 1922 in handen van het kerkbestuur
van de Nederlands Israelitische
Gemeente te Utrecht 13 . Deze verkocht
het gebouwtje in 1923 aan Martinus E.
Hartman te Vianen. Op zijn beurt
verkocht deze het in 1924 aan de
afdeling Vianen van de Nederlandse
Protestantenbond. Nog steeds is het
gebouw in het bezit van dit kerkgenootschap. Eens per 14 dagen
houdt de Nederlandse Protestantenbond daar haar kerkdienst. Verder
wordt het gebouw verhuurd voor
speciale diensten.
De joodse gemeenschap
negentiende eeuw.

in de

Om meer te weten te komen over de
lotgevallen van de joodse gemeenschap in Vianen in de negentiende

eeuw kunnen wij, naast de bronnen in
het gemeentearchief van Vianen,
allereerst de cijfers van de volkstellingen van 1809 en 1849 in ogenschouw nemen 1 4 . Het blijkt dan dat in
die jaren respectievelijk 31 en 30
inwoners als leden van de Israelitische gemeente worden aangemerkt.
Dit komt neer op respectievelijk 1.65%
en 1.12% van de toenmalige bevolking.
Nog gedetailleerdere gegevens geeft
het bevolkingsregister in het
gemeentearchief van Vianen. Aan de
hand van het oudste register, waarin
de mutaties van de bevolking voor de
periode 1850-1860 zijn opgetekend,
kan worden vastgesteld dat in die
periode 49 leden van de Nederduits
Israelitische gemeente woonachtig
waren te Vianen 15 . Het totaal aantal
huishoudens bedroeg 14.
Tabel 1. Aantal joodse huishoudens te
Vianen, onderverdeeld naar aantal personen
per huishouden en totaal aantal personen.
personen/
huishoudens

huishoudens

totaal
personen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

3

-

-

3
1
2

9
4
10

-

-

1
1

7
8

-

-

1

10

5V
Bron: bevolkingsregister Vianen 1850-1860.
* 2 personen verwisselden in deze periode
van huishouden.

Een bekende jood, die te Vianen is
begraven, was de circusexploitant
Hein Blanus. In 1852 richtte hij samen
met L Dassie het "Cirque Olympique"
op, dat tot 1875, toen de
Amsterdamse kermis werd afgeschaft,
optrad. Detail van zgn. centsprent "Op
de kermis", uitgegeven door D. Noothoven van Goor te Leiden, z.j.
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kunst. Ten slotte gaf hij nog les in de
Nederduitsche taal- en letterkunde,
voor zover die voor een academische
opleiding vereist werden.
De joodse gemeenschap te Vianen
manifesteerde zich ook door het
optreden van een Nederduits Israelitisch Armbestuur. Op 1 februari 1858
werd de jaarlijkse inzameling voor de
arme joodse ingezetenen in Vianen
gehouden 1 9 .
Ruim 6 0 % van de Viaanse joden was
ook in Vianen geboren. Van de
overigen kwam 12% uit de naaste
omgeving, 6% uit Amsterdam en 6%
uit het buitenland (Duitsland en Polen).
Tabel 2. Geboorteplaats van joden te Vianen
(1850-1860)

Op deze aquarel probeert Hein Blanus, voor
zijn tent staande, de mensen naar binnen te
praten. Rond de eeuwwisseling kwam de
verarmde directeur, die nog slechts met
twee wagens rondtrok, te Vianen, waar hij
ziek werd. Zijn nakomelingen verzorgden
hem tot zijn dood en droegen hem ten
grave, gevolgd door bijna alle Israëlieten uit
Vianen.
De grootste huishoudens waren die
van de familie Cohen (7), De Vries (8)
en Bouman (10). Tot de kern van de
joodse gemeenschap van Vianen
behoorden ook de families Hakkert en
Olman. Deze families en andere in
Vianen wonende joden oefenden
typisch joodse beroepen uit als dat
van slager (4), koopman of koopvrouw
(9), huisonderwijzer (2) en débitant
staatsloterij (3) 16 . In 1857 werden de
inwoners van Vianen via een
advertentie in de Vijfheerenlanden
gewaarschuwd voor slager Cohen, die
van zijn kennis van vlees gebruik
maakte om op al te voordelige wijze
vee van de boeren te kopen 17 . Een
zekere Philip van Ronkel, kandidaat in
de letteren, gaf in 1855 te Vianen
onderwijs in de oude talen, wiskunde,
aardrijkskunde en geschiedenis 18 .
Daarnaast bezat hij kennis van de
wiskundige aardrijkskundebeschrijving,
die werd toegepast in de stuurmans-

Geboorteplaats,
prov. of land
Vianen
Zuid-Holland
Gelderland
Amsterdam
Utrecht
Zeeland
Groningen
Duitsland
Polen

aantal
personen
30
6
4
3
1
1
1
2
1
49

Bron: bevolkingsregister Vianen 1850-1860.

De joodse

begraafplaats.

De Nederlands Israelitische gemeente
van Vianen diende op 1 november
1827 een verzoek in bij het gemeentebestuur om een begraafplaats met een
oppervlakte van 45 roeden te doen
aanleggen. Als reden voerde men
aan: Dit is nodig, hoewel de Israelitische gemeenschap alhier wel klein is,
daar volgens de joodse wetten ieder
lijk eene begraafplaats op zich zelve
moet hebben20. Het gemeentebestuur
was overtuigd van de behoeftige
omstandigheden van de joodse
gemeenschap en besloot dan ook om

39

met ingang van 1 januari 1829 de
nieuwe joodse begraafplaats te bekostigen. De begraafplaats op het Walsland werd opgeheven en die op de
Sparrendreef in gebruik genomen.
Bij een inventarisatie van de grafstenen op de joodse begraafplaats aan
de Sparrendreef in 1976 bleek dat er
nog 35 stenen bewaard zijn gebleven.
In een bijlage zijn de opschriften van
deze stenen vermeld, terwijl ook een
situatieschets van de graven is afgedrukt. Bij een recent bezoek aan de
begraafplaats bleek een enkele kleine
wijziging te hebben plaatsgevonden,
die hier tevens is aangegeven. In de
burgerlijke stand van Vianen is
getracht persoonlijke gegevens terug
te vinden van de overledenen 2 1 . In
14 gevallen heeft dat resultaat opgeleverd. Bij acht grafstenen was het
opschrift geheel in het hebreeuws.
Voor zover mogelijk zijn de namen en
overlijdensdata van de begraven
personen vertaald en in de bijlage
opgenomen. In de burgerlijke stand
was echter niemand van hen terug te
vinden, zodat moet worden aangenomen dat zij elders zijn overleden.
Niettemin zijn zij voor de volledigheid
vermeld. Daaruit blijkt wel dat de verschillende Viaanse joodse families een
hechte gemeenschap vormden.

Noten

4.
5.
6.
7.
8.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

J.A.M. Koenhein.
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Rome-Reformatie (Assen, 1964) 321.
De cijfers van 1 829 zijn voor Vianen
niet overgeleverd.
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Zie o.a. De Vijfheerenlanden, nr. 240
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Bijlage I. Situatieschets
(1976).
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Vianen.
Matthijs Cohen, 49 jaar,
vleeshouwer te Vianen.
Marinus Verwers, 61 jaar,
kleermaker te Vianen.

1. De wed. Sara Bouman-Walg
geb. 19 augustus 1820
™«-

M

M

?
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Vianen

overledene: Saartje Wallich, zonder
beroep te Beesd, geboren
te Woerden als dochter
van Benjamin Abraham
Wallich, vleeshouwer (zie
12), en Johanna Salomon
Hakkert (overleden).
aangever:
Meyer Bouman (zoon),
33 jaar, vleeshouwer,
Vianen.
huwelijk:
tr. 5 dec. 1856 te Vianen
Barend Bouman, vleeshouwer (zie 8). Zij woonde
toen in Ameide.
getuigen:
Abraham Bouman, broeder van de bruidegom,
36 jaar, vleeshouwer te
Vreeswijk.
Arend Levi de Vries (zwager, gehuwd met Saartje
Bouman, koopvrouw),
30 jaar, vleeshouwer te

Hier rust
Aaron de Vries
, 5 niesan 5661
oven
- 25 maart 1901
Hier rust
B. Zon echtgenoot van
B. Zon-van Ronkel
29 maart 5661
overl.
te Vianen
1901
J.P. Lamie
Utrecht
overledene:

aangever:

huwelijk:

Bernardus Zon, zonder
beroep te Vianen, 74 jaar,
geboren te Leeuwarden
als zoon van Jacob Zon
en Mietje Adelaar.
Abraham Samuel van
Ronkel (zwager), 74 jaar,
koopman te Vianen (zie
10, 13, 15 en 24).
tr. Bruintje van Ronkel,
zonder beroep, Vianen.
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dochter van Juda Meyer
moeder: Hanna

Hier rust
Annatje van Os-de Rooy
6 kislew 5663
overl.
6 december 1902

9a. Onleesbaar (hebreeuws; gedeeltelijk
door gras overwoekerd).

5. Abraham, zoon van Naftalie van Os
en Sara (zie 25). Overleden 1904
(of 1905) (hebreeuws).
6. Jacob, zoon van Meyer Salomon.
Overleden 1880 (hebreeuws).

10. Bella Hakkert
overleden den 5645
18-^-84
overledene:

7. Hier rusten
Simon Meyer
overl. 30 maart 5618 [= 1858]
en
Duifje Meyer geb. Elkus
overl. 11 juli 5650 [= 1890]
(e Montfoort
8. Hier rust
Barend Bouman
overl. 3 september
overledene:

aangevers:

huwelijk:

opmerking:

1892

Barend Bouman, 80 jaar,
vleeshouwer te Vianen,
geboren te Ooltgensplaats
als zoon van Levi (Leendert) Bouman en Saartje
Barend Brouwer.
Meyer Bouman (zoon),
28 jaar, koopman te
Vianen (zie 1), en Louis
Bouman (neef), 33 jaar,
koopman te Vianen.
tr. 18 maart 1841 te
Vianen Elisabeth Polak,
27 jaar, geboren te
Vianen als dochter van
Joseph Heyman Polak,
koopman te Vianen, en
Reintje (Levi) de Vries.
2. Saartje Wallich (zie 1).
Bij zijn huwelijk met Elisabeth Polak was Barend
van beroep slagersknecht.
Zijn moeder, geboren te
Schoonhoven in 1785,
wordt in de eerste huwelijksakte Saartje van
Klaveren genoemd. Zij
woonde bij haar zoon
Barend in, daarvoor bij
diens broer Abraham Bouman. De laatste was 1819
geboren te Sommelsdijk,
slager van beroep, en
getrouwd met Jetje de
Vries, geboren 1823 te
Vianen (zie 1).

9. Hier rust
Jetje-Meyer
overleden in den ouderdom
16 eloel 5645
27 augustus 1885
in het hebreeuws:
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aangever:

[ = 2 1 december 1884]
Belitje Hakkert, ongehuwd, was geboren op
17 juni 1859 te Vianen
als dochter van Jacob
Samuel Hakkert (zie 34)
en Röschen Oppenheimer
(zie 35).
Jacob Samuel Hakkert
(vader), 52 jaar, vleeshouwer te Vianen (zie 34).

11. Hier rust
Saartje Gans
geb. Rubens
overl. 18jfi84[=-\2

oktober 1884]

overledene: Saartje Rubens, 64 jaar,
geboren te Utrecht als
dochtervan Salomon
Ruben en Belia van Praag
aangevers: Simon Gans (zoon),
29 jaar, koopman te
Vianen, en Simon Simons
(zwager), 72 jaar, koopman te Utrecht.
huwelijk:
tr. Leon Gans, zonder
beroep, Vianen.
opmerking: Leon Gans werd op het
moment van overlijden
van zijn vrouw verpleegd
in het krankzinnigengesticht te Amsterdam.
12. S.A. Wallich
overleden 29 maart

5640-1880

overledene: Vermoedelijk Benjamin
Abraham Wallich, vader
van Saartje Wallich (zie 1).
13. Bef/e Hakkert
geb. Turksma
overl. 1 7 tamoez 5635 [= 20 juli 1875]
overledene:

aangevers:
van 22 jaren
huwelijk:

Betje Turksma, 36 jaar,
zonder beroep, geboren
te Leeuwarden als dochter
van Leip Salomon Turksma en Mietje Jonas
Turksma.
Mozes Turksma (broer),
49 jaar, koopman te
Maastricht, en Abraham
Samuel van Ronkel
(zie 15).
tr. 19 april 1872 te
Vianen Mozes Isaac

getuigen:

Hakkert, geboren 8 dec.
1837 te Vianen als zoon
van Isaac Hakkert en
Lea Mozes Blok, kooplieden te Vianen. Mozes
Isaac was zelf tevens
koopman. Zijn moeder
was 1805 geboren te
Meerkerk,
Jacob Isaac Hakkert
(broer), geboren 1831 te
Vianen en koopman
aldaar (zie 15 en 24).
Leon Gans, 45 jaar, koopman te Vianen (zie 11).
Arend Levi de Vries,
47 jaar, vleeshouwer te
Vianen. Cornells Jacobus
Kemp, 27 jaar, slager
te Vianen.

14. Onleesbaar (omgevallen).

19. E. Wallich
geb. van Gelderen
20. Fyle, dochter van Abraham, vrouw van
Jitschak Segal, zoon van Mozes Samuel
Segal. Overl. 1866 (hebreeuws).
2 1 . Elizabeth Niekerk
overl. 25 siwan 5620 [ = 1860]
overledene:

Elizabeth Niekerk was
gehuwd met Mozes de
Vries en moeder van
Gerrit Mozes de Vries
(zie 30).

22. Hier rust
Samuel Salomon Vroman
overl. 13 february 5613 [= 1853]
23. Jetje, dochter van Ori Abraham, vrouw
van Mozes Blok. Overleden 1850
(hebreeuws) (zie 18).

15. [A.S. van Ronkel]
overl

28 maart 5665 [ = 1 9 0 5 ]

overledene: Abraham Samuel van
Ronkel, geboren 1826 te
Groningen als zoon van
Samuel Joseph van Ronkel, hoofdonderwijzer
aldaar, en Eva Joseph
Cohen (zie 3, 10, 13 en
24).
Jacob Samuel Hakkert
aangever:
(neef), vleeshouwer te
Vianen (zie 34).
huwelijk:
tr. 6 aug. 1873 te Vianen
Betje Hakkert, weduwe
van Wolf Abraham Groen
(zie 24), koopvrouw te
Vianen, geboren te Vianen
als dochter van Isaac
Hakkert en Lea Mozes
Blok.
getuigen:
Jacob Isaac Hakkert
(broer bruid), koopman te
Vianen (zie 13 en 24).
Meyer Salomon, 4 0 jaar,
koopman te Vianen (zie
33).
opmerking: Abraham Samuel van
Ronkel was bij zijn
vestiging te Vianen in
1857 huisonderwijzer van
beroep en voordien woonachtig te Meerkerk.
15b. Naftalie van Os, zoon van Abraham
van Os (hebreeuws)
16. Mozes de Vries
overl. 9 siwan 5633 [= 1872]
17. Onleesbaar (hebreeuws).
18. Rachel, dochter van Mozes Blok
(hebreeuws) (zie 23).

24. Willem Abraham Groen
geliefde pleegzoon van A.S. van Ronkel
overledene: Wolf Abraham Groen,
45 jaar, koopman te
Vianen, zoon van Abraham
Mozes Groen, koopman te
Sansen, en Saartje
Benjaminse. Overleden
1 mei 1 8 7 1 .
aangevers: Abraham Samuel van
Ronkel (zie 1 5) en Jacob
Isaac Hakkert (zwager),
koopman te Vianen (zie
13 en 15).
huwelijk:
tr. 17 dec. 1 869 Betje
Hakkert (zie 15).
getuigen:
Matthijs Cohen (oom
bruid), 63 jaar, slager te
Vianen. Jacob Isaac Hakkert (broer bruid), 39 jaar,
koopman (zie 13 en 15).
Pieter van Rooyen, 45
jaar, koopman te Vianen.
Hendricus Hoysius Genzer, 28 jaar, zadelmaker
te Vianen.
opmerking: De naam Willem van de
grafsteen zal vermoedelijk
de roepnaam zijn geweest.
In de officiële stukken
wordt Wolf als zijn naam
opgegeven. Met A.S. van
Ronkel kan moeilijk iemand
anders dan Abraham
Samuel van Ronkel (zie 15)
zijn bedoeld, hoewel deze
jonger in leeftijd was dan
zijn pleegzoon. Voor zijn
huwelijk woonde Wolf in
Rotterdam, zijn vader was
toendertijd woonachtig in
Londen. Zijn moeder was
al overleden.
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25. Sara, vrouw van Naftalie van Os.
Overleden 1848 (hebreeuws) (zie 5).

32.

26. Jitschak Mozes, zoon van Eliëzer
van Born. Overleden 1834 (hebreeuws).
27.

9eb

-

Hier rust
Sara Meyer wed. van A.H. van Os
geb. 21 dec. 1844
overl. 23 nov. 1919
te Amersfoort

28. Hier rust
onze lieve vrouw en moeder
Befje Bouman-Vorst
1 cheschwan
overl. 7 October
5679 [= 1918]
overledene:

aangever:

33.

overledene:

aangevers:

huwelijk:

overledene: Gerrit Mozes de Vries,
koopman te Vianen, was
geboren te Lexmond als
zoon van Mozes de Vries
en Elizabeth Niekerk
(zie 21).
aangever:
Mozes de Vries (zoon),
30 jaar, koffiehuisbediende te Vianen.
huwelijk:
tr. Bela Beem. Bij het
overlijden van haar echtgenoot was hij zonder
beroep en woonachtig
te Vianen.

31. Hier rust
J. Hakkert-van Ronkel
overl. 17 cheswan 5671 [= 1911]
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Salomon

(zie

!= 1 9 0 8 l

Meyer Salomon, 74 jaar,
borstelfabrikant te Vianen,
geboren te Wijk bij Duurstede als zoon van Jacob
Salomon en Kaatje
Frankenhuis.
Salomon Salomon, 43
jaar, borstelfabrikant te
Vianen, en Gerrit Mozes
de Vries, koopman te
Vianen (zie 30).
tr. Leentje van Straten
(zie 32).

34. Hier rust
Jacob Samuel Hakkert
geb. te Vianen - overl. te Rdam

I 4 slptemb. 5667l=1907 '

5680 [ = 1 9 2 0 ]

Vries
tebeth 5598 jan: 1838
sebath 5671 feb: 1911

tr. Meyer
33).

Hier rust
M. Salomon
overl
5668

- iViïêr

overledene: geboren te Vianen 17 nov.
1832 (zie 10 en 15).
huwelijk:
tr. 24 aug. 1857 Röschen
Oppenheimer (zie 35).

(dubbele steen)
30. Gerrit Mozes de
geb.
29
26
overl.
30
27

22 adori

T^iiïT5689^1929]

huwelijk:

Rosenthal

5 ta oez
21 ™

[=1834]

Z.R.I.V. [= zij ruste in vrede]

Betje Vorst, 64 jaar,
zonder beroep, geboren
te Culemborg als dochter
van Herman Vorst en
Sophia Berlijn.
Abraham Bouman, echtgenoot van de overledene, 58 jaar, koopman
te Vianen.

Hier rust
Flora
Rosenthal-Vroman
overl.

Wfebr"5594

overl.

29. Hier rust
Israël

Hier rust
onze lieve moeder
L. van Straten
echtg. van M. Salomon

35.

Hier rust
Röschen
Hakkert-Oppenheimer
geb. te Vreden

4 1 ^ ( ^ 5 5 9 8 [=1836]
overl. te Rotterdam
11 tammoez
5684 [= 1924]
13 juli
overledene:

huwelijk:

Röschen, geboren te
Vreden in Pruisen, vestigde zich op 1 2 nov.
1857 te Vianen. Voordien
woonde zij in Almelo,
tr. 24 aug. 1857 Jacob
Samuel Hakkert (zie 34).

Volgens de steen van het kerkbestuur (S),
ingemetseld in de muur van het knekelhuisje en gedateerd 31 maart 1879 (5639),
waren de kerkbestuurders van die dagen:
Barend Bouman (zie 8), Meyer Salomon
(zie 33), Jacob Isaac Hakkert (zie 13, 1 5 en
24) en Abraham Samuel van Ronkel (zie 15).

