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door ALICE VAN DIEPEN

Vrij snel na het verschijnen van Het A’foort-
boek 1259-2009 ontving Archief Eemland
een brief van mevrouw Nechamah Mayer-
Hirsch. Zij wees op een storende fout in
het boek. Op bladzijde 84 staat onder het
stukje Synagoge dat bruid en bruidegom
gezamenlijk een bad namen in het bad-
huis (mikwe).

Het is bijna onvermijdelijk dat er fouten slui-

pen in een uitgave die driehonderd verschil-

lende onderwerpen uit de geschiedenis van

de stad beschrijft. De bronnen spreken elkaar

vaak tegen. Maar over deze fout hadden we

als auteurs en redactie zóveel spijt dat we

het graag door middel van dit artikel willen

rechtzetten. Want hoe zit het dan wel met

het rituele bad en hoe werd het in Amers-

foort gebruikt?

REGELS
Mevrouw Mayer-Hirsch vertelt dat het jood-

se huwelijksleven aan strikte regels gebon-

den is, om het zo zuiver mogelijk te houden.

De bruid mag zeven dagen vóór de huwe-

lijksdatum niet samenkomen met de brui-

degom. Zij gaat vlak vóór de plechtigheden

naar het mikwe, vaak begeleid door moe-

der, zusters en vriendinnen. Ze dompelt zich

met het gehele lichaam, inclusief het haar,

in het water van het mikwe om zuiver aan

het huwelijksleven te beginnen. In Israël is

het bij de vrouwen van oriëntaalse afkomst

een hele (vrouwen)happening met veel zoe-

tigheid, gezelligheid en kleine cadeautjes.

Een beetje zoals hier de vrijgezellenavond/

dag. De dag van het huwelijk zelf vasten

bruid en bruidegom tot na de plechtigheid.

Zij spreken daarbij de zondebelijdenis uit,

zodat ze ook zuiver tegenover God staan. 

Dat er vaak meer dan één uitleg mogelijk is

blijkt uit het artikel van Timo d’Hollosy over

verborgen badrituelen in het boek Amers-

foort binnen de poorten. Timo had samen met

een collega het mikwe bekeken, dat blootge-

legd is toen het huis in de Drieringensteeg

6/Muurhuizen 26 verbouwd werd. Navraag

naar de details van het gebruik leerde hem

dat mannen gebruik maken van het mikwe

vóór de sabbat en vrouwen na de menstrua-

tieperiode. Vóór het huwelijk ‘baden bruid

en bruidegom allebei’. De auteur van de

tekst in Het A’foortboek heeft die zin iets te

gemakkelijk geïnterpreteerd, als dat ze

gezamenlijk zouden baden. Het bronnenon-

derzoek had uitgebreider moeten zijn.

STROMINGEN
Mevrouw Mayer laat weten dat er binnen

het Jodendom verschillend met sommige

rituelen wordt omgegaan. Waarschijnlijk

heeft Timo voor zijn artikel gesproken met

één van de rabbijnen die aangesloten zijn

bij de chassidische richting. Dat is een stro-

ming binnen het orthodoxe Jodendom die

sommige dingen anders doet dan op de re-

guliere Nederlandse manier. Het normale or-

thodoxe Nederlandse Jodendom heeft een

wat lichte vorm van orthodoxie (het heeft

zelfs een speciale naam: species hollandia

judaica). Daarbij gaan mannen niet in het

mikwe, behalve als ze dienst doen op de

Hoge Feestdagen, Rosj Hasjana en Jom Kip-

poer. Navraag bij allerlei gehuwde mannen

leerde mevrouw Mayer dat zij geen van

allen in het mikwe zijn geweest, zelfs nog

nooit een mikwe van binnen hebben ge-

zien. Het is dus duidelijk geen Nederlandse,

noch Amersfoortse gewoonte. 

Het mikwe in Amersfoort is sinds de bezet-

ting niet meer gebruikt en de baden zijn

zelfs onder de vloer verdwenen. Na de oor-

log heeft de laatste mikwevrouw nog wel ge-

probeerd om dames te lokken, maar die von-

den het bad te slecht. Joodse vrouwen die nu

een reinigingsbad willen nemen gaan naar

Amsterdam. 

OPVATTINGEN
De verkeerde interpretatie in Het A’foort-

boek maakt wel duidelijk op welk glad ijs

de historicus zich beweegt. Naast misinter-

pretaties kunnen er ook verschillende opvat-

tingen bestaan over rituelen en gebruiken.

Gelukkig zullen er altijd mensen zijn zoals

mevrouw Mayer-Hirsch, die ons wijzen op

deze dingen om zoals ze het zelf zegt ‘te

voorkomen dat volgende generaties de ver-

keerde dingen gaan overnemen en de ge-

schiedenis niet goed doorgegeven wordt’.

Zelf is ze nog druk bezig met onderzoek naar

dit gebruik en ze hoopt daar te zijner tijd

meer over te kunnen schrijven. 

Wat de tekst in Het A’foortboek betreft: tot

een herdruk zal het op korte termijn niet

komen. Maar Archief Eemland bewaart een

geannoteerde versie, waar alle correcties op

de tekst in opgenomen zijn.  
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