
Eerst onderzoek naar de joodse begraafplaats
 
Stichting zet zich in voor joodse historie Westland
 

Het kapelletje in het Heilige Geest
Hofje, dat vroeger een synagoge was.
RIEN VAN DEN ANKER

Het bestuur van de stichting met
(v.l.n.r.) penningmeester Hans
Weinveldt, voorzitter Arie Storm en
secretaris Harry Groenewegen.
Foto Stichting Joods Westland

NAALDWIJK
De joodse historie in Westland
moet in ere worden gehouden,
stellen enkele betrokken
Westlanders. ,,Dat zijn we aan hen
verplicht.''

RIEN VAN DEN ANKER

De joodse begraafplaats in
Naaldwijk ligt (meer dan) een
beetje verstopt aan de Opstalweg.
Wie er langsrijdt ziet het nauwelijks,
alleen het hekwerk is zichtbaar.
Ook voetgangers zien niet veel.
Veel platte graven zijn
overwoekerd, ogen slecht
onderhouden, op de zerken zijn de
(Hebreeuwse) letters nauwelijks
zichtbaar. ,,Al met al reden genoeg
om daar iets aan te doen. De
begraafplaats is een bijzonder
stukje Westlands erfgoed, Dat mag
niet verloren gaan. Dat zijn wij aan

de joodse Westlanders verplicht."

Initiatiefnemers van de nieuwe
stichting Joods Westland zijn
Wateringer Arie Storm en
Naaldwijker Harry Groenewegen.
De laatste is onder meer bekend
als dé man achter het vorig jaar
verschenen boek Joods leven in
het Westland. Het bestuur, waarin
zij respectievelijk voorzitter en
secretaris zijn, wordt aangevuld
met penningmeester Hans
Weinveldt. Hij is ook bestuurslid
van de Nederlands Israëlitische
Gemeente in Den Haag, de
eigenares van de joodse
begraafplaats in Naaldwijk.

Synagoge

Het doel is renoveren en
restaureren van de joodse
begraafplaats. Het kerkhof is nog
een van de weinige zichtbare
plekken in Westland, die wijzen op
de aanwezigheid van joodse
bewoners in deze regio. Een
andere, minder bekende, plek is
het kapelletje in het Naaldwijkse
Heilige Geest Hofje dat een kleine
eeuw een joodse synagoge is
geweest. Een plaquette naast de
voordeur verwijst naar die periode.

De tijd dat er Joden in Westland
woonden is relatief kort, van eind
zeventiende eeuw tot de twintiger
jaren vorige eeuw. De laatste
families vertrokken voor de Tweede
Wereldoorlog om economische
redenen richting Den Haag.
Bekende namen zijn die van de
(slagers)families Van Tijn en Van
Leeuwen.

De joodse begraafplaats aan de
Opstalweg is in 1798 in gebruik
genomen; er bleek behoefte aan
een dergelijk kerkhof omdat Joden
volgens hun religie op de dag van
overlijden begraven moeten
worden. Daarvoor was de
dichtstbijzijnde joodse
begraafplaats in Scheveningen.

De Westlandse locatie was
strategisch gekozen, precies
tussen Naaldwijk, Monster en 's-
Gravenzande. Dat lag toentertijd in
een vrijwel onbewoond bos- en
duinrijk gebied, dat in de
volksmond De Wildernis heette.
Het was niet eenvoudig
gemeentelijke toestemming te
krijgen, zeker ook omdat
contractueel moest worden
vastgelegd dat de begraafplaats
voor eeuwig kerkhof moest blijven.
Dit omdat joodse graven op
religieuze gronden niet mogen
worden geruimd. De toestemming
is pas gekomen in de tijd dat ons
land door de (qua
godsdienstvrijheid ruimer
denkende) Fransen was bezet.

In de loop der tijden zijn er
tientallen Joden begraven, het
precieze aantal is (nog) onbekend
omdat het niet ongebruikelijk was
lichamen boven elkaar te begraven.
De laatste begrafenis vond plaats
in 1938 toen daar Moos van
Leeuwen ter aarde werd besteld.
Miraculeus is dat de begraafplaats
vrijwel ongeschonden de Tweede
Wereldoorlog is doorgekomen.

Rusland

Als eerste gaat de stichting Joods
Westland nu onderzoeken wat er
precies op de begraafplaats is te
vinden, hoeveel mensen er
begraven liggen. Een probleem
daarbij is dat de archieven in het
verleden via Den Haag in Rusland
zijn beland, inmiddels weer terug
zijn, maar mogelijk incompleet zijn.

Daarnaast wordt ook
geïnventariseerd hoe de zerken en
grafstenen eruit zien, en wat er
precies moet worden
gerestaureerd. ,,Pas dan kunnen
we ook een plan maken over de
kosten die nodig zijn om het geheel
weer in ere te herstellen. We
richten ons op 2020," aldus de
initiatiefnemers.
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