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Braziliaanse archeologen hebben onlangs een skelet gevonden dat
stamt uit de 16e eeuw. Volgens de wetenschappers zijn het de
overblijfselen van een Joodse man. Het graf van de volwassen man
werd tijdens opgravingwerkzaamheden gevonden in Recife, de
hoofdstad van de Braziliaanse staat Pernambuco.

Opzichter Marcos Albuquerque heeft geen twijfels over de achtergrond van de
vondst: “In de christelijke traditie is het gebruikelijk dat overledenen met hun
handen gekruist over hun borst worden begraven, maar deze man was ter
aarde gebracht met zijn handen naast hem gelegen. Ook was het een zeer
sober graf, zonder bezittingen zoals juwelen en zonder kist. De man was
enkel gewikkeld in een doodskleed. Uit respect voor de overledene hebben
wij het lichaam laten liggen waar het werd gevonden.”

Het graf bevindt zich op ongeveer 2 kilometer van de Kahal Zur synagoge.
Deze synagoge is in 1636 gesticht door Joden die de Spaanse en Portugese
inquisitie waren ontvlucht en via Amsterdam een veilig heenkomen vonden in
Refice dat toen een Nederlandse kolonie was. Het Godshuis wordt beschouwd
als de oudste synagoge van de Nieuwe Wereld.
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Edmond Peen zegt: Hoe kunnen
ook wij verdwalen, van de goede
weg.

Jacques Gosselaar zegt: Met liefde
opgeschreven inderdaad. Weer
kijken naa...

Klaas van der Ploeg zegt: Mooi
beschreven Bart Wallet, goed om te
lezen. Kla...

awraham meijers zegt: En dan geen
gewone platvloerse alledaagse hap-
slok...

Redactie zegt: U heeft anderhalve
eetlepel likeur nodig in de dez...
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De Joodse Omroep belicht het Jodendom in de breedste zin van het woord vanuit verschillende invalshoeken, met de Joodse religie als bindend element.
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