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Joodse schatten
in oude synagoge
Bij toeval werd tijdens de sloop van een gebouw in
het Duitse Erfurth een Joodse goudschat ontdekt.
JOOST VERMEULEN

I

n Erfurt, een middeleeuwse
stad in het hart van Thüringen
in het voormalige Oost-Duitsland, wordt deze maand het
eerste Joodse museum in deze voormalige DDR-deelstaat geopend.
De aanleiding voor dit nieuwe museum werd gevormd door twee heel
bijzondere archeologische vondsten. Allereerst die van vele tientallen gouden en zilveren joodse voorwerpen, en vervolgens de ontdekking dat een voormalige dansschool
de restanten van een synagoge
bleek te bevatten. Zowel de sieraden als de synagoge konden op
rond 1350 gedateerd worden .
Het had maar weinig gescheeld of
beide zaken waren nooit ontdekt.
Pas op het allerlaatste moment, een
dag voordat de bouw van een nieuw
winkelcentrum zou beginnen, stuitten archeologen tussen de fundamenten van een middeleeuws huis
op een zilveren beker.
Die bleek uiteindelijk deel uit te
maken van een heuse goud- en zilverschat. Ruim veertig stuks zilveren eetgerei, meer dan vijftig voornamelijk gouden sieraden, honderden munten en ettelijke baren
puur zilver werden er uiteindelijk
onder de fundamenten vandaan
gehaald.
Al vanaf het eerste moment ver-

moedde men dat al deze voorwerpen uit de vroege middeleeuwen
zouden stammen. Eén van de gouden munten was namelijk direct te
dateren. De afbeelding en het muntmeestersteken gaven aan dat hij in
het jaar 1289 in het nabijgelegen
Mainz was geslagen.
Uiteindelijk bleken alle voorwerpen afkomstig uit het einde van de
dertiende eeuw. Zoveel kostbaarheden uit deze tijd was op zich zelf

al iets heel bijzonders. Maar dat
was nog niet alles. Het bleek te
gaan om voorwerpen die allemaal
afkomstig waren uit een Joods milieu. De bouwval, waaronder de
schat werd gevonden stond namelijk in het oorspronkelijke middeleeuwse getto.
Dit getto werd, zo weet men uit de
archieven, in 1349 door de burgers
van Erfurt met de grond gelijkgemaakt. Men vermoedt nu dat bij deze pogrom een Joodse inwoner zijn
kostbaarheden heeft verstopt met

de bedoeling ze later op te halen.
Vermoedelijk is hij echter, net als alle andere Joodse inwoners bij de
slachtpartij gedood.
Ook de synagoge werd bij toeval
ontdekt. Een gebouw in de Waagegasse, niet ver van de plek waar de
goudschat was gevonden, zou gesaneerd worden. Dit pand waarin in
het verleden achtereenvolgens een
pakhuis, een danszaal en een restaurant gevestigd waren, stond
sinds een aantal jaren leeg.
Op het moment dat de slopers het
interieur onder handen wilde nemen, ontdekte men allerlei bouwkundige zaken die wezen op de hoge ouderdom van het gebouw en de
joodse achtergrond.
Onderdeel van de restauratie die
intussen is uitgevoerd, is dat men
alle aanbouwsels die in de loop der
eeuwen tegen de buitenkant waren
aangezet heeft verwijderd. Nu kan
de bezoeker ook iets gewaar worden
van de ouderdom. Zo wijzen de hoge spitse raambogen op een middeleeuwse oorsprong. En ook het metselwerk aan de onderkant duidt op
een ontstaan in die tijd.
De duidelijke brandsporen corresponderen met de pogrom van 1349.
Na die brand heeft het gebouw nooit
meer als synagoge gefunctioneerd.
Omdat het sindsdien ook nog eens

Massief gouden Joodse huwelijksring uit 1250.
talloze malen is verbouwd en er van
alles en nog wat tegenaan was gezet, is het ook nooit als zodanig
meer herkend.
Het gebouw ontsnapte daardoor
zelfs aan de aandacht van de nazi’s,
die verder alles wat ook maar een

beetje Joods was in de stad, hebben
vernietigd.
Topstuk in het nieuwe Joods Museum zal ongetwijfeld de prachtige
gouden joodse trouwring zijn.
www.juedisches-leben.erfurt.de

Kweekboom groeit gezonder op in goot
Na aardbeien
en sla worden
straks ook
laanbomen in
goten geteeld.
Een proef in
Opheusden is
hoopgevend.
De boom groeit
sneller, het
milieu wordt
gespaard en
het is beter
voor de rug van
de kweker.
PETER DE JAEGER

E

iken, essen, beuken en andere bomen voor op straat of in
het park worden doorgaans
gekweekt in de volle grond.
“Maar de steeds strengere milieueisen voor de boomkweker, zoals
minder meststoffen gebruiken en
minder gif spuiten, zijn niet haalbaar bij vollegrondteelt. Daarom
moet er een ander teeltsysteem worden bedacht,” zegt onderzoeker
Ton Baltissen van het Proefstation
voor de Boomkwekerij in Lisse.
De kwekers kwamen zelf met het
idee goten te gebruiken. Twee pioniers in Opheusden en Dodewaard
experimenteren hier al een paar
jaar mee.
Boomkwekerij Crum in Opheusden heeft een terrein van 3500 vierkante meter. Er staan dertig boomsoorten in zeventig goten van elk
een half voetbalveld lang. De eerste
bomen worden in november gerooid.
“De mensen die hier op bezoek
komen, reageren allemaal met verbazing,” zegt Baltissen. “De bomen
groeien fantastisch snel en de kwaliteit is zichtbaar beter. Vooral de
wortelontwikkeling is erg goed.
Maar die extra groei moet natuurlijk
wel worden vertaald in extra euro’s.
En dat is nog even afwachten.”
In 2005 experimenteerde het
proefstation al met de teelt van
coniferen in goten, ingegraven in de

Kweken in goten scheelt een derde in de hoeveelheid water.
grond. Deze techniek hebben de
kwekers gecombineerd met beweegbare doeken met dekaarde uit
de champignonwereld.
De goten, gemaakt van afbreekbaar materiaal, staan op zestig centimeter hoogte. “Dat is werkhoogte
voor de kweker om takken op te binden en onderstammen te enten. Anders moet hij bukken,” zegt Baltissen.
Na drie tot vijf jaar zijn de jonge
bomen, ‘spillen’ genaamd in het jargon, te groot voor de goot en gaan ze
alsnog een paar jaar in de volle
grond voor verdere opkweek. “Daar
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moeten we nog iets op verzinnen.”
Bijkomend voordeel van de goten
is dat de kweker het hele jaar kan
doorwerken. In de herfst en winter
is de bodem vaak moeilijk te bewerken, vanwege regen en het dichtrijden met de tractor.
De uitval (voortijdige sterfte) van
de jonge plantjes is een stuk minder.
Normaal gaat vijftien tot twintig
procent van de jonge plantjes dood,
nu is dat slechts vijf procent.
“Wat de milieuwinst van het nieuwe teeltsysteem precies is, moet nog
worden uitgerekend,” zegt Baltissen. “Maar in elk geval staan er drie

keer zo veel bomen per hectare. Bij
dezelfde watergift per oppervlak
betekent dit dat elke boom slechts
een derde verbruikt van het gangbare. Dat is een enorme besparing.”
Sensoren regelen de gift van water,
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een speciale sensor houdt onkruid in de gaten.
Een automatische spuitmachine
detecteert elk groen plantje dat opkomt. De gift varieert naar grootte
van het onkruid. “Er wordt dus op
het juiste moment, op de juiste plek,
de juiste hoeveelheid gegeven. Dat
scheelt enorm in het verbruik.”
Nu gaat de kweker nog met een
centimeter het veld in om de omvang van elke boom te meten. Dat is
erg veel werk. Daarom wordt nu gewerkt aan een zelfregelend meetapparaat. “De boomdikte is belangrijk. Hoe dikker de boom, hoe meer
geld de kweker ervoor krijgt.”
Ook is men bezig met chippen. Elke boom krijgt op een meter hoogte
een chip in de stam. Daarmee kan
de weg van de kweker naar de klant
worden gevolgd. Tracking and tracing heet dat in goed Nederlands.
“Stel dat in een stadspark een tak
van een boom bovenop een auto
valt. De verzekering betaalt de schade pas uit als je kunt bewijzen van
wie die boom is. Dus moet die boom
geregistreerd staan bij de gemeente
of een andere groenbeheerder.”

