QR Code Wandelroute over de
Joodse Begraafplaats ‘s Gravenhage

Op de begraafplaats is een wandelroute uitgezet, zie de
groene lijnen op de plattegrond aan ommezijde.
De route voert langs een aantal graven, die op de plattegrond
zijn aangegeven met rood omcirkelde nummers & letters.
Door het volgen van deze route krijgt u een mooi overzicht
van de begraafplaats. Bovendien kunt u bij de genummerde
graven via een QR code informatie krijgen over de personen
die daar begraven liggen. Dit kan bijvoorbeeld bij de graven
van Jozef Israëls, Levi Lassen, mr Lodewijk Asser, e.a. Zie de
kolom rechts voor de volgorde.
Let op: de volgorde van de route is niet overal in oplopende
nummers!
U BEGINT bij het Informatiebord bij de ingang, de rode i
rechtsonder op de plattegrond.
Ga dan naar het Metaarhuisje, de rode M rechts van het
midden op de plattegrond. Neem de tijd in het huisje om de
teksten op de borden te lezen en zo een indruk te krijgen van
het Joodse begrafenisritueel en de functie van dit huisje.
De route gaat dan naar graf nr. 1, het graf van Ziskind Pos.
Kijk op de kaart waar dat graf zich ongeveer bevindt en zoek
daar naar paaltje nr. 1. Scan de QR code op het paaltje. Kijk
daarna op de kaart wat en waar het volgende nummer op de
route is. Graven nr. 2 en nr. 3 liggen vlakbij graf 1.
Door het hoge gras kan het soms moeilijk zijn de paaltjes te
vinden!

Volgorde van de route
i

Informatiebord

M

Metaarhuisje

1

Ziskind Pos

2

Beile Pos

3

Jozef Israël Mello

4

Tsadik Cohen Belinfante

6

Dina Halevi

7

Saul Halevi

9

Jacques Levi Lassen

9B

Heijman Edersheim

9C

Elias S. Stein

10

Mr. Carel Asser

12

Sjalom Zurkann

13

Mr. Lodewijk Asser

14

Prof. Mr. Dr. Jacques Oppenheim

15

D. S. van Zuiden

16

Mr. M. H. Godefroi

17

Tobias Tal

18

Jozef Israëls

21

Prof. Mr. David Simons

21A
19

Ida Simons-Rosenheimer
S. L. Verveer

22A

Mr. Willem George Belinfante

22B

Mr. George Gerson Belinfante

20

Jacob van Jacob Ferares

24

Dr. (h.c.) Emanuel Moresco

14A

Habib Melalel

