
DE KERI'A - HET INSCHEUREN DER KLEREN 
 
Het is een zeer oud gebruik, ook buiten het jodendom, bij sterfgevallen en andere rampspoed de kleren in te 
scheuren. De keri'a geeft ons, zoals vele andere rouwgebruiken, ruimte om aan onze gevoelens uiting te geven, 
zonder te vervallen in ongebreidelde uitingen van verdriet; wij dienen ons immers neer te leggen bij Gods 
beslissingen, ook al valt ons dit zwaar. 
 
De keri'a wordt gemaakt door hen die - zoals hierboven beschreven - aanwezig zijn bij het overlijden, of moeten 
rouwen om het verlies van: vader, moeder, een kind (halfbroer, (halfzuster, man of vrouw van de overledene. 
(N.B.: niet voor een verloofde.) 
 
De keri'a wordt gemaakt op het moment waarop "het verdriet om het overlijden in ons hart oplaait", dit is de 
gebruikelijke formulering; omtrent de interpretatie bestaan verschillende opvattingen en even zoveel verschillende 
gebruiken. De Halacha, de joodse wet, geeft voor hen die niet bij het overlijden zelf aanwezig zijn de volgende 
mogelijkheden;  
1) wanneer men de tijding van het overlijden ontvangt;  
2)  net voor of na het sluiten van de kist indien men bij de tahara aanwezig is; 
3) onmiddellijk voor het uitdragen voor de begrafenis; dit geschiedt veelal in Amsterdam; 
4) in enkele plaatsen maakt men de keri'a pas aan het einde van de begrafenis, voor het verlaten van het graf. 
 
Deze volgorde geeft tevens de voorkeur van de halacha weer. 
 
De keri'a wordt staande gemaakt, beginnende bij de hals en moet minsten 9 cm. lang zijn. Voor vader of moeder 
wordt zij aan de linkerkant gemaakt, voor andere verwanten rechts. De Por t. Israëlietische joden maken haar  in 
alle gevallen aan de linkerkant. 
 
Dames maken de keri'a altijd alleen in het bovenste kledingstuk, mannen voor vader of moeder ook in de daaronder 
gedragen kleding. 
 
Eén der aanwezigen of een lid van de Chevra Kadisja snijdt het begin, met een mesje of schaar, waarna de 
rouwende zelf verder scheurt, tot de vereiste lengte waarbij de lofzegging gezegd wordt als aangegeven op p. 8. 
Indien de keri'a niet direct bij het sterven gemaakt wordt mag men daarvoor bepaalde oude kledingstukken kiezen. 
 
Op sjabbat en jom tob maakt men geen keri'a maar stelt dit uit tot motsa'e -sjabbat/jom tob, dus na nacht. Bij het 
overlijden van andere verwanten dan ouders op Chol ha Mo'ed, de tussendagen van Pesach en Soekkot. vrage men 
bij het plaatselijke rabbinaat of keri'a gescheurd moet worden. 
 
De keri'a voor ouders mag na 31 of 32 dagen (zie hieronder) worden gehecht, maar niet volledig hersteld; bij rouw 
om andere verwanten mag de hechting plaatsvinden na de sjiv'a, terwijl de scheur na de sjelosjim mag worden 
hersteld. Dames mogen de keri'a in alle gevallen direct weer hechten. 
 


