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,,\\'ij l(omen dus teDstortc tot de conclusie, ctat het uit
eindelijke doel van Ramban (ook nt $as hii zich alar niei/.rl h,$r5r, n"':orn,t w1q Z1n rr,( u.. h"r ojn !onll
en inhoud van het Jodendom zo te rnakcn, clat het ecn
bolwerk zou zijn, Í,aarop íle natic kou l,ertrouwen voor
zijn voortbcstaan in de diaspora.,,

llen moet glinlachen over Acha.t Haàms aanmatigende
\\'oordeD, dat Rambam zich zeiïniet bcwust was van zijnlaatr:
dit tenecr omdat Ranrbam veel enq,clopcdischer ri,as dan
Àchnd Haàrn hier aan.lui<tt. Voor RamLam was h€t Jodendomni€t siechts ecn zaak, die hct Joo.tse votk betrof, naar dic
i€der mens :rànging cn die zijn verhouding tot zijn el,en]nens-\"nzê"r . dkr" aL J F rol h.r uni\-r5un,.

. 
Dct zrrt mp', uir d" r,rjze sr"rup hiL L,inn.n /tn ,r"ts.rook

'1. L,-d 'rs \v, êr \ oo, d. ni.r-Joílnn , o., *." ,o"1" L;; 
".1.,, ,,.in een brief_ aan Rav Chisdaj Hatevi, ook a" ,,1og"t4H,eia

besta:rt orn de toekomstige weretíl cleelachtig t" .-À". U"o.
de hoogste volmaaLtheicl was voor Rambam slechts in hct
Jodendon denkbaar en.tai Jo.tendom kon trij ats erÍgenaam
ran de.Joodse traditic niet anders zicn dan met al zijn n;tiona_
l. -,st,ê.r.n "n -rrnbur"n. tn .l ot,/jct I $;, hri orBêrhrjtptd
/u,\.rJe, Jóodq rJr onaJ dan A.hJi Hdàll . A"h;o Il:inr
seloofde niet in cen Joodse staat, ook at {,as hij nabij, Rarnbam\4. zek,r v.,n z rn ,poediec ofri.nring ook ,t 4uurclr hrrza, 'rh.n,lp'{l\ iitriS i,,r vuor hrJ uFrJ upg. ri.h- ,,ct" dê
,,lgod, r.d,.n.,Jrc muhrig zr.n. dJr k.,nr hU s1.t /udl" hÈ
d,n rcn d rge znglhii ov.rd. [,t,"iiêd,h Er voor hê,n /.jn d"
J ,8"n V"n dê 14rsrr. "rh ,ripr , nn of dnoq urotiq.h onq"r_
kelijk tijdperk nra:lr ,,het is .lêze werctd,,zo zegt hij, ,,precjes
zoals hij nlr rcilt en zeitt aleen rnet dit v€rschit, dat Israël
een onaíhaukelijk rijk zal zijn,,.

fn,lu, hr. t.l Rdmbdm zi.h ook bêli8 n,, I d" vrrdÀqrutk.n
, ,n d. lo.korsriS. Joo.j." qtr rt .n ."n van ,l e ,r"ag_
stukken, nameltk dat van de semicha, de auto satic, en h;t
sanhedrin, js in onze clagen actueel gcryorden. En opnieurv
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debatteren gele(rr.lcn voor oftegen dc opvatting van ttalllbanr,
daarmec aantonende hoc machtig dcze liguur ook hc.ten nog i,.,
zeifs als men trecdt buiten hct striktc gebied van dc halacha.
Daarom is het voor- icmand, dic zich bezig houdt nlet Joo.tsc
z: ren, in \r'ezcn vreemd om Rnmbam te hcrdenkcD: hij teeft
immcrs nog op clk gebied van het Jodenclon waarheerl gij
U mnaI rcndt en waarvoor gij U maar interesseert.

Zo zor nn kurn"n rê6À, n. J.r RanrLlnr ninrn , r g"srorv, n
is. Ons, WcsterseJodcn t:linkt zoiets iu de oren als een neta_
foor, gebruikt ter verfnniing ener rede cn ter iitustratie cne(
gedachte. ]íaar cr zijn menscn, die op een and€re, misschicn
naïevcr $,ijze het probleen ïan level en dood benacleren cn
naar rie \rjj tcn aanzicn van Ramban ptotselins met onr
ínê,.18 lr'sr-?n. li,r .,itn Ll. loJên di. hii ,.n.6.r,-t h+,,
vnr de ondcrgang door hun een brieï te sruren !ïaarin hij de
kern van het Joodse geloof uiieenzettc_ In dc dertiende eeu$,
ontvingen dc Joden van Jenen deze bricf. 1{aar ais gij heden
tcn dagc naar hun kaddisjgebed luistert, dan hoorr gij hen
biddcn en gij lmnt de waarheicl noch aanlaar.tdr noch on.-
lienn€n dat cods koninkrijk nloge tromcn tijdens u\v tcv€n,
tijdens u\\' dagen cn trjdcns de dagcn \,a orzc icraar n{ozcs

.1. lklkn rn
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EEN ,,LATENTE" GEVELSTEEN WORDT MANIFEST

Dr. M. Boas, dic nren wel ,,de vadel der $,etenschappelijke
gevelsteenkunde" zou ogen noemenj heeft in zijn artikel
,,De nieuwe Hebreeuwsche gevelsteen iÍ de St. Luciënsteeg",r)
behalve deze, een aantal anderc beschreven, waaÍonder cen

,,latent geval", eeir ,,niet geregistreerde gevelsteen", onder
het middenvcnster der eerste étage van het huis op de Nicurvc
Herengracht r73, bij de zgn. Latjesbrug. ,,Dii huis vertoont
in dc top het opsclrriít Slqhetlícdt') en eeÍ daannec overeen-
komstige voorstclling. (v. A. ên\\'.p. :J6. Mon. conrm. nr. r168,
2e kx'art der r8e ecuw)".

,,1)c inscriptie (van de gevelsteen) is door oververven oÍ
nnderszins onleesbaar oï vcclccr onzichtbaaÍ gemaakt: He
brccun'schc lctters scheneren hier en daarnog doordc verflaag
heeÍ; door rciniging zou \r'ellicht de oorspronkelijke tckst
kunnen \vorden gereconstruccrd." Aldus Dr. Boas.

Hct Gcrootschàp vooÍ dc Joodsche WeteDschap in Nedcr-
land 3), heeft het iDitiaticf genomen, deze steen te latr:n rci-
nigeD, uit hoofde van zijn begrijpclijkc bclangstelling voor
dit species gcvelstenen, maar ook uit crkentelijkheicl jegcns
zijn voormalig lid, dic tcvcns een niet minder gewaardeerd
c,r rctief lid is geweest van het Genootschap,,Alnstclodamum".
t) 35ste Jrarl)oet \' ! |et (;eDoorschal) ,,^nrstelodanrnm . re:lti,

:) Á. E. (l -\illy ,,,Historische cids v.n ,\rnstedam' 2c d.trL, r94!
p. ,5r vc.mel{lt ablsievelijh tlrnríotrt) N\rc. Heereryrach{ r,7 en }ct
opschrill ra. he! Inis, corupt, ,,Het Snikerriet" (re drnk; geell sél
het jlisle hrisruhncr). (noot \an It Bo^s).
!) Opgeiichtnr r9r9: doórdel)rrits€Bortbo.dcni Íe1rr h.ropgfichl
irl r95o. Zetel 1e ADrsterdrnl
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Hct vcrhcugde dàarom het Bestuur van het C. v. d. J. W. i. N.
het Bestuur van het Gen. ,,Anstelodamum" aanstonds be-
reid te vinden om gezamelijk de steen te laten reinigen m
zó de vondst van een gemcenschappelijk voonnalig lid te
,,ont-dekken".

nJul
tt

Nli'1 r.lNl i'ncl 1lrï\
.(. r:r:r+t

Na dl} reiniging, uitgevoerd door de Fa. Van Hilten en Petri,
van de eÍin gesmeerde specie en van de verflagen, kwam
indeÍdaad e€n Hebreeuwsch inschriÍt te vooÍschrjn, op een

rse ecuwsche rechthoekige, eenvoudige steen, zond€r cnige
ornamentale omlijsting, doch nlet duidelijke, kloeke, onop
gesmuktc quadraat karakters. (Zie afb. r, naar schets).

De inscriptie is een chronogram en geeft in twce regels een

cleel der bijbeltekst Genesis 26, rz wcer, rvaarboven het Hebr.
$oord,,bisjnath', d.i. Ann0.

Het laatste $,oord der ze regel, zijnde het Hebr. woord voor
,,de Heere", is hier nict, zoals gebruikelijk, door de afkorting
van het tetragrarratton weergegeven 1), doch door de aequi-
vocatie ,,ËI-" (God), welker twee consonnanterl hier tot één
Ietterieken verbondcn zijn. I)c i.scriptie luidt in de Staten-
vertaling,

r) zicafb. r. ln,rs, Lc., tJ.,08.
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Dn lz'k zaai(l( in datz(lve tand
\\ ant cle Hccr( z.'gendr hcm.

Hct authcntiehe bijbrtvcrs, in zijn sehcrl, luidt in(leStxtrn-
Icrtalins - :

Fln lzrk zaai(lc in datzclve land on ht \,i d in datzclrc
j:ur |tonderd rnaten, \rlnt de Hccre zcijcn(lc henr.

I)e nNcÍit)tic Nc{)t ccn licht op hct jrrar, $anri de st.c'r
\vcxd amgcbracht, clc naam en hct le|rn vaD clc bou\rhecr,)l
d( beNoncr \nn het huis.

Iicn àantirl letters is gemarl{ccrd, tcD tekcr, dlt dczc, m(r
hun sezantdnijke gctallen!ïnardc h€l jaartal oplcvcrcn -
sclijk dat ook b,j Lrtijnsche ntscriptics sebruikelijk is.

l)it r"r.rl l,liikr,l, r r, llll, b(.r .luo,t, lr, 1.,. ii,,5.,^, r,"j)-
l.ionlend nr(.t het jaal rT++,'.15 dcr Se\r1nr jaart('llins.

I)e vraas Nerpt zich nu o1,, \ic di( 1:aÁ rias, die in rlit
lxnd (BekoDren) door ilcn Hccrc *ezcsrn(l $crd?

l)e \crÍ{clijking rDrt de Izuli ran d(. bijb--ltcksr, vijsi cr
rccds op, {|Lt zijn Daírnrgenoot \rn do slcur (,Í ,ijn ro -
oudcrs uxrs ren lrirfldeli j< in dit la (l is gcs'1.íst, teÍ\\.ijl
Dx1 l,cr ,,sczrgend rijn, $cl bcdoel(l 111)rdt, Drcr aardsche

it(x..lcrcr, in lerban(l lnct (lr nrrrd fhr zcgcnini.Í, ,,Lon(icr(L
mrteD", ; (1.$.2. hoDlLurdrou(lit. r)

IIcn kon ran Dr. ltotts nict hcbbcn lenrnclr. ilat Iii allc( 
'rd{ rtandaclrt zou hcblrn Sr\'.sti{!l ot) rlczc snarr, z,,ill,,l

t(\ L'ns rcn onilcrzo{ik tc hcbbur iugesn l(l urrLr dc stichtcr \ rLn

hrt tr tLis ,,5 ÍJrrcl/ic,A . Ln rxl( 
'(llad 

!. clt DÍ. lnlas in zijn
bu\'(rgccilerrd artili( 1, ctaaro\.(,Í het \1)lHcnde:

,,llrr is \fl rccl. r1r.rliu:LardiJ.a,lllLt nij l,i(iÍ iírn dflrl. Dralc (r,r
HrbrccLLs:;cluL gt'\clstrcn aarrlr{ificn in rcrban(l rrrct dÈ 5lli-
kcÍinduslri, cn drn suikcrlrr ([1. \\'ir (l{ stichr(r laD h(:r
|ui: is, krrr rirt \\1r'rllrr \astsl.slricl, \rcl l;lu:k uit dc |erporr

I \itl \irL'trrl,l L,clf0lrLLnil 1r,,trr. ,Ln o()A:tc in (l,Lr i:L.rr llon,l({11-

tt\7 ,

l
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r.l,uir \rD lnrk\: i' n,' rti. gcl)(nrN(l nl rt.Ír
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.Inqsr,gi"1,-r , {$,it r5.,.r. J,r.t;,.,li, ,t, t,,1r t.t. \,n,s1jr ,,1,h,l .\r,hi, lrfi,I,t.Jrit, \,,,,f Lrji r..j,,lirh".Ë.,, ,t.,r,tir Lri;cp.! r- r7",-r7s7. ill h.r l,,ir lj,t ,1,.r t,ortrrgeêscll-Isritèlietischc H.rnerntr. !t. van .\Íon Èt|nrirtucs ltor()n (,Í ziin cl\i!),,) r)

)l' 
,]. .',," ni.r. ? ,,. \u .,.r$.,.t,. /uu,t..ll r,,r,r,J.. ,r,

n.,xr,..\r,{r. ,io.I Iz.rk !,.fl,,, trI. {irrr ,,,/.. h.t:rnÊsr,. i i Irlnaar dc ..cr\a n
L, jr h, n)icu\r,t,,n,1,.rr,,,.k,1, ,.r .\r.t,rt.t. sr.tr iit,.ll,l rn,l,.,rcl,l ,1,,,r N. i. l)r I H \. l t:"_{.i l ,f.,-r!,..r wi J ,.,r

I,,.,rn,- ol/,,.'\,lr.tjlkt,,., I t,,.1...(,.1 t,r.,.hr,t- t'{,,!\.1"1,npl, kl"ring.

, 
\\.ij-r.r,\ l,l,-r r ,.r tr:r rr r..,tr, ,t, irtr,.t,l|IA, D \, rLrU ,,J.

ut' rn J:r')'lJ" r;r I s,.r,tr,r,,.,I \r,,r H,.r.ri,;rr,- tt,,r,,niw,r.,; \, ,' ,,, ,1,: \i,.,rs1. r-r, r.n(r.,, nr ,,\,.r:,1tr..;,.1. jrrj ,t,. s, r,, I

:lill- ll" ', 
n.,r:rrrns,.rur, \j,n \n,,, ,ri,.,,p r,, i,,flr r7.r.r

|H.,t:4,.1 |n,,r 
'r.,r.rírs 

1,r. IJrrtrij. !.,r :,.n. $..r,1,.r,,1,?,.

l)" ::'1,1,.,,"r trrn,,r,srJr r,,crr"t,".r,r i,.,l'r|r ro,Ír tz.rkr,Ê/, lr,tt,i,j..ri,tll t,, /,., tr.{, J t,,rr .;.,).r,gr-."r.
\.,r,.,l, ni, s ^rt,urrrrl, trrrrz,.r, |L r, l, !,,1t,,, \\,1 \\.dr(.'l
H' l l(nhi-r \.,"'1..t,-rr.,.,.lr,tr,,l|s.r. ,,r, r;rr L.,r,,r. ,l,r
l,?.,1-. 1,. r. .lêl,. t rir,J. \. rt,,r-,,t. t..Í r,..r,I\r1,or,rit,. 17 t\.r,l,lF\t',',n,1 ,t,rj lt, ni.,.,,i , I | ,, o,, t.,, ,, Ri,.,,,i,, ,íi,.I,j' t- |, r,,lrtr, .. t...1|)qti,,t,r, r i,.rr,r ,1,

:,: r1,," ',,,, Nirk ii ,,r,,t,. \r, rrs,. H, r, nqr,r"r,r \r. 1t,, .r,,
:1""1,.':. l:.,,,,t,,,,... \,,,r. .\, h. i ,iirr ll,..r.. .r.. rr ,,Ï s,..l.A.1r,l ..\.R ,,\',1 ,,.r t.,.,r jr,.Í. ,,.rJ... lr.,.rr .\r,,r r,1(t5 iIlr7.l+ \'as ovcÍltxi(!r, is tr(Í nict oIl r(,srliik, .1at dii ccn vcLg'ssrn! roor lzak is_

, Ol):o línltrt_r768 ctrofg Izlrti, dir toon in surinuDrc $1x)ndc,

1.. ':,,,, :,1 
JI,, r, i,',i, ,.rr .,:L 'ijI ,r,\r ,r j h,.r. s,,trw,r\.i rr . t .\,uI í I .,,1,,c. rt: t,us,.lr,t.-rirr , n r, r,.., t,"_ir,rrvan r)rar nioedcrl!k crt(l(,c1. .l-cn rt(lc ran .tcz,, orcrctÍacli;

,) Bors Lc. lr rro cn r,tr)r:) l-ecs: 1sr ( Ík. r,!,r rsraiLI
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1\rftk.n d{ hLrizur b.$lronil (loor llí,zes lrjcs ír Hnrt()H l-rv1
trllrr{us {1l ijeir\o.r(l ot) I r{).ooo. snnrrn (li\- \ í), .JJ79.
liil ílc \'rrpo'r(lingsr sistcrs bliilil, .Lrt iclr urn dczr huii eD

h( t tcg.,r\1)or(lisc nurnnr., ,7j ,D,rt zijn.
(\rl rI r'tlk,ti: grschn'tlL,nis rnr hr1 l,uis liar il( U ni(:ts

rrrkÍs rr(rlc,1(.1.n dlr) dat l(t t,,t in (k.rgil( c(nN in l)ot
b( zii !r,, (lc Í,,urilif (11,ll(l(i'i bl(( i I)c opgaaÍ in hct laàrb(r'h
\'.lL\nrslclodrlnurr llx)rt ,,1) (n \ rrÍ.aissiDS l',rust,r)."

liicrnit blijhl dus, (tnt nirt ÁÍ'rr, d(xh zrjn z(i', Izuk H(n
Drnlcs 1l("r,r (L.b(trnriRr vun lr(t huis rx). I7-t is lic\r( st.
r(hr hit trit tli nalat,:ttscha1, v,u) zijn radcr hci cri had vrF

N,ncn, ilaa'i,1, hct trgcn\'qndise huis ,,SrykcrÍic(lt l,r(.ft
lat{ n b(trr\cn . . . . rD ile strcn .Íin nanrcbrrclrt.

l)(xn rll ontilckkinA Yan (lczc l]rlclst(r zor Ict rrntal bc
krr.ic Hi llrc.uwschr gc\r'lstcnrn iD orz( strul rct íé zijt)
vcrtrrcerrlrr11, \'iLr. brt nl( 1, (lat {r sin(ls de h.vnjdi'rg ntt\r
(l,.n rcrl('cn zij'r ((r.ía:m, lraaÍ(,n(leÍ (iln cl,r ír:rxistc; L ilc
,,:\l(cdallr.litschnh', nrccr l)rkcn(l ondl,r (lc n,ran,,,Abral)xrlrs
(nï.,and(, (lell l,L'l l)in(lcn \an lzrk) ') n, pcrcecl St. ,\ntlro
ni( l)rccslrrrat rj H( t lrris rntt dr sic0n vicl d(xrr slotxrrs llan

llcn,,)t),rrn\\',izi,rN van rtrrr hrcr --\linits, {l,nr schr. ot!(lcr
)!nnrD l!,sins, ,nn bij (l( sj,,lx r \'i,n hrt hris íl( stccr tc rclrtcÍ
Irl.n. bl.cf z(Jll(tfr rrsultrlt.

Hr1 is (hrs \v(lzaak orr rrutrzlrm t,,rijD,'ll ic bllll{.tr. c,r
r,, nros.liilr biitijrls in t( srilpcD t,'t h,t t.h, xl un dit (,rl

Itccds rijr talrijkc iterrlsttI]cn hij l,et sl,,t,cn vrn L iTcrt

ri!,h ol !cr(l$'anl(l tcrarl(i ctr tcrcclrt gel([i.n in huizcn
brit.n ,\nrsl1!lanr, saar zc \rclis\!rar l)ehoudcn zijn ilcblc
y.l], doch hun Listoris(:ll tolx,gralr|isch liaraktrr verlorcrr hcb'
b, rr c slcchts t(,t curi,,surrr !ic\1rr(1cn zijn.

r) ,e rÍlj. q lj,,rs I . l) I r!
!) l, Aillr, ,,Hist,,ris.I. (;iils vr \nrslerÍhnr", rc cn re ,lruL, nocrnt
rlcsle.n rie!bij(lenrr(lclnrg(l1,o.,l.Sl,\trrh Lrees!ràati, \eleeryrn
zrjn reedr F6l(n)t,t leri À,c\.olge \aD (ie oorl,)r ', !. rr7, i. (Lrtrk.
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Op het gevaar van overveÍcn, \!aardoor iDscriptjes onlees_

bàar of onzichtbad dreigen te worclcn, hceft schr.. at eens
ïroegcr in dit blad gewezen. Het hier besp.oken gcval is
'- n .oloivp. \d,,,1,'8êv,,r --,n..8,t-,,_,,
Je, rnddcht up t. \estr8cn.

L van Esso Bzn

Sccretnris \'. h. cen \.. d. J. \V. i. N.
BULLETIN

lan het Genootschàp voor .Ie .Toodsche \Ictcnschap in Ne-
.:lerland, ter gelegenheid van de ovcrdracht van twee gevel

stenen aan dc Portugccsch Isrnëlictische Cetneellte teÁnster-
dam, tcr turietseling in het gebouw dezer gemccnte, op Zon

dag 3lr Sje\\,at 5713 (r5 Ircbruari 1953).

De herkomst der twee gevelstenen, dic hcd€n rlar de Portu
geesch-Isr. Gemecntc tc Amsterdam Norden overgedrag€n, en

e€nige historisch topogrnphische bijzonderhedsn op cleze b€
tÍekking hebbend, zijn bekend Be\\'ordcn door de publicatie
ran hct voormalig lid van hct Gcnootschap, \'ijlen Dr. X{. Boas
in het 35ste Jaarboek van ,,Ansielodanurn" (1938).

Hct is ïlll dai nrtikcl, dat \r'ij hn:r h€t volgende onuencn.

,,De rTde ecul'schc ge\-elsteen, met het Hebreeu\rscbe op
schdft en het jàarcijÍer 543r (1662r'63) behclst vier lvíJoÍden,
cn \'!el de eente lLoordcn. tev€ns hct cerste hemistichium van
het bijbeh'ers Ps. 16 r's 8, dat jn zrjn geheel h dc Latijnsche
Vulgat:r, ,,Providebam Dominum in conspectu lneo semper:
.luonian a dci(tris cst ihi ne comrnovear", in de Staten
ïertaling ,,Ik stcl nlij .len Heer gedurigtijk voor mij; om.lat hij
aan lnijn rcchtL'rhlnd is, zal ik nict I,ank€l€n", en in de Lcid-
sche Icrtaling ,,lli stel mij lah$r steeds voor oogen, als hjj
ean mijn rcchterhrnd is, wxnLel ik niet", luidt.
,,Ih stel mij den Heer inortdu/e11d 1o.r ase,, \yas dus het richt
snoer zijns 1er-ens, dat de bou$heer in den gevel van zijn h'ris
deed plaatsen. De spil der inscdpiic vormt hct tNeede \uoord
\an het vcrs, des Hccrcn naanr, die door slechis óén icttcr.
ten teekcn van afkorting door t$'ee stjpp€n gel<rcond, \'ordt
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gcschctsi; zornin als dc orthodoxc lood (tr crccnlírnstig hct
Yoorschrilt dcr Nct dcn !.rheven naan onnoodi8 ol o1-crbodi8
niisprcckt, schrijft hij hcln cïcnmh \1)luit, althans \u).
rrrofaan scbruik. la zolis, ,Lls(,f dc stichtcr vxn dcn stccn ziln
heiliÍlcn ccrbicd tcn t\ïcecl€n ale |eeft Nillcn bítuigen, vo(,r
dion .encn lctk r hoos hij ccn klcnlor iype.lan voor alle c,vr.iitr,
r:cn schijnbarc dishrrnnnie tusschcn formnat cn bctccirenis
vrn hct kern$(xrrd dcl uitgcdrukte gÍLaclrtc. \'ooris :s allccn
op dcn hvccdcn rcgd het liurtstc Yoord der sprcitk, hct bij
sq,r.l \an tjjd ,,taDi.l" stce.Ls gcPlaatst, gcflankeer.l door d.
jaarl rduding -\nno i,122: nx'n krijgt (lcn nrdruk, dat dr
stcenhou\'!!r slechts il)n1rru\ycmoo.l daarvoo. aan \'ccÍs
zij.l{,n vxn het tcksh{oord dc noodisc ruimtc \'ond.

HcrkoDrsiig is dii stccn uit hct 1'oorm,rligc huis \\ratcrlíÍr
pl{:iri rr I of in d. \ rocg(ifu bcnamin-q cn nurrrrrcring Hout-
gracht f.) 23.j.

\r.rn Àrlicl cn \\i:issnan, \. H. Oudh. Vl (rql)j) p. r07
hcbbqr (lc stccn nog ter plaatse gckcnd, doch hcnl slcchts
oppervhkkig bcschr(]\'el1: ,, dc gevei \Vntcrlooplcin r: vr:r
toont rcD Hcbr. ,)pschÍitt i11 ccn cartoucbr !rn dnstrccks
r650 (sic)".

l.lvcnecns ck lrlonurl(J,tclr ( on lissi. V, 2 (r92ti) nr. 169r.
,,Hrlsgc|cl, .jr li\ïnri. drr r7c ccu$, cartouche rrrtt Hcbr-

I)c Ànon|nus van h.i tcn Archicv€ aanwezige Schctsbock
( r1376) {,chtcr rnanl( \'an dcn zich toch \vaarlijk nilt a:Ln hct
oog dcs boschou\\'crs oDttrekkcDclcn sieen al cvcn]nin gcw:rg
als laD dclr llnclcren g€\'clst.cn o| het \\'aicilo.rplcin (Dl
nr. -55-57")

,,Hct }uis in hwestic serd Bcsloopi om tc \vordcn bctrold(en
in het gcboux,cncomdex deÍ nrnra dc Vrics ïan Buuren & Co,
dat thans onon.lerbrokcn \\'atcrlooplein 1 r:j cn dc rangren
zende pcrccclcr op den ZNanenburgwai oDrvar, nog atlczicD
van het er nrrde vcrboDdcn hooidgebouw .lodcnbrecst ra:rt 3 r:l
hrt huis met ,,de t\'r'ee ( noozclc schapen" (naast h€t huis van
Remirrandt). Op nijn desbetrelTendc vragen heelt l,et hoofd

:o.l

dcr iirtra. hct oLrd-rmdsli(1 llr. (l- dc Vri€s vrn Buurcn, in dc
cersie pllLlrts vrjendclijk gcanhvoord, dat dc albraak pluis
lonrt in 1923, cn vcrlolgcns, dat hij persoonlijk, dic ons bcziil
hoÈclendc gclclstrcn M hei Iion. Oudh. (;NootscbaP helt
ijcschonkcn." (diri htrr lict innlctsclen in dc urrLLLr lan hct
Rurgerweeshuis aan t1c Sint l-uciënsteeg).

,,Í'eien \\'jj dus, (lo(,r $icns toe,:locn dc st(cn bebotttltr is,

nict in.lcr 1s bcirelld g$vorrlen, door $ien hij is gcsticht.
'locn nl. bet t)crccel nr. rr, hct p*huis crDllast, in rg23 \'e.d
x{gebroLcn oD jlr hct conpleri dcr íirnla dê Vri.q \'^n Rrrrrr.n

tc rvordor ingelijfd, \.crsclccn h llct Nicun Israè]. \\'cckblad
lnn r+ l|lni lgrii ccn nre.lcclecliDg Yan ccn nizcndcr ovcr dê

geschicdcnis dcr l;i:idc huizcn rr ct) r.l ,rL I n stichtcrs'.
,,1)c stol van dit bcricht wxs, naar mij blcek, grootendeels

onilcend aaD hct \1,rk vln dcn hccr T..l. Itccssc, ,,I)e Suiker-
hrndcl vtLn Árrsterchm vaD het l)cgh deÍ r7c ccLr\\'tot r3r3 ,

deci l, Haxrlem rgoli |. r?7 r.lo. ,,Stichtcrs l'an bcidc hujzen
\\i:Ircn rcmrogelde (n ;n\'loeddjkc PortuÍl(sch Isrnëlictische
kooplicdr , Abraham on isaàc ((lO Pcre\,rx, dic bcidc pcr-
Grien lictcn bo ycn, olr ir pcrcocl rr ccn snikctraHinaderij,
on in pcrcecl r.l hrn \voc,nhuis tc restigcn. l)c hc liccssc dcclt
ous d{, krtgi\nllcn der ralllnarlerij nrec hct huis k,ccg 1àter

n:iaÍ dcr oproliacnd$ l igcDaar ])irict , dcn natn, ,,lJn'rcqucns
l)aradijs".

,,l)c gegcv.ns omtr.nt {b h({'rcrl l'cr.t'ra hcctt ltftssc ticpul
uit hct -Arclriel dcr fortugccsch- I sr aiilictisc| e Scmccrltc, die
yc,oral aan AbÍlhanr Pcrcyr. itÍ)otc yerplichtingcn hceit; hii
$as o.a. nr 1675 ccr dcr bouNhcc|cr vaD dc tegen\oordigc
Port. Isr. S\tasosc (zic o\,cr hcn,.l. S. da Sna ltosa, Gcsch.
(icr I'ort. loden tc 

^nstcldam 
r.;93 r925, p. 3i,.lg, 67 v8., 83).

,,\Iooral is bchns$cl<k.nd de nrc,:lcdccinrs, dat AbÍaham
Pc,c\rn (overl. 1699) ook autcur was van in hct SPaansch

gcschreven bcspicgclcnde Nerlien; nl. I-a Ccrtcza rlel Cantino
(de zcherhcid \an dcir $,es)cnLspcjo de laVanidld del À{undo,
(spieg€l vnn de ij,:l(lhcid dcr wercld), \\'elkc in lmst€rdan in
1666, Íesp. in r67r zijn vcrschenen.
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,,Nr had il., lnct dezc $írrken in handcn, de gcteg€nheid í,n

een zeldcn optredcnde inogclijHreid tc ïer$ezeniijkcn: .te aaD-
n'jzing van cen sprcuk van ccn ge\etsreen tu cen gcschrift
van den bou$hccr zelven.

Inclerctaad slaagd€ ik zoDdcr vftl noe;te cr al spoedig in
ondanks d. \'olunrineusheid v:ln .len Dspejo (560 pag.) -Ínaar dank zij de vjndpaats der ta ooze gebezjsde citaten

aanduidende randnotiti-"s, in het boek rte sprcuk als bijbet,
citaat (Psalnl 16) aan tc tretren, nog.wet vcrgezet.t 1.an dc eI
door clcn schrlji'cr aan gehcchte intcrprctatics. Op pas. z1 ve.
f -mrr'!r ,1. q, I,i1r. r ,tn I 1. r,rtrr-r ,t.s ln,, trnen r,rlooÀ "rrhij bcsluit dit hooldstuk (Discurce prjmcro .àp V) nret de
volgendc vermtuingenr ,,cn op.lat cij betcr begrijpt tegeD
Nicn Gij schaudetijk zondigt cn wien cij trí,urY met nrnige
liefde noet l.liencD, overq'ccg wat Koning Davi.l heeft gezeHd:
,,Ik stelde rnij .len Hecr vmrtduend voor oogen, .tat wit ze(
r'n ik.r-l .t,l"h,,uÀ"1-mr!h \rnJ. nurr...L,.,r^nrlxticn
voor oogcn, rvclkc zich vcrbreidt cn uitstrckt over al haar
voortbr€ngselen, en aan.leze haar genade en hecrtijkheict mee
deelt" (Í'ij ge\.cn hier dc vertating cler Spaanschc tekst)rl.

LêÀr JirJ"rhr l!, r i,' r.n ,l f.r"n / , in J"n brjb",
tekst dan wclkcn tnen hcm, mct het í,og op de, in het bijbel-
1eÍs er mee verbonden ovcrleging, ,,ats htj aan mijn rechter,
haDd is, r'anl(cl ik niet", cn dc siÍckknlg van den ganschen
psalnl zou tocliennen?

,,Mogelijh blijft intusschen, d:rt hij negen jaff tevoreD, op
den gevelstccn ovcrccnliomstig den $.erkctijken zin, slechts
zijn godsvertrounen hecft $'illen tctrjden".

Inn,-rlijl( \.eÍwant is het opschdlt van cl{: van \ratcrtoo-
plein rJ afkonstjgen gcvelsteen rnet dat vnn een cerst kort_
geledcn \.erdwcncn t\r,cetaligen gevctsteen, vlak jll ctc nabii-
leid 7{. r. r.t,u,L\. | ,s r,rt -:êu\'. t.rr-t i5 Bpíl.t.prJ
rs36).

,,De gcvelsteen bcvnt ceD Hebr. iiscrjptje cn een \cdcr-
r) l)c \roor,itto lin ons(;cnootschap heelr ir zijn re.te,,c.spleten Zic
l.rr" {r glE) (lcbÍmnerunPereyrà,s\ erteDaanne jchtgcbncht lRc.t.)

2.l3

landschc, blÍkbaa. .le versic daanar, ,,Op l-\vc s,Ilicheldi
l'aclrt ick Hecrc' .

Lrit het Schetsboek blijkt, dat dc,,lJcirlc steeÍ bo\qr de

eerstc l'crdjepi11R", drie rcgcls tekst bevàtte, den eersien rcgcl
rlct .]e Hebr. tckst die door eenigc krabbcls lvccr \ordt
aang€duid cr1 jn t ,ee rcgels clcr \cdcrialclschcn, ,,OP -'

,,Het brjbehers, dat hier g€bczigtl is, treft nlen aan, Gen.

+9, \'. rii, en cle Nederlandschc tekst beànt\voordt Seheci aan

de StàtenvertaliDg; ,,Men nrag dus aannentcn, gclijt n;j
tror$ens cloor ccnjge fersonen, dic zich hct opscbrilt og heÍ-
irncrcn, is bevestigd, dat dc ccrste regel den oleÍeenkomstiEen
Hebr- tekst bcvattc: het korte vers. dai deel uitnaakt van
den zcgcn Jàcobs en, in verbaDcl mct det1 corte\tus, een veel

omstreden object is van de bijbele:tegesc cn ïan dc brjbcl
cÍitieli.

,,Dc HeeÍ I. L. Sceiigmann l.estjsdc nlijn aindacht op tlt
cliscrepantic tusschcrl de .loodsche opvatting 1.an hct \.crs, dii:
riteraard dc sticht(:r \ an dcrl stecn vooNtond, ,,Op U$' hulp
hoop jk, Heer", en dc cloor hcni \,€rhiuiSclijk - tocs€-
voegdc \elierlaDdsche Statenvert:rlirg:,,Op U$ zaligbeid
\lacht ik, Hecr", $aaruit ccn Clrrist€iijke zin spreekt.

,,Hoe dan ook, elk i'aD beide opschrilten toont, .loor h.t
erin blijkcnd G o.ls! ertro o\!en mccr lcr$antschat) ,Det dL

sprcuk nit de Psajmen ,,ilistclm,l (lr! HeL:r *trlurig voot oo-
gen' , cl:rn cen dcr an.lere opschrilten vrD Hcbrecu$sch!

,,Oi rlÊzc nrscriptic \ ali Sclijl'dr ot'd€rdon is als hct perceel

zÊll, is ccl,tcÍ il: iraag. \ict onmogciijk actrt ik, .Lat tlr
stcen eerst bij ren ïcrbou\rLIg, dic hct pcrce-"l zel(cr hccfr
ondergaan, is xxn!dnaclrt.

,,1)r huizcn Z\rirnbLLrg$:d +o cn .lS rornrdetr (,írrs|ronkc

Iijk ,.'1 gehccl cD irct is mc,k\aar(1ig, dat ooli zij, zo:Js licess('
p. rjr i ii. mec(l1.lr, n]n l)cho!r c \ tln ccn suikcrrafiinadcr! , cti
vcl uL l(it jaar rrj.7, zijD grsticht c!in(]t!s (l(m rtlr lrortu
geesch Isracl. liool)Drn,r Isaiic ll,)ca.1,,, (bij d. Sna ltosa t. -'lr.
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Iuidt de nnarn n{ocatta) in lvicns íarnilic ale l)crcceten blcven
tot in.de t\vecde helft der r8c eeu$,; daarna krvamen zij aan

9: suLkernrma Kolting, dezerfdc, die in rÍjor ae peáeten
Waterlooplein rr en 13 vcr$,ie{ .

Tot zovcr Dr. tsoas.

. Het ccnootsch:rp r(,or dc Joodsche Wetcnschap in Ncdcr
lnnd meende cr goed aan te doen beide stenen t".og t" b."ng".r,(lxir wi:rí rij ror hrn rcchr konrcn: nn s.,,r zi;."n p.,"s,ina"
historischc omlijsting vhden.

\\-ij vondcn hct Kon. Oudb. cenootschap bereid, de ecrst,
beschrcvcn gevelsteen, dic de nNur .i,aÍ het Burgenvecshuis
sicrdc, aan ons af tc statln, cn parnassim dcr port. Isr. cc_
nreentc cvcDzccr bereid hcrr tc aa:r\.aardcn.

Dc hlccdc stcen, di(, I)r. Boas zch,e dus niet gezien en nier
,,nd.rs Sck(nd h.ell d:rn uir hcschrij!inren ,,n mondctin8e
nnll"d.linË.u, , Ír Ji, hij rer,t$cncn .r.hrrc. r\.êr{- r.rurr g..
!,,nJên in .lc .,,ir, rÉ,wrt ,,.,r. h, t I,.rc."t \ rltrcnburg"rsir:rar
186, d. !,lormxlrge lt:rrzêfàbrick urn do 6rnr.r ,h Ha.rn. \\.ij
rïerden hicrop 

'rttcnt 
genralkt doordc Heer ph. A. Sondervan.

Ook Dr. JarLp iÍeycr vcrnet.tt hcm claar jn zijn boek, ,,Hetveld\ïcncn (;hctto".
l.)igenaar, nrrch huurder r.an het pcÍceel, \.isten van het be_
staan vin dic steen af. \Vij vonden (te cisenaar, dc Heer C. van
Stoik, Azn. tc ltotterdlDr, wrt\lilcnd ber€irl, hem ons af ie
s{iran íhz( ,hrk :,.,'r l,.id. \,rrrLrh8p Fr*c,rirên MoBin
ln id. í.ênen r" Irun 'liirr\? nrrr,lise,rxgeting brt Lcr n:nc
sitlrhl d. hi.rinncrinl'l L{enrt h,,u,k.n iJn ,t. Ë,{ts!nr.ht v.,n
ttlce ledeD dcr Íoemrijlio port. Isr. (;cmeento.

ADstcrdaDr, l.'( brurri rq5.j.

Red€, uitgespÍoker dooÍ PÍof. Mr. DÍ. J. A. Íen Praag

Voorzittcr van hct Gcnootschap voor (lc Joodschc \{'etenschap
in dc tr{ahanlàd der Portugecs Israclictischc Gcmeente op
Zondag 15 Februari 1953, ter gelegcnhcid van de aanbieding
door het Cenootschap aan dc Pam ssim dcr Portugeesch
Israclietische (;omcente van twee gevclstcenen, atkomstig uit
$'oonhuizen van zlrvlrntiende-eeuvschr seíardin.

l)amcs cn Heeren,

HoLr kan hct andcrs dan dat ik rlvorcns tot het doel va
dczc bijeenkonrst te konrcn, eerst gcwag maak van dc ra|np
die Nedcrland zoo juist gctroffcn heeít. Als Nedcrlanders lc-
ven $,ij cdc met onzc Zeeurïsc cn Zddhollandse land-
genoteD, dic in éón nacht door het \vl)edcndc $ater have cD

goccl, cn in \'(,le gcvallcn ook dierbur(' rcr\antcn zijn k\ijt-
Seraakt. En het dced ons allcn goed, in (lc kranten te lczen en
door de rndio te horen, hoc er nrct mnn cn mrcht ge\\trkt
werd otn te reddcn, wat tc rcdden vicl. \ran hooFÍ tot l;rag,
icdcr zettc zich in. Iion jc in het rampÉebicd zrlf gcen hulp
geven, dan schonk jc gckl, oÍ dekens, kleren. Hct leger, &
politic, all-"s wcrkt ner om hct de vxn hris cn h(,f verjaagd.
stumpers zoo l)rettig nx,rirlijk te makcn.

Maar kaD het :rnders, \v,"'necr je iD hct hartjc ïan onzt .l(È
denbuurt staat, dat ic (lnD nict tcrugdenkt ann dc jaÍcn
r94!-r94j, toen lriet vccrtirlrhondrrd mensen {loor een na-
tuuÍkracht rcrsloDden \r( rdcn, iriu Dlcer dtlrr honder(i-
duizend, nranncn, kindcrcn, hun lc\tr door nrcn
sêljjltc boosh('id nrocst,rr latcn. \\i)rdt nu de politn' .,t)I{(-
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rocpcn om tc helpen, toer $crd zij inijcschakekl 0m dc on-
gclukkigen uit hun huizen te slcurcn, dc dood tegeD)oct.
\\rerden enkelc daSen gcledcn cen paar kindcrcn (loor dc goh.en
llit dc amren hunncÍ nocdcrs gerukt, duizenden kindcrcn en
duizenclcn nocders orrdergingeD dit lot door dc brute kÍacht
van \{rcd€ ncnsen. \\rordt nu icd€r opSewckt tc helpen, toen
betckendc hulp aloodsgevairr. En ziehicr: het enige licltpunr
in dic vcrcchrikkelijlic ttd, was dc moedige hulp door cnig.
duizen(leD landgcnotcn ons, met op het spcl zettcn van cigen
leven cn dat vrm huD geznrncn, spontaan gebodcn. ED dcze
rcdders zetten zich niet voor cnkelc uren oÍ dagcn in, maar
roor een onbepaalde tijd, voor zolang de bozetting zou duren,
misschicn \ycl voor bun hclc levcn. Waren zij .r nici g.-
\!c.'st, drn \\'arcn wcl allcn tc grondc gegaan.

In dc (,nt$,ijdc Jodcnbuurt staat dc I,ortugesc synagoSc,
(;ocldank, ongcdeerd on onvcrlnt. l)c rest is geschonden voor
altijd. Is het (l:rn tc venondcren, drt, rls er nog ecn paar
gcvelstcnen uit zcventicnílc-ccu\rsc Joodsc huizcn gevo den
$ordel, gcvclskrnen nrct Hcbreeu$'sc inscriptic, \\c ze \illen
inmetselen ir llc pírort van hct drbcschrrdigde (;odshuis?

Zc \taren rccds voor de oorkrg bcschrercn dorr die {,íocdc
.lood, lnl van ons Gcnootschap, cÍ goede kcnncr cn nrÍrnrnr
rnD onr oudc J\Nstcrdam, l)r. II. ljoas (3sstc Jmrboek van
.\nrstcl(xlanlun), rgJS). Eén was toi looÍ kort to lindcn in
do,,(;{v(tstccDnrrur" in dc St. I-uciënstccg en is afkonrsti!
\xn h.t in r92N afgebrokcn huis $aterlooPlenr r.j, gcbou\li
rloot dt suikurkooplicrlcn,\braharl cn lsnxc PcÍcira in ltel
jutr r-1.?? (r6b2 J). Ii.Il sicÍli.jkc cartoucbo bcvnt in hrt H€
brreuNs hct btgin ltln psalm 16:S ,,lk srcl n)ij dcD Hec.
scdurig roor oogcll. l)e stccn \\crd d.roÍ de Êrma dc \:Íir-.
vllu ]Juurcn, dir: het huis had laten rrfbrrtrcn in r'i,rband mer
rle bou\r haro Dieusc l)crcelor, ÍlcschonkcD naD h.t lioDiuk
llli Outlhcictkrrnclig (ielrootschrrp, dat thnns bereid blcdr, h.ir.
,ri,r hrt (;cn.)otschap v(,or (l(.l(Írdsch( \\'cr({rsch:rl ) l f rc s raar.

De l\1cdc jtkn is alkoD)stig rirn hct orDstrfcks rgjo irJ

scbÍ,krn huis Z\\'ancn burgr r r I 33, in cle zcvcnticn([. ee11\\ g!
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bouwd door de suikcrkoopmanlslac Mocatttr. Hij werd onlanes
ontdekt in dc achtergevel van hct pand Valkenburgerstraat
186, dc vrocgere matzebrkkeiij van dc li.ma De H&m De

steen bevat in het HebÍecu\ïs cn in dc Statenbijbch'er-
taling de \roorden van Gen. 49: rs ,,oP Uw zalighejd wacht

ik, o Hecr." De huidige eigenanr van het perceel, de heer

C. van Stolk, was zo goed, hem aan ons Genootschap tcn ge-

schcnl(e te bieden.
,\llrn, dic hebben medcgerYerkt om bcide stecnen tc doen

plaatseDin clc poort waardoor dc Gebrs. Pereira en Mocatta
zoo l,lltlk ter stnagoge zijn geschrcden, breng ik hicrbij op-

rechtc dank. Zij Narc]r Pamassijns der Gcmeents en 
^anv'czig

op dc dag drr inÍ'ijdins vrln dit tlotsc gcbou*'. X{ag ik dc

htridige Parnissijns van (lo eerbicdNaardige Portugees-IsÍr-
irlictiso Gemcente !'mr Ansterdan ctc bcide histo se

stencD thans overdÍngen cn hicrbij in h€t Spauns de woorden

uitsprc.ken \\':tarlncde in 1695 \'osscPb lrr.n.o SerÍ:lno de

Spnnnsc vertaling vtD dc Torah, (lic hij in opdncht var Par-

nassinr vcrlarÍdigd had, l)un aanbood:

,,SLiplico r Vuestras Mercedcs rne ln(s) adn)itan con su

c,rrinoso a{ccto para .1 consegnimicnto dc la (}racia univcrsal
dcsta s,rntr liehilflh, a quien Dios coimc dc bicnes l' Pros'
pcrjdr\cles v o Vuestrffi Mcrccdcs conce.la h \-idrr Y felicidades

Er 
'11ag 

ik Ucvr'our' .1. l3o.rs S u)'í, do n'cdu\e vrD Drr.ln

goedc vricncl Dr- M. tsoas, dic hct eerst op dczc stcnen dr
n dacltt ijerestigd hàd, \'crzoekcn, in do poort dr: dotk tvcg

tc trcld{en, (lic ze nog arn hct oog onttrckt.

Rede, uitgesprolen door Prot MÍ. Dr. J. A. van PÍaag

VooÍzittcr vlln htt (;enootschaP Yoor dc.Joodsche \\'etcn-

schap, iD het (icbouw d€r ,\'-ederlandsch lsraëlietische Hoofd-

sl:mgoge, Pl. ParklnaD g, Anst€rdam, op Zonda{i r5 Ircbruari
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r953, t€r gete8orhcid lan de o\.erdÍacht door het Genootschap
aan het Kerkbestru van t!!'ee gebràndschildeÍde Íamen,
afkomstig van dc chewresjoei ,,Ahavath Achim", eersi Be
verstigd aan het [Ieesperplein €n ]aatstelijk h het pcrcecl

]lauritsstràat rz.

l{ijnhccr de \roorzitier
van het Kerkbcstuur de, Joodse Ceneenie,

\\rjj zijn hier gekonen om U een paaÍ ramen aan te bieden,

die we venorvcn hcbb€n door de volhardende :lrbeict en het
niei afl:rtcnd doorzetiin8svermogcn van onzc secretaris,
Dr. van Esso, een paar ramcn, die wel geen groote Lunst
Naàrde, maar voor ons, Anlsterdamse Joden, een ontzaglijk
grote gcvocts$aarde bezitten. Ikzell h:td zc rccds gekend

toen ik een klein jon8etje was, en ik nret nlijn \'àder op Sjab-
bath en lecstdagen naar het kleine sjocltjc op het Weespe!
plein ging, $aar ze toen nog prjjkten. Het Weesperplein,
n1et zijn pas kort gcopende I)iamàntbeurs, en daarte8enover
de verdq'enen Diamàntclub Concordia, Net zijn Hêndrik
\ïesierschool, r,eiiswaar een instelling vnn openbaar ondcr-
wijs, maar zó .foods, dat er Zaterdags niets gele€rd koD

Norden; het \\reesperplein met ctc stal vall cle verdrvenen
bierbrouwerij Hei Hmntjc, \ïaarvoor altijd een dÍom Joodsc
hindcrc' stonct te kijken naar de wekloor\-oedc paarden, die
Ne bij name kendcn: Nlazeppa, Bibi, het \Yeespcrplein met
hln :rcht, dc,,Jod€ntran", het \\recsperylciD, scheidirsslJunt
tussen de échte Jodenbuurt cn de Sarphatistrnat, waar \ïc1-
js$aar ook nog talnjke behou.lende lnmilies $oondcn, naar
ooh vele, dic door de s'elstand al ver van hct geloof der Vade

rcn vcrNijdcrd saren geraakt; dat $ccspcrplcin nret Joodse
venteÍs voor:rl van vis. En.loods€ mànnen, ooli hercr, \vnnt
.1.f \'.s nr ccnmaal zo de tràditie. die daar Íis k$.rnten
hopen. En ourle Joden'roLL\ïtjcs uit dc u.êespersilaat cn
Israëlietischc damcs van Sarphàtistraat, $:ecsperzijdc en

\ïctcrnrgschans, die inkopen k\\'Àm€n docn {zL: hadrlcn allc

nog s'el ccn vrome moeder of tartc, dic op liosjer gesteld .rvas)

cn dc .Ioodse schooljeugd, ook uit de ,,arnrenscholcn" uit dc
I-epelstraat, wat vormden ze een kleurig geheell

ED in dai sjoeltje wat al v€rscheidenheid I Dc gazzan,
meneer de \\Iilde, met zijn kroezig€ baardje en zijn rod€
Nmgetjes (waar dc x,ijn wel een beetjc schutd vàn was)

jc kuni hem nog zi€n op het schilderij van de clrie soírien
vaD Eduard Frankfod,dat in deze kamer han8t.- desjammes,
schoenm.rker Yzcrman, di€ nog ouder\ïcts in het jiddisch
irllc Nitz$'es lanaf het Álmemmor veilde en zijn aanteke
nin8en maakte met veters in een groot boek vol gaatjes, en de
kohaniem, r'ogels van diverse pluimage, wier cloechenen me
nog rn dê oor.n klin\r. ên c- p,rn.rssrm haàrvrn sommi8p
deftige ,,betoeche" neDcercn Llit de Sarphatist.aat als Veder,
Hes en Rudelshein, maar ook enkele eenvoudiger lieden,
winkeliers uit dc Weesperstraat, Santen, en dc
oude heer lÍug met zijl \ïitte baard . . . . En zove€t typische
oude mannctj€s, die rnijn broer Siegïried, toen een echte duv€],
ond€r de bankcn l<ruipend, aan hun benen trok, wat luide
protesteD ontlokte, $aarop dc hcer Yzerman een bezwerend
,,pssst" liet horen.

Iin wijdingsrol €D tevreden, met een verheugd gezicht,
ku'ànen de bezoekers na de dienst naar buiten en begaven
zich tien passen vooruit, weer drie passen achteruit, mekaa.
aan hun jffjes irekkencl, \'oortdur€nd her en der groetend,
naar hun dichtbij Belegen 1''oonhuizen: Amstel, de Joden-
Prinsen- I{eizers of Hcrcngracht, de Sarphatistraat, de
Spinozastraai, en niet heel veel I'erd€r- Voor velen hield de
wercld aan het eind I'an de Swamnerdamstraat op. En thds,
gekomen krcgen ze van hun vrouw een heerlijk dampende kop
koffie met een stuk boterkoek nachesl En a1s het mooi weer.
was volgde daarop ecn kuiertje naar Artis, lvaar men vlak bij
de ingang op een deÍ banken van de papegaaienlaar neerzceg
om nog eens gezellig na te babbelen.

Op dit alles hebben deze glazen neergezien. lle bezoek€rs
r'an het sjoeltjc zijn weg. Het sjoeltje is een woning geworden,
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een wonirrg van niet-Joden. Deze rafieÍt, die een Joodse

Iunctie hadden, kunnen dez€ daaÍ niet m€er vervullen' Ze

stellen een opgaaide zon voor, waamit e€n mageen David

rijst. Hêt eene bevat het woord Àhavath en het tweede het

woord Achim. Nu zÍn ze weer aangebracht in cen gebouw,

waarin Joden als Joden tezamen konen. Mogen zij tot in
lengte van dagen op Joodse bmederlield€ neerzien ! EtrT JOODS HTSTORTSCH MUSEITU

Met cen gcvoel Y n grote voldoening is het, dàt wij hier
melding kunne.n maken van dc heropcning van het Joods
Historisch Museun en mct ons z€ker, die ieden, die niet op
gehoudcn hcbben in de loop d€r laatste jarcn het bestuur tc
interpellercn o1'er de stand van zaken met betrekking tót
het l!Íuseum. Ons antnooÍd moest steeds zijn en blijven, ,,hct
bestuur van het .T. II. trÍuseun cn ook het onze blijven dili-
gent", terwijl wij ook steeds dc opr€cht gemeende venvach
ting uitsprakcn, dat in het ,,konrendc jaar", het llluseum uit
zrjn slaap zoll ontrvnken.

Hoewel hct J. H. MNeu cen zclÍstandige Stichting is,
uaarover hct Genootschap geen zcggingscblp heeft, js het
laatstc de initiator en dc oprichter van het J. H. Museum ge-

weest en wel na dc door het Genootschap geÏnspircerde ten
toonstelling,,Het verdx'ijnend Ch€tto in beeld" in 1916.
Een, door het Gclootschap gevomlde Commissie, had tot
taak de oprichtirlg van een J. H. Museum voor te berciden.
In 19z6 krecg de Commissi€ dc beschikking over een zaaltje,
de zgn.,,toÍenkanreÍ" in het Waaggebouu €n kon zij op
2 NovcnrbeÍ 1926 met een tentoonstelling over ,,Amsteralanse
Joodsc -,\rtscn en Besnijders" uitkomen.

ln r93o ksam dm de,,Stichting H€t Joods Historisch
]luseum" tot stand. De st;chtingsacte bevat de bepaling, drt
,,ten fiinste ddc leden van het Genootschap als bestuurs
leden kunncn woÍlcn aangewezen.

Zo hebben in hct tcgenwoordige bcstuur rls zodanig zittjng,
onze leden de hcrcn Ii. A. Rodrigues Percira, (\roorzitter)
Prof. Mr. Dr.J. A. r'an Praag en L van Esso llzn.



Op 15 Jdi 1955 vond de heropening van het Mus€um plaats
door MinistêÍ-President Dr. W. Drees, in het Waaggebou$',
dat, door de Directie van de Gem. Mus€a opnieuw welwillend
was aÍgestaan, maar nu de gèhele boyenverdi€ping ter b€-
schikking stellend, en haar volle mede\rerkint, in de ware zin
des woords, daarbij verlenend. Ons Genootschap mag met
trots op zijn petekincl blikken en zich verheugen in diens
groei en bloei.

I. van Esso Bzn.


