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Inleiding
De hierna volgende teksten/vertalingen van de opschriften der Elburgse grafstenen mogen met
toestemming van de heer Peter van Beek, streekarchivaris te Elburg worden gepubliceerd.
De heer van Beek is tevens voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging "Arent thoe Boecop",
die in het bezit is van het copyright.
Het aangeleverde basismateriaal is gecontroleerd en, waar nodig, aangevuld en aangepast.
Incidenteel is het door de heer van Beek vergeleken met gegevens uit de Burgerlijke Stand.
In de vertalingen zijn zowel de oorspronkelijke (fonetisch weergegeven) als de "Nederlandse"
voornamen vermeld.
Op deze plaats past een woord van dank aan een familielid van de overledene voor een beter
begrijpelijke vertaling van de laatste 4 tekstregels op grafsteen nr. 60.
De voor elke tekst meegeleverde gekopieerde foto van de grafsteen is niet opgenomen, omdat
deze in een aantal gevallen te onduidelijk was. Bovendien zal in de komende jaren de
begraafplaats — inclusief stenen — grondig worden gerestaureerd, waarna nieuwe foto's zeker een
beter beeld zullen geven van de tekst op en het uiterlijk van de betreffende steen.
Mogelijk zal na de restauratie deze eerste editie van de teksten op de joodse begraafplaats
Elburg worden vervangen door een verbeterde tweede uitgave mèt foto's en de nu nog
ontbrekende plattegrond.
Toegevoegd zijn een chronologisch overzicht en een overzicht op familienaam, voor zover deze
bekend is.
De originele nummering van de teksten in het basismateriaal is in deze publicatie aangehouden.
met enkele uitzonderingen in het allerlaatste deel.
Introduction
The publication of the following texts/translations of the Elburg tombstones is kindly permitted
by Mr. Peter van Beek, regional archivar as well as president of the archaeological society
"Arent thoe Boecop", which society is in the possession of the copyrights.
The provided basical material has been checked and if necessary been adjusted. Incidentally it
has been compared with information from the Civil Register by Mr. van Beek.
In the translations the original names as well as the "Dutch" equivalents are mentioned.
In this place thanks should be given to a relative of the deceased for a better translation of the
last 4 text sentences on stone 60.
The joined copies of the tombstones's photographs have been left out, because in a couple of
cases they were not clear enoireji, but mostly because a complete restoration of the burial
ground — its stones included — has been scheduled for the coming years. After that new pictures
most probably will give a better idea of the texts and the stones's appearances.
Then this first edition of the texts of the Jewish burial ground Elburg may be replaced by an
improved second edition, complete with photographs and the today missing plan.
A chronological survey as well as a survey according to family name — if known — bas been
added, following the texts.
In this publication the original random numbering of the texts has been left unchanged, a few
cases in the very last part excepted.
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Verklaring van gebruikte woorden en afkortingen
b.

onvertaald gelaten Hebreeuwse afkorting in het chronologische overzicht met
de betekenis: "zoon/dochter van"

chaweer

een eretitel voor een bijzonder waardevol lid van de Joodse Gemeente

e.g.

echtgenote (van)

haCohen

behorend tot de stam der Coheniem, priesters;
op de grafstenen dikwijls aangeduid door twee zegenende handen

haLevi

behorend tot de stam der Levieten, helpers van de priesters;
op de grafstenen dikwijls aangeduid door een kan en/of schaal

kt.

kleine telling, d.w.z. het 5-duizend cijfer van het jaartal is weggelaten

wd./wdr.

weduwe/weduwnaar

z.l.

onvertaald gelaten Hebreeuwse afkorting achter de naam van een eerder
overledene met de betekenis:
"zijn/haar aandenken zij tot zegen"

z.ts.l.

idem; betekent: "het aandenken van deze rechtvaardige zij tot zegen"

Explanation of used words and abbreviations
b.

untranslated Hebrew abbreviation in the chronological survey, signifying
"son/daughter of'

chaweer

a honorary title for an extremely valuable member of the Jewish Community

e.g.

wife (of)

haCohen

belonging to the tribe of Cohenim, priests;
on tombstones often indicated by two hands, lifted in blessing

haLevi

belonging to the tribe of Levites, assistants of the priests;
on tombstones often indicated by a jar and/or dish

k.t

"short" counting, which means that the 5-thousand number of the year is
omitted

wd./wdr.

widow/widower

z.l.

untranslated Hebrew abbreviation following the name of a formerly deceased
person, signifying
"may his/her memory be kept alive"

z.ts.l.

idem; signifies: "may the memory of this righteous one be kept alive"
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Tekst boven de toegangspoort van de begraafplaats
n rrx-x5 niD55 /022 1522- '2 02
.rrns? me "2

Al ging ik ook in de schaduw des doods, ik zou
geen kwaad vrezen, want U bent met mij. (Ps. 23:4)

Tekst van de grafstenen
01
Overlijdensdatum: 28 kislew 601 = 23-12-1840
Opmerking: Op de steen twee zegenende handen

1n112D5 ï' 5t
]'9

w'
min) 1,r 5n nm
ID5ID5 15n 192 17'1'12
721211 2[72'11'D 72 2p11"
21,7
1"502 11'2 1 131"5 11X 1092

p xin mtv 12 n 01r5 impn
11 2 5 211

Breng een priester terug in zijn dienst
Hier rust
een oprechte man die al zijn (levens)dagen genoot van
het werk zijner handen. Hij ging naar zijn eeuwigheid,
de geachte heer Joël Jacob, zoon v.d. geachte heer
Jacob haCohen;
hij overleed in de avond van woensdag 28 kislew
en werd begraven op donderdag daaropvolgend
van het jaar 601 kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

02
Overlijdensdatum: 11 siwan 599 = 24-05-1839
Opmerking Op de steen waarschijnlijk een schaal of kan

nx

En de Eeuwige was met Jozef. (Gen. 39:2)
]'9

1"111' 52 1W' urx
n'n 192 17,1112 nrr2
vi511 1112 'D '2 ?UI'," 'D

717,2

iD5ID5 15n '»o
01"2 12711 71"D X"

p'D 5 espn munm
T1

5 211

Hier rust
een oprecht man. Al zijn (levens)dagen
genoot hij van het werk zijner handen,
de geachte heer Jozpe (Jozef), zoon v.d. geachte heer
Baroeg haLevi
Segal. Hij ging naar zijn eeuwigheid op de dag voor de hl.
Sabbat,
11 siwan en werd begraven op zondag de 13'
daaropvolgend van het jaar 599 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

03
Overlijdensdatum: 25 (mar)chesjwan 592 = 03-11-1831; volgens overl.akte: 08-11-1831, een leesfout?
Opmerking volgens overlijdensakte: Jennigjen Philip, *Harlingen, 1755; dr.v. Salomon Mozes +
Vrouwtje Philip (dit kan niet juist zijn: haar vader moet Philip geheten hebben);
wd. Mozes Salomon

55nnn wn n nrr num
DD
11111 nirn numn
52”9 n2 1222"
01'5 111Z Dl= nlem

Tiwnin n'n
1'2 1 ur Ir111D5
795 25711
liumnD
n 2 5 211
2115711

Een vrouw die G'd vreest, zij worde geprezen.
(Spr. 31:30)
Hier rust
de dierbare vrouw, mevrouw
Jent (Jennigjen), dochter van de heer Feibel (Philip) z.l.
Zij overleed met goede naam op de avond van
dinsdag 25 marchesjwan en werd begraven
de daarop volgende dag, woensdag 26
marchesjwan van het jaar 592 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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04
Overlijdensdatum: 17 (mar)chesjwan 567 = 05-11-1806
011725 2517 rnrbi En Mosje steeg op naar de hemel.
]h
2'2 11721 11M 1171X

np5ty 75 rnyn
12p]1 1t2D2 r72171
r1211) Titvnib T'7 1 0172
py5 torn]

n 2 5 3 II

Hier rust
een oprecht en bekwaam man. Het is
de heer Mosje, zoon van Schlomo Sahna
(Salomon Samuel)
Rebits. Hij overleed en werd begraven
op woensdag 17 marchesjwan van het jaar
567 kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

05
Overlijdensdatum: 3 kislew 588 = 22-11-1827
rtYny5 517 ion nnni 272222 nnny rry
12 'D

nm, 52 npoly

rntrrr

Tru7 n1151V rr-pi n175 ntriy r1D2
Trimt 01'? prnyni 21,7125 -1n1 7117
5'7 211J72 2'2 n2 n2-noy n n5in2n

p'17'17 n12py1 1,502 X n 01' mem
pp5 nppn 1,5021
rt 2 5 2 II

Haar mond opent zij met wijsheid en milde leer ligt op
haar tong. (Spr. 31:26)
Hier rust
de oprechte en dierbare, (zij) hield zich al haar
(levens)dagen bezig met het doen van weldaden.
Haar hand spreidde zij naar de arme en haar arm ging
naar de behoeftige.
Sterkte en glans is haar kleed, zij &lat lachend de
toekomst tegemoet,
de ongehuwde vrouw Fraarirhe, dochter van de geachte
heer Mosje (Mozes) z.l.
Zij overleed op donderdag 3 kislew en werd begraven op
de dag voor de hl. Sabbat
4 kislew 588 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: wordt niet vermeld
Opmerking waarschijnlijk tekst van een steen op het kindergedeelte
Hier rust
de ongehuwde jongeling Schlomo (Salomon),
zoon van de heer Eliëzer,
moge hij verder leven
07
Overlijdensdatum: 2 kislew 591 = 18-11-1830
3 'D
1W' tr71.2
t37711 '2 72 21/772 '2
t2217D
17502 n 01,5 11K 172D2
17502 1 rry 712221

pD5 xspn
rt 2 5 2 11

Hier rust
een oprecht man,
de heer Mosje (Mozes), zoon v.d. geachte heer
Chaim (Heiman)
Vecht.
Hij overleed in de avond van donderdag 2 kislew
en werd begraven op de dag voor de hl. Sabbat, 3 kislew
591 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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08
Overlijdensdatum: 10 tewet 564 = 25-12-1803
Opmerking de overledene was waarschijnlijk schrijver der wetsrollen (Thora)
3 'D
Hier rust
-rno 1D10 1W1 trit een oprecht man, een kundig schrijver
ri'2 n'n ri2T07132 van het werk voor de Eeuwige. Het is de geachte heer
oniu ri'D 72 725p Kalman, zoon van de geachte heer Abraham z.l.
rI20 `nv x 01,2 -tom Hij overleed op zondag 10 tewet
nmo Kr, 2 01'92 12731 en werd begraven op maandag 11 tewet
795 -ropn 564 kt.
n 2 5 3 n Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

09
Overlijdensdatum: 3 (mar)chesjwan 650 = 28-10-1889
10735 mto Onmin En Abraham keerde terug naar zijn (woon)plaats.
'D

rprr

122 5 -nom ninnn
13,11051 tr,n5 -ron 5213

ntvo '2 72 Dm= '2
ron 3 7ir172 10171217 75n
nitrym 12 X 01.'2 12721
7 9 5 3 111
n 2 5 3 r1

(Gen. 18:33)
Hier rust
de ongehuwde oprechte penningmeester. Al zijn
levensdagen
bewees hij weldaden aan levenden en aan overledenen,
de heer Abraham, zoon v.d. heer Mosje (Mozes) z 1.
Hij ging naar zijn eeuwigheid de dag voor de hL Sabbat,
3 chesjwan
en werd begraven op zondag daaropvolgend van het jaar
650 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 24 tisjri 610 = 10-10-1849
1n+0115 nnion 1 t nV2 17, Dierbaar in de ogen van de Eeuwige is het sterven van
zijn vromen. (Ps. 116:15)
3 'D Hier rust
npoir ramt, nonsn numn de ingetogen vrouw die zich bezig hield met het gebod
Mb" 177 °non 11117,0121 111502 van het doen van weldaden, al haar levensdagen.
11113 1135 r72123tV31 nsix Tvp nou Haar lichaam rust in de aarde en haar ziel verlangde naar
de hemel.
r111003 rdn no2rin ntvxn ?z'n Dit is de wijze vrouw wier ziel omhoog steeg:
"25 1 121111 112 031 , 01105 mevrouw Jent (Jansje), dochter van de Chaweer
de heer Tswi (Hartog),
11n511 rixmon ntvo 1 111V>t echtgenote van de heer Mosje (Mozes) Hamberg. Zij ging
,1t7211 1'2 / 01,2 n-mpr n051D5 naar haar eeuwigheid en werd begraven op woensdag
24 tisjri
795+1n 113W (van het) jaar 610 k.t.
n 2 5 3 11 Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 12 adar 607 = 28-02-1847
-Iniz 901, 1'7,1

En Jozef volgde zijn broers. (Gen. 37:17)

Hier rust
15n 1+72+ '75 172,21 111r, WW Een oprecht en bekwaam man. Al zijn dagen ging hij
2 'D

k<

rr 1111112 j7102 111Cr2
Tin ren 1,11117771
51 'neirrn, -rin p 901,
01, n1t7 0W n775125 75n

11x 1//1115 111717 1 1x tyrn
T1 n nnvm
j7
rr 2 5 2 11

in G'dvrezendheid, bezig met de G'ds Thora
en met Zijn geboden, dat is de geachte heer
Jozef, zoon van de geachte heer Jecheskel (Ezechiël) z.l.
Hij ging naar zijn eeuwigheid met een goede naam op
zondag 12
en werd begraven op de 14e van de maand adar
van het jaar 607 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 16 kislew 605 = 27-11-1844
Opmerking: met het "toebedeelde geschenk" wordt verwezen naar de Sabbat (zie Exod. 16:29)
17511 n2r1737 num 1112V
2 'D
MUS' 1111/)1772 57 1=1 1177, t//+x
0+1111x5 119 /112 ion 112172X2
xml, 2 2 7117)72 7 0+,225 117151

1,5o7
79 17

1 01'17 -1x 17251175 -15n
n n n3xv7 12 n 01, Ini731
n 2 5 2 11

Mosje (Mozes) verheugde zich met het hem toebedeelde
geschenk
Hier rust
een oprecht en bekwaam man. Al zijn daden deed hij met
trouw. Hij gaf voedsel aan gasten en
rechtvaardigheid aan armen, de heer Mosje (Mozes), zoon
v.d. heer Jozpe (Jozef) z.l.
Hij ging naar zijn eeuwigheid op de avond van woensdag
16 kislew
en werd begraven donderdag daaropvolgend
van het jaar 605 kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

13
Overlijdensdatum: 13 adat 573 = 13-02-1813
1222 Dr112X 02tM1
'D
0 ,72ro 5D 11=1 11V+
0,21//72 1 11x1r2 -15i2

on-inx rrn ren 175 2,12771
1L192 1751 1111,2R 1 n
X 2 7 11 D'22 12 1122 12721

En Abraham stond 's morgens vroeg op. (Gen. 22:3)
Hier rust
een oprecht en bekwaam man. Al zijn levensdagen
ging hij in G'dvrezendheid Hij stond vroeg op
en deed zijn avondgebed laat, de geachte heer Abraham,
zoon v.d heer Avigdor (Victor) z.ts.l. Hij overleed
en werd begraven met goede naam de dag voor Poerim
573 (kt)
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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14
Overlijdensdatum: 5 elloel 582 = 22-08-1822
11D12b 172X 1017121
2 'D
07727 1721V1 TM 1W' 1,MX
1711,1772 cru y -r2 15n
2772/717.7 n2172 X2

m'n 13,2215 rmvni

1DW 0+2tVb1 2+121
ov=rau
2717' r7'2'2
1t292 71 0rt121.1
7117/2 n n DI,2112

1

P 2 D j? n L111711 1 'nv, 172 -12.pr

En tot Jozef sprak hij (door G'd gezegend zij je land).
(peut. 33:13)
Hier rust
een oprechte man, oud en tevreden met zijn levensdagen.
Hij ging de volmaakte weg. Hij verzadigde
de hongerigen.
Hij ging laat ter ruste en
stond vroeg op. Zijn naam
was bekend onder de vrienden. De geachte heer
Jozpe (Jozef), zoon van de geachte heer Jacob
Abraham, z.l. Hij overleed met een goede naam
op donderdag 5 elloel
en werd begraven op de avond voor de hl. Sabbat 6 elloel
582 kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 19 menachem/av 586 = 22-08-1826
1151n 01772 nipn 0171 21t2 77217,72 OW 2112

29

onn 1'2 b I91117+
min n

2 rt17121772

2112 01272 1t292
127n1 Dr= e', 1 01717 - ix

12 ,z tm: 1111nb5
7'95 19711
2 2 11

Een goede naam is beter dan goede olie en de dag des
doods beter dan de dag der geboorte. (Pred 7:1)
Hier rust
een oprecht man, bestuurder en leider, de geachte heer
Menachem
Mendele (Emanuel), zoon v.d. geachte heer Ze'ev
(Wolf) zl.
Hij overleed met een goede naam
op de avond van dinsdag 19 menachem en werd begraven
in de ochtend van woensdag 20 daaropvolgend
(van het jaar) 586 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

7

16
Overlijdensdatum: 2 sjewat 610 = 15-01-1850
Opmerking volgens overlijdensakte: Isabella Hijmans, *Onunen; dr.v. Hijman Jacobsen +
Eva Abrahamsen; wd Emanuel Wolff; bij overlijden 95 jaar
1,Dole n -rmi i'r

39
7'1'2K2 nnws nrs 'rn num
I123370
n11212 nrrn nrus nino
1

nro 2 15 nnzgrni nrix TIM I1911
T'12212 55
wnlz, i211,17
trp5ne7 n7222 nprr
nisnsn
;par S7 n-inn

rnymp= any5 nurID rp-r,
1121'2 n nirn nn25
1121221 t31112 nnpls ni-rn
2117317 nnbm nnt7s

rannn runer

517133712 1 rum

n'rm

mem 11725125 n75n
p95 '1n nnvt22tV

12*P2
n 2 2 3 11

Uw vroomheid zal voor u uitgaan en de
heerlijkheid van de Eeuwige zal uw weg besluiten.
(Jes. 58:8)
Hier rust
Een brave vrouw, rechtvaardig handelde zij, als Abigail.
Zij bemerkt dat haar streven goed is. Ingetogen was zij in
haar spreken.
Haar lichaam rust in de aarde en haar ziel wilde naar de
tuin van Eden.
Al haar handelingen waren ter ere van de Hemel.
Zij hechtte zich aan de G'd van het leven.
Zij verkoos al haar levensdagen te gaan op de wegen van
ingetogenheid.
Haar handen spreidde zij naar de armen, op vaste tijden.
Haar gaan was in G'ds geboden.
Gesierd was deze vrome persoon door oprechtheid en
zuiverheid
Dat was de wijze vrouw wier ziel naar de hemel opsteeg,
Bila, dochter v.d. heer Chaim (Heiman), echtgenote v.d
heer Mendel (Emanuel).
Zij ging naar haar eeuwigheid, overleed en werd
begraven
op de tweede dag van sjewat van het jaar 610 kt
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: in de aangeleverde Hebreeuwse tekst ontbreekt het jaartal;
de Ned. vertaling vermeldt: 3 sjewat 625 = 14-02-1863; dit moet waarschijnlijk zijn
3 sjewat 623 (= 14-02-1863) zijn.
Opmerking kinderbegraafplaats
Hier rust
de heer David,
zoon van de heer
Jecheskel (Ezechiël) 11.
3 sjewat 623(?) kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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18
Overlijdensdatum: 27 sjewat 629 = 08-02-1869
n ril< wil', iSni
t) 9

n522 nitv 5,n num
=lp ,225 npz
nrenv rrnx5
rnm 1 n2 r121 rt12 m'n
Trip 2,5 niin,D ntvx
nra,ninn rum
7122r1 j72372

nnimn oipn5
02W V r 121,5 -nx
n52in n1 mp5 rIV2D2 nnstri
12 11'2 1.7,tv 177

p,D 5 t./ 2 1 21 nmv
n 2 5 21

En zij ging te rade bij de Eeuwige. (Gen. 25:22)
Hier rust
Een brave vrouw, (de) kroon van haar man_
Haar handpalm spreidde zij naar de arme
en haar hand stak zij uit naar de behoeftige.
Dat is de vrouw Ribca (Rebecca), dochter van de heer
Mosje (Mozes),
echtgenote van de heer Jehoeda Leib Cohen.
En ziet, Ribca gaat heen
uit het dal van geween
naar de plaats van rust
op de avond van donderdag 27 sjewat
en vervolgens is haar stoffelijk overschot ten grave
gebracht
op de dag vóór de hl. Sabbat, 28
sjewat van het jaar 629 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

19
Overlijdensdatum: 12 kislew 617 = 29-12-1857
55nnri x,n i roer nnz
eD

Een G'dvrezende vrouw, zij worde geprezen. (Spr. 31:30)
Hier rust

nr1721V2 nn5y nwxn de vrouw, wier ziel steeg
112 1t5t2,33 b 011735 ten hemel: mevrouw Gitla (Grietje), dochter van
21, MUD] 51 Or112K
Abraham z.l. Zij overleed op
cm,nimpr 11502 2', 1 dinsdag 12 kislew en werd begraven op
p 7 , 1 11 113W 12 rr donderdag daaropvolgend van het jaar 617 kt
11 2 5 3 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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20
Overlijdensdatum: 8 tammoez 618 = 20-06-1858
Opmerking: volgens overlijdensakte: Vroudje Isaak Godvried, *Meppel; dr.v. frak Godvried + Rijntje;
wd. Mozes Heiman Vecht; bij overlijden 73 jaar
beide helften van de eerste tekstregel staan (vertikaal) bovenaan op de steen, daartussen
(horizontaal) de tweede tekstregel boven de 7-armige kandelaar.
(rechts)
(rechts) (links)
(links)
n11tv5 Ion n-nni nb2no anno 11,2 Haar mond opent zij in wijsheid en milde leer is op haar
tong (Spr. 31:26)
inzbn 2112122 Door de lichtgevende kandelaar
t99
2,211 555 nnm rann nwx
mimi< nx5 X2:7 rrt rnbln

trinsi 17121 212
2,121V2W 5X 5X n55onn
n2132n ;num
51 ms, D no 1171x12 min

122179 iZ Wb nwx
711211 'n 'X 21,2 111t292
mwm 12 '2 21,2 ninpri
rD 5 n -1
n 2 111

Hier rust
een volmaakte vrouw op al haar wegen.
Wegens deze verdienste zal zij worden gebracht naar het
land van haar voorouders.
's Avonds en 's morgens en 's middags
deed zij haar gebed tot G'd in de hemel,
de ingetogen vrouw,
mevr. Fraadche (Vrouwtje) dochter v.d. heer Jitsgak
(Isaak) z.1.,
echtgenote van Mosje (Mozes) Vecht z.l.
Zij overleed op zondag 8 tammoez
en werd begraven op maandag daaropvolgend van het jaar
618 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

21
Overlijdensdatum: 19 adar 621 = 01-03-1861
'219‹ 5x1 ,bipb 3x io5xi ,211751/J Laat me vrij, zodat ik kan gaan naar mijn eigen plaats en
land. (Gen. 30:25)
2 D Hier rust
de heer Aharon, zoon v.d. heer Jechiël Michel Frank
intrio 5o,12 5x,n, D b T-inx
t2', 1 21,5 11X 11292 Hij overleed op de avond van vrijdag 19 adar
7 x D 1 11 112112 12 X 21, Impl en werd begraven zondag daaropvolgend v.h. jaar 621 kt
rrnn
171V ,21U Penningmeester voor de gelden en ziel van het land Israël
was hij.
oy 0,,rirt 11152 Moge zijn leven worden gevoegd bij alle rechtvaardigen.
ovIsn
n 2 2 2 n Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
22
Ontbreekt
23
Overlijdensdatum: ??; kinderbegraafplaats
t2 'D

Hier rust

no 1722,,12 Breinche, dochter van
,5nD) Naftali.
5,,r Haar aandenken zij tot zegen.

10

24
Overlijdensdatum: ??; kinderbegraafplaats
'D

Hier rust

Mordechai (Marcus),
zoon van de heer
1137''»t Eliëzer
'1 '2

25
Overlijdensdatum: 20 tewet 642 = 11-01-1882
LENA VECHT- Geb. van CREVELD
Ned tekst:
OVERL. 20 TEBETH 5642

Hier rust
mevrouw Lea, dochter v.d geachte heer Benjamin
van Creveld,
X1/2171 nu 017;1 12217D '25 '2 Inni echtgenote v.d heer Tswi (Hartog) Vecht En de naam
van haar moeder was Rechla (Rachel).
pD5 mDln 112711112e 2 irtv 5+5 nnD
Zij overleed op de avond van de hl. Sabbat 20 tewet
van het jaar 642 k.t.
n 2 5 211 Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
'D

11717D171D IXD 713'22 'D n2 11/217 't2

26
Overlijdensdatum: 28 tewet 624 = 07-01-1864
Opmerking: 10 echtgenote ? Op 26-01-1884 overleed te Elburg Jetta Meijer Mozes van Gelder,
*Delden; dr.v. Meijer van Gelder + Judic; oo Levie Rubens; bij overlijden 76 jaar
22 'D
7,rt num
Dun 0217211 2'5 rex
nnD Xl7trl ;113x

r,

n12tp21

n'2

1 2 1 r1 12 0'2 'K
n252n

Hier rust
een brave vrouw,
echtgenote van Leib (Levie) Rubens. En de naam
van haar moeder was Gitla (Grietje). Zij overleed op de
hl. Sabbat
28 tewet en werd begraven op
zondag 29 daaropvolgend (van het jaar) 624 kt
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

27
Overlijdensdatum: 7 tewet 644 = 05-01-1884
12 h
117 11s np,51 nirn numn
7+ +1p nD5:72 1121217R Tron 'ne+
111=p21 n2D t plzy lr17 mem
1'23 1 11 mu, nm20x 01+
n 2 5 2 rl

Hier rust
de dierbare vrouw Glika, dochter v.d geachte heer
Joël haCohen, weduwe van Schlomo (Salomon) Krein.
Zij overleed op de avond van de hl. Sabbat 7 tewet en
werd begraven
op zondag 9 tewet van het jaar 644 (kt )
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

28
Overlijdensdatum: 27 adar 629 = 10-03-1869
2D
10

Tnnr, npr,117 72 nD5tv

1127V 2117 12121 11K 7'2 1 01+
t7 7 1 11 retv -rnz tyD urTy
n 2 5 2 11

Hier rust
Schlomo (Salomon), zoon v.d geachte heer Jacob Krein.
Hij overleed
op woensdag 27 adar en werd begraven de dag voor de
heilige Sabbat, 29 adar van het jaar 629 (kt.)
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

11

29
Overlijdensdatum: 24 tammoez 690 = 20-07-1930
12h
nirrr numn

X217.11D '72
2i7D, rin
022211 pns, '2 n3735x
11x5 nbx mrt

1172111'2 K 21,2 21t2 D= ram
pp5 sin

n252

Hier rust
de dierbare vrouw,
mevrouw Fraadche (Vrouwtje),
dochter van Jacob Eizak,
weduwe van de heer Jitsgak (Izaak) Rubens.
En de naam van haar moeder was Lea
Zij overleed met goede naam op zondag 24 tammoez
690 k.t
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

30
Overlijdensdatum: 27 tewet 648 = 10-01-1888
Opmerking volgens overlijdensakte: Levie Rubens, *Goor; zn.v. kaar Rubens + Vrouwtje Oppenheimer,
wdr. Jetta Meijer Mozes van Gelder; bij overlijden 82 jaar
Trrx 711r nnx

Jehoeda, jij wordt geprezen door je broers. (Gen. 49:8)

2 D Hier rust
51 ms, 1,nn 72
Jehoeda, zoon v. de Chaweer de heer Jitsgak (Izaak) al.
teen 12:92 DIM En de naam van zijn moeder was Fegla
11212 1'2 2 5,5 1t2D3 Hij overleed op de avond van dinsdag 27 tewet
12 11'2 rt 21, -om en werd begraven op donderdag 28 daaropvolgend
7,D5 nbin (van het jaar) 648 kt.
n 2 5 2 rt Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
31
Overlijdensdatum: 27 sjewat 641 = 27-01-1881
1+511 2102 MUM) Haar ziel woont in het geluk (Ps. 25:13)

2h

Hier rust
een G'dvrezende vrouw,
dat is mevrouw Roza, dochter van de heer
17'T 211.22721<rt Min Mosje (Mozes) Hamberg al.,
,15n 1112 1 ntriz echtgenote van de heer Baroeg haLevi z.1.,
rt 21,2 n251175 nn5nt7 die naar haar eeuwigheid ging op donderdag
j711.717 21,2 1112721 1221t) 1'2 27 sjewat en werd begraven op de dag voor de hl. Sabbat
rPD 5 x b 1 11 122W 11'2 28 sjewat 641 kt
n 2 5 2 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
nxi, num
112 ›111 11172 n'n

12

32
Overlijdensdatum: 17 tisjri 632 = 01-10-1871
Opmerking volgens overlijdensakte: *Hoorn; zn.v. Alexander (*08-05-1802) + Klaartje van Host;
oo Saartje Vet; bij overlijden 38 jaar
7151 2211J '1711D1

3h
11171 bïl V'
'D
'D 12
11D 11212217R
1417721 sv coxn
i5n1z, 1112/72
01'17 11X 1b171217
12731 r12o % XV n,-r
2' '7 1 n n,n 1,2 ,2 olm
n 2 5 2 11

rr

Naftali, verzadigd met gunsten/genade. (peut. 33:23)
Hier rust
een eenvoudig en oprecht man,
de heer Naftali (Hartog), zoon van de heer
Alexander van
Host, voorzanger van de Gemeente en leraar
van de hl. Gemeente Elburg, die ging
naar zijn eeuwigheid overdag op de eerste
der tussendagen v. h. Loofhuttenfeest en werd begraven
op maandag, de tweede der tussendagen (v. h. jaar) 632.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

33
Overlijdensdatum: 15 kislew 683 = 05-12-1922 (het jaartal ontbreekt in de Hebreeuwse tekst op de steen)
Opmerking Op de steen twee zegenende handen
Ned tekst:
JOËL JACOB COHEN
GEBOREN 4 NOVEMBER 5607 (= 1846)
OVERLEDEN 5 DECEMBER 5683

3D
111711 011 12rX
ovri 7424 27y, 72 5ker
mr2 2172 x51171 1DX
7'D5 11702 1'12 iTr2 2112
4 2 5 2 11

Hier rust
een eenvoudig en rechtschapen man,
Joël, zoon van Jacob haCohen. En de naam
van zijn moeder was Tserla. Hij overleed met
goede naam op dinsdag 15 kislew (683) k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

34
Overlijdensdatum: 23 sjewat 632 = 02-02-1872
Opmerking De zerk is gespalkt, waardoor regel "Zij overleed.." nauwelijks te lezen is. Het is onduidelijk
of de gebruikelijke laatste wens op de steen is aangebracht.
717,1 171X1/2 1,1172 rpnbi 21+272
12D
112,5x ,1 n2 173"v 'D num
121201119 1112 '1 -1244 THIJR
12 1' 12721 122127
1172
7'D5 2 5 n mcv
????

De Eeuwige doodt en doet herleven, voert ten afgrond en
heft weer op. (I Sam. 2:6)
Hier rust
een vrouw, mevrouw Scheine (Schoontje), dochter van de
heer Eliëzer,
echtgenote van de Chaweer, de heer Nathan Fërster.
Zij overleed op 23 sjewat en werd begraven de 24e
daaropvolgend
van het jaar 632 kt.
????

35
Overlijdensdatum: 17 tammoez 629 = 26-06-1869
2 'D
ry2 72 -nr5x
1',112D2 '1211D
7 D D 1 11 11b11
211 21

Hier rust
Eliëzer, zoon van de geachte heer
Mordechai (Marcus). Hij overleed 17
tanunoez 629 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

13

36
Overlijdensdatum: 7 siwan 629 = 17-05-1869
]h

751n n',2123X tlrx
0,235vrt n'2112

n59n51 n1nn5

1'17)2b

ti,Dvyn

n5nn5i nmr5 rru xin 112W
11217H '1 Klm

01n2 '1 12nn

I1Y0 'T '2 121',2 1oD3
I7 tl '1 n 2121772
n 2 5 2 11

Hier rust
een betrouwbaar man, die onberispelijk optrad.
Zijn daden waren goed en zuiver.
Hij stond vroeg op en ging laat ter roste voor Thora en
gebed
Zijn naam is bekend, lof- en prijzenswaardig.
Dat is de heer Eliëzer, zoon van de Chaweer, de heer
Nachoem.
Hij overleed op maandag 7 siwan
van het jaar 629 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

37
Overlijdensdatum: 12 ijar 625 = 08-05-1865
1b1r217 217, 0m1:wi
D
5x1n1r 172 02 212n Wni

mln.! nmz, 5x5 inn
12250 num rip j5 on-mx
1vq2 2" 2 Cri, 1b5u75 -15n
7
I ri 2 1 n t31'2 12 12pr
ri 2 5 2 11

En Abraham keerde terug naar zijn (woon)plaats.
(Gen. 18:33)
Hier rust
een man, geliefd bij geheel Israël.
En hij gaf aan G'd lof en dank,
Abraham, zoon v.d. geachte heer Mosje (Mozes) Vecht.
Hij ging naar zijn eeuwigheid op maandag 12 ijar
en werd begraven op de volgende dag (v.h. jaar) 625 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

38
Overlijdensdatum: 7 adar I 627 = 12-02-1867
Opmerking de schrijfwijze van het overlijdensjaar is afwijkend, al. (van rechts naar links gelezen):
400+ 7+20+ 200
52'1 121)W 1,11b n,n231 nnn
D
nb',221 rflt" MVX

rrbnn -112 r:25n
'1 DT, nnb 5x,n, '1 n2 run t, rrn
5 1 D 7 n 12nn1nj7]1x11XT
n 2 5 2 11

De Eeuwige laat sterven en doet herleven, voert ten grave
en heft weer op. (I Sam. 2:6)
Hier rust
een oprechte en beminnelijke vrouw.
Zij ging langs de volmaakte weg,
dat is mevrouw Hanna, dochter v.d. heer
Jechiël (Michael). Zij overleed op vrijdag
7 adar I en werd begraven op de 86 daaropvolgend
(van het jaar) 627 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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39
Overlijdensdatum: 1 ijar 651 = 08-05-1891
Opmerking volgens overlijdensakte: *Arnhem; dr.v. Eliëzer/Liepman Prins + Dina Raphaël Heijmans;
bij overlijden 79 jaar
num nrs 1112 n2nv ninn nit's

l'nit 2 X 011 n12pm
p'DX]111
n 2 2 2 rt

Vol schoonheid is de ouderdom/het grijze haar,
op de weg der gerechtigheid wordt hij/het gevonden.
(Spr. 16:31)
Hier rust
de geachte en ingetogen vrouw,
mevrouw Libet,
dochter van de geachte heer Eliëzer z.1.,
weduwe van de Bestuurder,
de geachte heer Mozes Wolf(f) z.1.,
en de naam van haar moeder was Dina.
Zij werd met goede naam naar de hemelen geroepen
de avond van de dag voor de hl. Sabbat,
de le Nieuwemaansdag ijar
en werd begraven op zondag 2 ijar
651 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

40
Overlijdensdatum: 5 nisan 636 = 30-03-1876
Hier is verborgen
de Parnas en Bestuurder:
de geachte heer Mosje (Mozes),
zoon v.d. geachte heer Menachem (Emanuel) Wolf(f).
En de naam van zijn moeder was Bila
En Mosje was de herder van zijn Gemeente;
tussen de raadslieden van de stad was zijn zetel.
Maandag 5 nisan was de dag van zijn overlijden,
woensdag 7 daaropvolgend zijn begrafenis
(in het jaar) 636 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
41
Overlijdensdatum: 3 tewet 633 = 02-01-1873
7nn2 11121 1x22 nnx 7110

Gezegend zijt gij bij uw komst en gezegend bij uw
vertrek. (Deut. 28:6)
Hier rust
een eenvoudig man van de stam van oprechten.
Hij hield van rechtvaardigheid en oprechtheid,
zijn ziel was gehecht aan G'd in de hemel.
De Eeuwige nam hem op in het land van het leven.
Dat is
de geachte heer Baroeg Bendit,
zoon van de geachte heer Menachem (Emanuel) Wolf(f),
die overleed donderdag 3 tewet
en ten grave werd gebracht de dag voor de hl. Sabbat
(van het jaar) 633 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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42
Overlijdensdatum: 22 tewet 622 = 25-12-1861
Opmerking de som van de Hebreeuwse letters van de tussen aanhalingstekens geplaatste vertaling heeft
de cijferwaarde 622, het jaar van overlijden.
1' 17 5x rioxTi rpny 171r1
h
trthiz ?n,
trbn -151n Trr
n-nn nninn5 11D
n5Dn nin 1C /71
n,r7
rprm pnsT 7 OlD
7X11 onn n 12
X1r2 172T2 OW1
112t2 2'2 1 01',2
l'D 5 n nuy D11D2 nni
rl 2 5 2 11

En Izaak overleed en werd verzameld tot zijn volk
(Gen. 35:29)
Hier rust
een G'dvrezend man.
Recht is de weg, die hij op volmaakte wijze ging.
Hij verspreidde de geschriften der Thora
en stichtte een gebedshuis.
Dat is
de bestuurder, de heer Jitsgak / Itsek (kaak),
zoon van de heer Menachem (Emanuel) Wolf(f).
En de naam van zijn moeder was Bila.
Op woensdag 22 tewet
won (= keerde ... terug naar)
"zijn geest de hemel" k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

43
Overlijdensdatum: 13 siwan 625 = 07-06-1865
Opmerking volgens overlijdensakte: *Nordhorn/D; dr.v. Hartog Hartogs + Betje Isaaks; wd. Jozef Beem;
bij overlijden 84 jaar
-rpD n

2h
ra2'1721 n-nr num
rrD'221-1 1112 nn5n
nnz nx t11n, nnTi-rni
nnn T5nD1 nn n-nv nlb rrr
1121V 12 1'v n n-mini Tim
nns3n nnin

De Eeuwige dacht aan Sara (Gen. 21:1)
Hier rust
een oprechte en beminnelijke vrouw.
Zij ging de volmaakte weg
en onderwees de Thora aan haar kinderen,
dat is mevrouw Sara, dochter van Naftali (Hartog). Zij
overleed
op (1)3 siwan en werd begraven op donderdag
de 14" daaropvolgend van het jaar
625 (kt) Moge haar ziel worden gebonden in de
bundel des levens.

44
Overlijdensdatum: ??
D

nC r-rniem numn
rm5u2 inn'n

Hier rust
de vrouw, mevrouw Fraadje (Vrouwtje), dochter van
de Chaweer de heer Shlomo (Salomon).
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45
Overlijdensdatum: 8 av 622 = 04-08-1862
Opmerking op de grafsteen is een bazuin afgebeeld; de maand av heet ook wel "menachem" (= trooster)

5x-ity7 r1725 Trim nys
19
0111 112721V n -1112 15n -171,71 Dr; tm

r5n nyrirtn 21,21 r121DX2 5X1t1” 122
irr '2 72 5xpin7 n'n 191t/2 5ip2 2122
2X2 ,n '2 01' 1251175 15n DM=
ps 5 2 7 1 r; 01132 X" '1 or 12p31
n 2 5 11

Als wachter heb ik u aangesteld over het huis Israël.
(Ezechiël 3:17)
Hier rust
een eenvoudig en rechtschapen man. Hij ging G'ds weg.
Hij diende de Gemeente der
Kinderen van Israël in geloofwaardigheid en op de dag
van het bazuingeschal liet hij
de Gemeente de stem van de bazuin horen; dat is de
heer Jecheskel (Ezechiël), zoon van de heer David
Beem. Hij ging naar zijn eeuwigheid op maandag de 8e av
en werd begraven op woensdag 11 menachem 622 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

46
Overlijdensdatum: ?? elloel 625 = ??-08/09-1865
Opmerking het bovenste deel van de steen ontbreekt
111t2D2
12 'X or n12p31 515K

ps 5 r; 1 rt ruw
n 2 5 2 11

Zij overleed
elloel en werd begraven op zondag daaropvolgend
van het jaar 625 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

47
Overlijdensdatum: 14 adar II 665 = 21-03-1905
Ned tekst:
E SMALHOUT- REINE
Overl.. 14 ADAR 115665

13 'D
n25ty r12 -max ,2

511 trin5x22
,25x
x517 nnx avn
12 VO 12pn1 '2 11X

r11173

jrD 5 n a 1 rt natva
n 2 5 3 11

Hier rust
een vrouw, mevrouw Esther, dochter van Shlomo
(Salomon),
weduwe van Jehoeda (Levie) Smalhout zts.l.
En de naam van haar moeder was Ella
Zij overleed 14 adar 11 en werd begraven de 17e daaropvolgend
van het jaar 665 k.t.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

48
Overlijdensdatum: 13 tammoez 653 = 27-06-1893

75 21121 1"111,X 5.3xn 'D TM 17'1'
t)'9
lor '2 rt2 xt11.1" 'b

on372 5xp1117 m'n<
x5271 rr2x Dun
111311
'1 217 nn2
12 112 n Dl' r712p31
ps 5 X 31 n
n 2 5 2 11

Als u geniet van het werk uwer handen is het geluk met u
en is het goed met u. (Ps. 128:2)
Hier rust
een vrouw, mevrouw Jetta, dochter van de heer Jozef,
weduwe van Jecheskel (Ezechiël) Beem,
en de naam van haar moeder was Gitla
Zij overleed op dinsdag 13 tammoez
en werd begraven op donderdag 16(?) tammoez daaropvolgend
653 kt
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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49
Overlijdensdatum: 5 (mar)chesjwan 657 = 12-10-1896
Opmerking volgens overlijdensakte: *Elburg; zn.v. Nathan Fórster + Schoontje van Leeren;
oo Leentje Jacob Arnstein; bij overlijden 60 jaar
2 'D
1t1P1 011 tint
72 12'9077 i-nonnx '2
17'7 IXT.201729 7112 '1 lmrin
K2'0
01121
rnvniz, 'n '2 0172 Tin
12 '1 1111n725 12.21

p t21n
n 252 n

Hier rust
een eenvoudig en rechtschapen man,
de heer Alexander Sieskind, zoon van
de Chaweer, de heer Nathan Fórster z.l.
En de naam van zijn moeder was Sjina.
Hij overleed op maandag 5 marchesjwan
en werd begraven de morgen van de 6e daaropvolgend
(van het jaar) 657 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

50
Overlijdensdatum: 23 siwan 657 = 23-06-1897
'D
Hier rust
KL/1237rt n‘rin2n de ongehuwde Hendele,
onn lol' '1 112 dochter van de heer Jozef Beem,

rrnv ram titel en de naam van haar moeder was Sara
71+0 1'2 nmn D17 De dag van haar overlijden was 23 siwan
7170 1'2 nii2pn 0171
en de dag van haar begrafenis 24 siwan
p trin (van het jaar) 657 k.t.
1-1 2 5 2 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
51
Overlijdensdatum: 1 adar 658 = 22-02-1898
717 2101 Tint 1721‹11 72 7'92 2n, Als u geniet van het werk uwer handen is het geluk met u

en is het goed met u. (Ps. 128:2)
Li 'D
Hier rust
i5rt ',521D2 n2 nitry 'D mum de vrouw, mevrouw Sara, dochter van Naftali haLevi,
7rt2r1 2pir, 112Dint weduwe van Jacob haCohen zl.
11x n'-rr 'X '2 575 me Zij overleed op de avond van maandag, de eerste
Nieuwemaansdag adar
R'11 '2 '1 01',2 12221 en werd begraven op woensdag, de tweede
Nieuwemaansdag
p'D 17 n 2 1 n rut= van het jaar 658 k.t.
• 2 5 I 11
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

52
Overlijdensdatum: 5 adar 659 = 15-02-1899
Opmerking volgens overlijdensakte: *Elburg; zn.v. Mozes Joseph van Hamberg +
Jennigjen Asger/(Herschel?); oo Betje Beem; bij overlijden 82 jaar
1211 trt 2i17,1 En (ook) Jacob ging zijns weegs. (Gen. 32:2)
2 'D Hier rust
ltrl 011 trx een eenvoudig en rechtschapen man,
112212it1 7x9 mrt Tm 2p37' Jacob, zoon van Mosje (Mozes) van Hamberg.
11a< 'n '1 01'12 1172 t2217' 172K 131721 En de naam van zijn moeder was Jent (Jansje). Hij
overleed op woensdag 5 adar
j7'9 t2 2 1 11 112012 'T pnvy2 12p21 en werd begraven op de dag voor de hl. Sabbat 7
daaropvolgend van het jaar 659 kt.
TT 2 5 2 11 Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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53
Pilaar zonder tekst
54
Overlijdensdatum: 27 (mar)chesjwan 638 = 03-11-1877
11111232 bx1 rIltr,13,22t1) onb 13,I1131V +23' Onze tijd van leven is zeventig jaar en ten hoogste
tachtig jaar. (Ps. 90:10)
r12117 2,2172u,
12 D Hier rust
nyinni nronn mrt de geachte en ingetogen vrouw,
OX11 biltb n,2 112 X27”1 'b mevrouw Reizche (Roosje), dochter v.d geachte heer
Menachem (Emanuel) Wolf,
m'n: weduwe van de geachte heer Leib van Doren (Doorn?)
Trinrr Tib
t•r2 1113X otvl En de naam van haar moeder was Bila
12719 1-1271,131'92 12,21125 mop Zij werd naar de hemel geroepen op de hl. Sabbat
1112731 7177211113 7'2 27 marchesjwan en zij werd begraven de daarop
volgende dag,
irb '7 n'7in 12 11'2 '1‹ nv: op zondag de 28e (van het jaar) 638 kt.
n 2 5 2 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
55
Overlijdensdatum: 7 av 664 = 19-07-1904
LEENTJE FORS1 ER - ARNSTEIN
Ned. tekst:
OVERL. 7 AB 5664

nn'nr, rp-rn ny'7 ntrib nbn Haar hand breekt het brood voor de arme en haar
handen strekt zij uit naar de behoeftige. (Spr. 31:20)
t, 'D Hier rust
nrisi r7'32 nsbn11171351 n-rion num een vrome en ingetogen vrouw. Zij genoot van het
verrichten van werkelijke weldaden en weldadigheid,
n'D n372'm 2717, nb US '2 mevrouw Lea, dochter v.d. heer Jacob, weduwe v.d.
geachte heer
17'57 117t2121XD13,170,1 113025x Alexander Sieskind Ril-ster z.ts.l.
2T2 '7 '1 507 nnb 17DDX2 nbx otiri En de naam van haar moeder was Basse. Zij overleed de
avond van dinsdag 7 av
p'D 17 1 D 1 T1 1121V2 12 'n impni en werd begraven de 88 daaropvolgend v.h. jaar 664 kt
n 2 5 3 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
56
Overlijdensdatum: 24 adar 640 = 07-03-1880
Opmerking volgens overlijdensakte: *Amersfoort, (besn. 06-07-1800); zn.v. Joël Cohen + Soortje Corjel;
oo Kaatje Golstein;
op de steen twee zegenende handen
121117 tri 2717',1 En (ook) Jacob ging zijns weegs.

(Gen. 32:2)

2 'D Hier rust
innn 275, 'ner 2 72 2717, 2 de heer Jacob, zoon van de heer Joël Jacob haCohen,
X171175 12it DIM en de naam van zijn moeder was Tserla
11X 1'2 p tv 73 rib Hij overleed op de uitgaande hl. Sabbat, 24 adar
rrb 5 b 1 rt 12 ryn 2 21, 12731 en werd begraven op maandag de 25e daaropvolgend
(van het jaar) 640 kt
n 2 5 3 11 Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

19

57
Overlijdensdatum: 26 (mar)chesjwan 652 = 27-11-1891
Opmerking volgens overlijdensakte: *Amersfoort, (besn. 09-07-1793); znv. Joël Cohen + Sara Levij;
wdr. Rebekka Mozes;
op de steen twee zegenende handen
17K11U1

n2 55 'te nx mum
2 'D
,21 12n2 n 2

I222 2pr 5xi, 1 Tm
x5122 i
olm
Turn 1,2 irvy rb
12 1'2 X OV 'Mini
p'D 5 22121
2 2 5 2 11

En zij moeten Mijn naam uitspreken over de kinderen van
Israël. (Num. 6:27)
Hier rust
de geachte heer, de Chaweer Rabbi Jehoeda,
zoon van de heer Joël Jacob haCohen.
En de naam van zijn moeder was Tserla.
Hij overleed op de hl. Sabbat 26 chesjwan
en werd begraven op zondag de 27° daaropvolgend
(van het jaar) 652 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

58
Overlijdensdatum: 19 tewet 652 = 19-01-1892
HENRIETTE CATEAU
Ned. tekst:
WOLFF- MEIJERS
GEB. TE AMERSFOORT
14 OCTR 5620 (= 1859)
OVERL. TE ELBURG
19 JANI 5652

D131 ,X12 12”9 1,1 :vn
15nm 1112 2'2 219 rnvx
171117 112K owi
1111K ^n2 nrrn x,n

trv ►132 pin,
222 t2' '2 2.1 01125 2n51,
12 X'2 ,n 215 n12p2i
p'D5 m2 in
n 2 5 2 11

Hier rust
een brave vrouw,
ad dienend,
goed van verstand,
een geachte en ingetogen vrouw,
mevrouw Hindche, dochter van de geachte heer
Bestuurder,
de heer Feis (Philip) Meijers,
echtgenote v.d Bestuurder, de geachte heer
Baroeg (Barend) Wolff.
En de naam van haar moeder was Edel (Aaltje).
Tijdens haar leven was zij één der leidsters der pieuze
vereniging
tot herstel/onderhoud der hl. kleden (in de synagoge).
Zij steeg op naar de hemel op dinsdag 19 tewet
en werd begraven op donderdag de 21' daaropvolgend
(van het jaar) 652 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

20

59

Overlijdensdatum volgens steen: 8 elloel 636 = 28-08-1876; waarschijnlijk is er door de steenhouwer een
fout gemaakt en moet het jaar 1 17 111 zijn; dan valt 1— en dus ook 8 — elloel op
woensdag en is de omgerekende datum 08-09-1875, hetgeen in overeenstemming
is met gegevens van een nazaat
Opmerking: de eerste, vet gedrukte Hebreeuwse letters v.d. 4 regels "Arm t/m hen" vormen de naam xrn
= Roza
1113211

'11'21 p Dminn

nnviwo Gelijk een roos onder de doornen, zó is mijn geliefde
onder de dochteren. (Hooglied 2:2)

v11237 1'n ont211 1n12171 WI

nrme 112 n2 71',511 111111 11<11
11125 1137272 -toni rrnnt
nymni noonn 11211211 0,5572nt
22 72X12 pm< ;vo 112 X111 11172 n,n

1 5 1 11 515x n

t, 11 225 , D =X
run 5x nown
r1 2 5 2 11

Arm en rijk, gij die hierheen komt, blijft staan
en ziet wie onder deze gedenksteen is geborgen.
Gedenkt haar en liefde zal van haar uitgaan naar
hen die wegkwijnen. Zij deed goed met wijsheid en
begrip,
de geachte vrouw Roza, dochter v. d geachte heer Aharon
Frank, hij ruste in Eden,
echtgenote van de heer Jacob Vecht.
Zij werd verzameld tot haar volk op woensdag 8 elloel
636 kt
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

60
Overlijdensdatum: 4 ijar 657 = 06-05-1897
Opmerking: *)de getallenwaarde van de Hebreeuwse letters van de zin tussen " en " bedraagt 657.
o,p5x '5t21772 12 1212'1 12115 15n 272+1

1215

con ntvo 1'2 227', '1
rt2lt, 11'215n 1717 ,r1 mvx
-r n trrm 1735125 75+1
P non, 5x11 522 2p2, I1111 row
11117+

rnsb 1117 272,5 11122W2 1111 om

inlow npls 112 717' 1275x nx 122 trx
intv-tp mol 112 mpr 1'02/7 11225 ?Cr, om
mlo 529
in=

mpy, n5np 1r11722 1112 onz
n 2 5 2 11

En (ook) Jacob ging zijns weegs en hij had een
ontmoeting met engelen van G'd. (Gen. 32:2)
Ter herinnering aan
de heer Jacob, zoon van de heer Mozes Vecht,
die naar zijn 786 jaar toeging
en die naar zijn eeuwigheid ging op donderdag 4 ijar
van het jaar "uw ziel, Jacob, zal beschutting vinden in
de schaduw van G'd." *) kt.
Als zij Uw wetten aan Jacob leren, dan zullen vrome
handelingen van hem uitgaan.
Als hij onze G'd diende, dan zal Jacob gekroond
worden met rechtvaardigheid.
Als hij ijverig was voor zijn volk, dan zal het Huis van
Jacob hem voor deze verdienst heiligen.
Als hij de erfenis van de Gemeente van Jacob verkoos,
dan zullen goede daden hem zegenen.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 20 sjewat 684 = 26-01-1924
Opmerking: volgens de overlijdensakte geb. te Elburg; zn.v. Hartog de Lange + Mietje Frank;
op de steen een kan
Ned. tekst:

HIER RUST

AARON HARTOG DE LANGE
GEB. 19 JANUARI 5611 (= 1851)
OVERL. 26 JANUARI 5684

pnnx Lnzi ?om

r v'm

Tot u, Eeuwige, wil ik roepen en tot de Eeuwige
(om hulp) smeken. (Ps. 30:9)
2 'D
Hier rust
On Wikt
een man, eenvoudig en oprecht in zijn handelingen.
1,17A7722
Hij was gehecht aan zijn Schepper, al zijn levensdagen,
n,rt
57 inpn
de geachte heer
,5nD3 Tinx Aaron, zoon van Naftali (Hartog) haLevi
de Lange - en de naam van zijn moeder was Mirjam 2,172 10K 0W1 1,Mte7 171
die ging naar zijn eeuwigheid met goede naam
210 DtV2 12 /7117/7 7571v
op de avond van de hl. Sabbat 20 sjewat en werd
12p21 02t1J
17117
begraven
irD 5 1 D 1 TI 0 2t1., 2'2 t1+2 op 22 sjewat 684 kt
ri 2 5 2 n Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
62
Overlijdensdatum: 7 av 686 = 18-07-1926
Hier rust
de dierbare vrouw, mevrouw Ribca (Rebecca),
dochter van de heer Jozef Lievendag,
echtgenote van de heer Simcha Beem.
En de naam van haar moeder was Dina.
Zij overleed met goede naam op de uitgaande hl. Sabbat,
7 av
.p't 5 1 D 1 11 nmv van het jaar 686 k.t.
n 2 5 2 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

D
rijm 'b n-rn mum
1X1217D,17 101, ,n
0022 nfmcv TInt
nr1 nnz DIM
1‹ 1 p'12)-4 210 b= nrib

63
Overlijdensdatum: 2 tisjri 695 = 11-09-1934
2h

Hier rust

een eenvoudig en oprecht man,
de heer Simcha, zoon van de heer Jecheskel (Ezechiël)
Beem,
- en de naam van zijn moeder was Jetta -,
die ging naar zijn eeuwigheid op de r dag van het
Nieuwjaarsfeest
rpD nsin 695 kt
n 2 5 2 n Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

1177,1 011 Int
5xpin, '2 p nnzu, '2
0022
Roe, 10K DIV1
T121772 tr111 2 21,2 17'rIW

22

64
Overlijdensdatum: 26 adar I 5689 = 08-03-1929
Opmerking *) : op deze Sabbat wordt additioneel gelezen: Ex. 30: 11 t/m 16
Ned. tekst:

HIER RUST

HELENA RUBENS
GELIEFDE ECHTGENOTE VAN

ABRAHAM VECHT
26 ADAR I
OVERLEDEN

5689
8 MAART

0 'D

rrirn rnz"r
On7211 ms+ 'D 02
0255 ornu 111.722
>221>Z19 ram DtD1
0.07p21., 'D j711)17 210 01D2 rrrib
1-427 '72

01'2 12 rrnpn

eDirt
rt 2 5 2 21

Hier rust
de dierbare vrouw, mevrouw Lea,
dochter van de heer Jitsgak (Izaak) Rubens,
echtgenote van de heer Abraham Vecht,
en de naam van haar moeder was Fraadrhe (Vrouwtje).
Zij overleed met goede naam op de dag van de hl.
Sabbat "Va.. Sjekaliem" (= 27adar I 5689) *)
en werd begraven op de daarop volgende dag
van het jaar 689 k.t.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

65
Overlijdensdatum: 29 adar 690 = 29-03-1930
Opmerking *) mogelijk is het Hebreeuwse woord DW in deze regel onjuist gelezen en staat er ti=
Op de steen een kan en waterschaal, symbool der Levieten.
Ned. tekst: (6 regels) niet leesbaar van de kopie van de foto, slechts: Hier rust ... man... ABRAHAM de....

=erin= 12.17n 0117172 "rnm.t-'nz man

En jij zult in vrede tot je vaderen komen, begraven
worden in goede (= hoge) ouderdom. (Gen. 15:15)
Hier rust
een man, eenvoudig en oprecht in zijn daden.
Hij was gehecht aan zijn Schepper, al zijn levensdagen,
en vreesde G'd op uitzonderlijke wijze.
Dat is de heer Abraham,
zoon van de heer Naftali (Hartog) haLevi de Lange,
- en de naam van 7iin mnpriPr urac. Miriam -

67
Overlijdensdatum: 13 tisjri 646 = 22-09-1885
Opmerking: volgens de overlijdensakte zn.v. Berend Wolff + Henriëtte Cateau Meijers;
bij overlijden 5 maanden
Ned. tekst:
FRITS ADOLF WOLFF
]'D

nrobn +-nx 15,n
1112 'D 21D Tm
rum p vim '2 1t2D2
n12o D1l7 12731 WIM/1
p'D 5 1 D 1 tv
n 2 5 2 11

Hier rust
het kind Oeri, genoemd
Feis, zoon van de Bestuurder, de heer Baroeg
Wolff.
Het overleed op 13 tisjri, oud 6
maanden, en werd begraven de dag voor Loofhuttenfeest
646 k.t
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

68
Overlijdensdatum: 12 adar 647 = 08-03-1887
Ned. tekst:
Hier Rust
DOROTHEA COHEN
geb. SPANJAARD over].
te Elburg 12 Adar 5647
12 'D
1117172 nney trn num

nnvn ntrx
iirnenetv 121511, ry2 nL kain 'b
Trip rn:772 n,2 nt'
n1u7 117272 Dun
--rx 2", '2 507 rrnn
p,p 5 7'12 1 n 12 1,,
ninp

Hier rust
een brave vrouw, (de) kroon van haar echtgenoot,
een geachte vrouw,
mevrouw Tirtsa, dochter van de geachte heer
Schlomo (Salomon) Spanjaard,
echtgenote van de geachte heer Mosje (Mozes) Cohen.
En de naam van haar moeder was Sara.
Zij overleed op de avond van dinsdag 12 adar
en werd begraven op woensdag de 13' daaropvolgend
(van het jaar) 647 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

69
Overlijdensdatum: 13 kislew 648 = 29-11-1887
dn •.volgens overlijdensakte: *Elburg; mv. Jozef Ezechiël Beem + Sam Hartog;
bij overlijden 78 jaar
2 'D
2"2"122 "turn ',15 crx
2'2112 111 -r+bn 75n
trm 13,7mm 111292 jPrt
trbt7 0175 vn
521
2" '2 D22 rriw 1D mis, nbl

n

72

1 n 1o7o2
n 2 5 2 11

Hier rust
een man, rechtvaardig en oprecht onder de weldadigen.
Hij ging steeds de goede weg.
Zijn ziel was gehecht aan de levende G'd
en al zijn daden deed hij in naam van de Eeuwige.
En (zo) overleed Jitsgak (Izaak), zoon v. Sam Beem,
op dincdag 13
kislew 648 (kt)
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

24

70
Overlijdensdatum: 20 menachem/av 651 = 24-08-1891

am 127111 0,10 0177110111
0 'D
7171X '1 12111T 112 0,10 11172 1117.7X
017/1 212X5 171 '15'711D] 113735X

Zx

01120 2 2

rp 7 x'

ar rInn x'717,7. ribx

3 111 122'2 '1 01, ri12p21

En daar overleed Mirjam en daar werd ze begraven.
(Num. 20:1)
Hier rust
een vrouw, mevrouw Mirjam, dochter van de Chaweer, de
heer Aaron,
weduwe van Naftali haLevi de Lange. En de naam
van haar moeder was Gitla (Grietje). Zij overleed op
maandag 20 menachem/av
en werd begraven op woensdag de 226 daaropvolgend
(van het jaar) 651 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

71
Overlijdensdatum: 29 adar 652 = 28-03-1892
Opmerking de steen vermeldt verschillende overlijdensdata!
volgens overlijdensakte: zn.v. Mozes Heijman Vecht + Vrouwtje Izaak; oo Jette Bendix;
bij overlijden 79 jaar
HEIMAN VECHT
Ned. tekst:
GEB. 15 ADAR 5573 (= 22-02-1813)
OVERL. 28 ADAR 5652
0,,111170 1017 ,2

Want bij U is de bron van het leven. (Ps. 36:10)
Hier rust
de heer Chaim (Heiman),
zoon van de heer Mosje (Mozes) Vecht.
En de naam van zijn moeder was Fraadche (Vrouwtje).
Hij overleed overdag op maandag 29 adar
en werd begraven op dinsdag, Nieuwemaansdag nisan
(van het jaar) 652 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

72
Overlijdensdatum: 14 tisjri 671 = 18-10-1910
Opmerking vertrok in 1892 naar Amsterdam
Ned tekst:

JETTA
VECHT-BENDIX
GEB. 5 TEBETH 5583 (= 19-12-1 822)
OVERL. 14 TISRIR 5671
5511111 X,71 iI 0X1, num
3
1700' b MUM
1777'1322 217, 11012 1'1111 112

111117 ribit 017.1 0217D 0,,I1 '111112X
01X9010X 7'2

mort

01, ;Mb

'1311 'lil 'X 01' 11D 111221
p' 5 X 17 111
ri 2 5 11

Een G'dvrezende vrouw, zij zij geprezen. (Spr. 31:30)
Hier rust
een vrouw, mevrouw Jette,
dochter v.d. Chaweer, de heer Mosje (Mozes) Jacob
Bendix,
echtgenote van de heer Chaim (Heiman) Vecht. En de
naam van har moeder was Sara.
Zij overleed op de le dag van Loofhuttenfeest in de hl.
gemeente Amersfoort
en werd hier begraven op de le tussendag er
(= Loofhuttenfeest) van
(van het jaar) 671 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

25
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Overlijdensdatum: 22 tammoez 672 = 07-07-1912
3 'D
i'nn num tr,n
xrtv 172X 0W1 1200117D
22' 111,1
nnv 0,2721D1 1111X 1,
'X or om owo 1»511515n
p'D 5 2' 17 1 T1 117]110'5
n 2 5 2 I1

Hier rust
Chaim Mosje (Heiman Mozes), zoon van de Chaweer,
de heer Nathan
Fiksten En de naam van zijn moeder was Sjina
En zijn dagen (=leeftijd) waren/was 71 jaar.
Hij ging naar zijn eeuwigheid met goede naam op zondag
22 tanunoez 672 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

74
Overlijdensdatum: 22 kislew 664 = 11-12-1903
'3375 ntrio noo
0 'D
15r1 1112 '2 no on,So
17=5 171 ,
15D 101,wo ren5x
37IX1 rrmx OW1 5'51 ,
12 1'2 tt 01,2 -iorn 1502 2'2 1 5'5 nno
rro 5 -ro 111 nnvo
n 2 5 2 11

Haar hand strekte zij uit naar de arme. (Spr. 31:20)
Hier rust
een vrouw, mevrouw Bliem (Bloeme), dochter van de
heer Baroeg haLevi de Lange,
weduwe van de geachte heer Jozef Plau, zts.l. En de
naam van haar moeder was Roza.
Zij overleed op de avond van vrijdag 22 kislew en werd
begraven op zondag de 24e daaropvolgend
van het jaar 664 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

75
Overlijdensdatum: 7 nisan 661 = 27-03-1901
Opmerking; volgens overlijdensakte: *Elburg; zn.v. Jozef Beem + Sara Hartog; bij overlijden 87 jaar
n ol, 111 111X=
3 'D
01702 101,72 111 iinmrr
'1 5,5 no n-nr 172x otvi

lo 'n pro 107r1 00'3 '1
7'E5 Roin rem
n 2 5 2 11

lk heb gevonden David, mijn dienaar ... (Ps. 89:21)
Hier rust
de ongehuwde David, zoon van Jozef Beem,
en de naam van zijn moeder was Sara Hij stierf op de
avond van woensdag
7 nisan en werd begraven op de 8' daaropvolgend
van het jaar 661 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

76
Overlijdensdatum: 5 siwan 650 = 24-05-1890
Opmerking volgens overlijdensakte: *Elburg; zn.v. Hartog de Lange + Mietje Frank; e.g. Lena Cracau;
bij overlijden 29 jaar
3 'D
1'W372 1172,
1 011 172,1‹
1,12,S7 13170 pol
,5no3 'D To 5io11,n'n
0,112 1? 0I1,1 1722X5 371
210 01r2 1D51175 i5nty,
12731 rnrown lrysi rom
rro 5 7'1 n Tro 'I 2 01'
T1 2 5 2 11

Hier rust
een man, eenvoudig en rechtschapen in zijn daden,
gehecht aan zijn Schepper, al zijn levensdagen.
Dat is de heer Jechiël (Michiel), zoon van de heer
Naftali (Hartog) haLevi
de Lange - en de naam van zijn moeder was Mirjam
die naar zijn eeuwigheid ging met goede naam
op de hl. Sabbat, de dag voor het Wekenfeest en werd
begraven
op maandag 7 siwan 650 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

26
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Overlijdensdatum: 19 menachem 666 = 10-08-1906
55nnn x,r7 nn, nvyx Een G'dvrezende vrouw, zij zij geprezen. (Spr. 31:30)
LI 'D
101, '2 n2 ,D,12 nrur n-non rnvx

1-12223xn Txh 2P2, '2 n225>t
21122 t7^ 17'122 111172 nitz, 'ribt< DIM
12 >n
D1 ,2 1217111
"D 5 1 0 1 n n31Uz
n 252n

Hier rust
een vrome en ingetogen vrouw, Brifi, dochter van de heer
Jozef,
weduwe van de heer Jacob van Hamberg, zl.
- en de naam van haar moeder was Sara Zij overleed op
de dag voor de hl. Sabbat, 19 menachem
en werd begraven op zondag de r daaropvolgend
van het jaar 666 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

78
Overlijdensdatum: 22 nisan 674 = 18-04-1914
HIER RUST
Ned. tekst:
ROOSSIEN BEEM
GEB. WEST
EERDER GEHUWD MET

A VECHT
'D
901', 112 tern1 n123 num

5111 rinz tam
on22 111 ntvx
nob 'nv Trrnx 5+5 nv rgrm
trp 5 1'2 1 n retv
n 2 5 3 11

Hier rust
een vrouw, mevrouw Reizche (Roosien), dochter van
Jozef,
- en de naam van haar moeder was Rachel echtgenote van David Beem.
Zij overleed op de hl. Sabbat, de laatste avond v. Pesach,
van het jaar 674 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

79
Overlijdensdatum: 4 tisjri 683 = 26-09-1922
Opmerking de tekst (I Kon. 1:1) luidt eigenlijk: "En koning David
Ned. tekst:

el

HIER RUST

DAVID E7FCHIEL BEEM
ECHTGENOOT VAN

ROOSTEN WEST
GEBOREN 20 AUG. 5598 (= 1838)
OVERLEDEN 26 SEPT. 5683

tr72,2 K2 /pl "nl

2 'D
111 127/1 on 1179X
inz n tin 01122 5p7n,

125125 15n n5e,
3'9 111 "1‘7211 '1
11 2 5 2 n

En David was oud, hij kwam op jaren. (I Kon. 1:1)

Hier rust
een eenvoudig en rechtschapen man, David
Jecheskel (Ezechiël) Beem. En de naam van zijn moeder
was Jitla Hij ging naar zijn eeuwigheid
4 tisjri 683 (kt)
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

27
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Overlijdensdatum: 26-03-1941 (26 of 27 adar 701)
BIER RUST
Ned. tekst:
MATJE VAN HAMBERG
WED. VAN JOZEPH DE LANGE
GEB. 9 MEI 5620 (=1860)
OVERL. 26 MAART 5701
179
2pr

no Kt.ItM

vDv12 r123Ti D1V1

r12173
x w n mum
n 2 5 3 11

1122 11'2

iro

Hier rust
Mata, dochter van Jacob.
En de naam van haar moeder was Brifi.
Zij werd begraven op 28 adar
van het jaar 701 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

81
Overlijdensdatum: 18 siwan 679 = 15-06-1919
Opmerking: het Hebr. overlijdensjaar is samengesteld uit: 70 + 9+ 200 + 400;
normaal is: 400+200+70+9.
Op de steen een kan en waterschaal, symbool der Levieten.
Ned. tekst:

HIER RUST

JOZEPH DE LANGE
GEB. 3 FEBR. 5612 (=1852)
OVERL. 15 JUNI 5679
3 'D

.07n ,5nD3
lol,
D'r1/2 11IE 01721
71,0
M t1,5 -nx nom

12'.i logt
iro 5 n 17 D rtm775
n 2 5 3 11

Hier rust
Jozef, zoon van Naftali (Hartog) haLevi.
En de naam van zijn moeder was Minjam.
Hij overleed overdag op maandag 18 siwan
en werd begraven op 19 siwan
van het jaar 679 kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

82
Overlijdensdatum: 28 nisan 702 = 15-04-1942
HIER RUST
Ned. tekst:
ONZE GELIEFDE MOEDER

SARA VAN HAMBERG
WED. VAN JOËL JACOB COHEN
GEB. 20 JULI 5615 (= 1855)
OVERL. 15 APRIL 5702

p,o 5

bD
Hier rust
rino 111/0111 noiwnnnwxn de vrouw, geacht en een sieraad van haar kinderen:
'P9'r12 ribt< DIV1 217', 112 rrny Sara, dochter van Jacob en de naam van haar moeder
was Brifi.
7 rt Ton 11'2 no 5n75 no5n Zij ging naar haar eeuwigheid op 28 nisan 702 kt.
rt 2 5 2 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

28

83
Overlijdensdatum: 1 tewet 687 = 06-12-1926
X513' 173 17vri nws
D

Een flinke vrouw, wie vermag haar te vinden.
(Spr. 31:10)
Hier rust

nv,n ntvxn de dierbare en ingetogen vrouw, mevrouw
121523 11D ricor r x5.nrn Hendele, dochter van Jozef van Gelder,
11100137D num 13”11 11n5x weduwe van Chaim Mosje (Heiman Mozes) Rirster.
n72515/5 nn5n rpn rwx atol En de naam van haar moeder was Gia (Kaatje). Zij ging
naar haar eeuwigheid
met goede naam op maandag 1 tewet 687 kt
7'9 17 1 D 1 n 1120 'X '2 OV 210 DIP]
n253n
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 28 tammoez 678 = 08-07-1918
Opmerking: de steen is gebroken, het jaartal is bovendien moeilijk te lezen;
11-06-1918 = donderdag, 1 tammoez 678; 28 tarinnoez = maandag, 8 juli!
Rebeldca 'zak vertrok in 1916 naar Harderwijk
Ned tekst:

HIER RUST
REBEKKA IZAK
WEDUWE VAN HARTOG RUBENS
OVERLEDEN TE AMSTERDAM
11 JUNI 5678
Hier rust
De dierbare vrouw Ribka (Rebekka), dochter van Jacob,
weduwe van Naftali (Hartog) Rubens.
En de naam van haar moeder was Lea. Zij overleed met
goede naam
p'D 17 n 11 1 11 117311 11,2 t311 op dinsdag 28 tammoez 678 kt
• 2 5 2 I1 Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
t, 'D
2pr n2
nirn numn
0211211 1 711D2 1121317kt
2113 atZ nnb rrx5 wik< atol
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Overlijdensdatum: 4 nisan 669 = 26-03-1909
Ned. tekst:
HIER RUST
HARTOG RUBENS
GEB. 13 AB 5598 (= 04-08-1838)
OVERL. 4 NISSAN 5669
12 'D
tnm11 n-nn, 12 1171192

Hier rust
Naftali (Hartog), zoon van Jehoeda Rubens.
7'11,2 n73 111201 173tt D1721
En de naam van zijn moeder was Jette. Hij overleed
op de dag van de hl. Sabbat,
12 '1 01, -mini Ton
4 nisan en werd begraven op de 6° daaropvolgend
irD
coin (van het jaar) 669 kt.
n 2 5 n Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

29
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Overlijdensdatum: 27 elloel 668 = 23-09-1908
Ned. tekst:
HIER RUST
MOZES MEIJER RUBENS
GEB. 6 SEPTEMBER 5638 (= 1878)
OVERL. 23 SEPTEMBER 5668

'0 Hier rust
221 TD
11X7
Meijer, geboren uit Ribca (Rebecca).
T1 0 1 n '7117X 1'0 1003 Hij overleed op 27 elloel 668 (kt.)
1 D n ???
87
Overlijdensdatum: 4 siwan 668 = 03-06-1908
Ned. tekst:
HIER RUST
DINA OVERSTRIJD
GELIEFDE ECHTGENOOTE VAN JOËL COHEN
GEB. TE HELLEVOETSLUIS 6 APRIL 5616 (= 1856)
OVERL. TE ELBURG 3 JUNI 5668

0 D Hier rust
nrn '7 n21111 nmitvn Mrt< een geachte en ingetogen vrouw, mevrouw Dina, dochter
van
Tnnn
'1 num inDn 111 '1 de heer David haCohen, echtgenote van de heer Joël
haCohen.
210 DV.)2
x'7n rbx Ot771 En de naam van haar moeder was Gela Zij overleed met
goede naam
111372W 212 n127]1
'1 op 4 siwan en werd begraven de dag voor het
Wekenfeest
irD '7 n D 111 112tV2 van het jaar 668 k.t.
nmsJn Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
88
Overlijdensdatum: 17 nisan 667 = 01-04-1907
Hier rust
een vrouw, mevrouw Zimla, dochter van de Chaweer,
de heer Jehoeda a 1.
nrm x21,1 ribit
En de naam van haar moeder was Reizche (Roosje). Zij
overleed op 17 nisan
7'0 5 t D 1 11 Int= van het jaar 667 k.t.
n 2 5 n Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
ti 'D

ienn, 1,nn nn
T011

X171211 7312
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Overlijdensdatum: 12 tewet 667 = 29-12-1906
Opmerking volgens overlijdensakte: * Elburg; zn.v. Levie Joël Cohen + Rebekka Mozes;
oo Dorothea Spanjaard, bij overlijden 86 jaar oud.
Op de steen twee zegenende handen.
Ned tekst:

HIER RUST

MOZES COHEN
Overleden 12 Tebeth 5667
TIRD 1217 nt1222 urizni

2 'D
imnn p ntr4 '2

LY1 InDn

020 2'1 71722 11b npri 1bX 017/1
7 t 0 1 21 1121272 12 1'1 '2 011 127'1
n2s1n

En de

man Mosje was zeer zachtmoedig. (Num 12:3)

Hier rust
de heer Mosje (Mozes), zoon van de Chaweer, de heer
Jehoeda (Levie) haCohen zl.
En de naam van zijn moeder was Ribca (Rebecca). Hij
overleed op de hl. Sabbat, 12 tewet
en werd begraven op maandag 14 daaropvolgend van het
jaar 667 kt
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

90
Overlijdensdatum: 26 menachem/av 643 = 28-08-1883
Opmerking het overlijden vond waarschijnlijk plaats op dinsdag tussen zonsondergang en 24 uur.
Ned tekst:

ISRAËL SALOMON NORDEN
Geb. te Zwolle 8 Nov. 1845
Overl. te Elburg 28 Aug 1883
'D Hier rust
n7351v m2 ÍO 5x1t1r. Israël, zoon van de geachte heer Schlomo (Salomon)
Ty-rnko
>217172 17:1X 017.71

on3b 1'2 011 1092
0272 7'2 'n 01' '0 'W nri

I7'9

t( 1 n

ri 2 5 2 n

Norden.
En de naam van zijn moeder was Elia.
Hij overleed op dinsdag 26 menachem
en werd met goede naam begraven op donderdag
27 menachem
(van het jaar) 643 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

91
Overliidensdatum: 17 sjewat 637 = 31-01-1877
imam nnx

ix22 ;mix

7112 Gezegend zijt gij bij uw komst en gezegend zijt gij bij
uw gaan. (peut 28:6)

2 'D Hier rust
01011 1171M 012173X 17.71X
een gelovig man die volmaakt (door het leven) ging.
17,1317r1 t]+212 1n1 l'XIM

rrrin5 2,1501 trzwn
n5nn51 nmcv5 37113 17:1112
X9111 1'2 1112 rrrt

17'1 11170

12731 02I7J1'1 '1 0112 1172
2220 vn 'n n1,2
7'9 17 1 17 1 21
n25n

Zijn handelen was goed en volmaakt
Hij stond vroeg op en legde zich laat ter ruste voor
Thora en gebeden.
Zijn naam was bekend, lofwaardig en geprezen.
De geachte heer Baroeg, zoon van de heer Jozpe (Jozef)
haLevi z.l.
overleed op woensdag 17 sjewat en werd begraven
op donderdag 18 sjewat
637 k.t
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

31

92

Opmerking 664 =1904; de "nieuwe" muur, ter vervanging van een haag, was gebouwd omstreeks 1850.
11771 r1D

nirawn nins2n
n21,n) 11Y7 nnx nnx
nurrn
IT'D
loln I1312,2

Hier zijn begraven
de gebeenten die werden aangetroffen
— de een naast de ander — ten tijde van het afbreken van
de nieuwe muur
in het jaar 664 kt

93
Hier rust een dochter
van de geachte heer David
Beem
94
Overlijdensdatum: 27 adar 656 = 12-03-1896
Opmerking op de steen twee zegenende handen.
2 'D

Tn2n 7X1' p 1015 15,n
rilt12
21/21
11X I'D
131',2 1123
12 17'2 '1/722 17711
7 1]111
n 2 5 3 11

Hier rust
het kind Jozef, zoon van Joël haCohen
en de naam van zijn moeder was Sara.
Het overleed op donderdag 27 adar
en werd begraven op de dag voor de hl. Sabbat, de 28e
daaropvolgend,
(van het jaar) 656 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

95
Overlijdensdatum: 10 (mar)chesjwan 644 = 10-11-1883
'D
21tynn 1in2n
W=2 TI
yin ,5nD2 '2 72115
1277K 123x 012,1
0%117217 trip
pwrrir, rz) 17'17
P /V'
12731
7'9 ~ 123111
rl 2 5 11

Hier rust
de geachte ongehuwde man,
jong in jaren,
Levie, zoon van de heer Naftali Herts.
En de naam van zijn moeder was Ella.
Hij werd naar de hemel geroepen
op de avond van de hl. Sabbat 10 marchesjwan
en werd begraven op zondag de 11' daaropvolgend
(van het jaar) 644 k.t.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

96
Overlijdensdatum: 25 (mar)chesjwan 653 = 15-11-1892
Opmerking volgens overlijdensakte overleden 15-11-1893, dit kan niet juist zijn, daar deze datum
overeenkomt met 5 kislev 654;
dr.v. Jozef de Lange + Matje v.Hamberg; bij overlijden 12 weken oud
12'D
,1511

n2 min n-r5m
gun nbx own 2mx5
Titrn 7'2 127111
nnb
p'D 17
3 1 r% r1cv2
n 2 5 3 11

Hier rust
het meisje Chawa (Eva), dochter van Jozef haLevi
de Lange. En de naam van haar moeder was Mata.
Zij overleed op 25 en werd begraven op 27 chesjwan
van het jaar 653 k.t.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

32
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Overlijdensdatum: 12 siwan 625 = 06-06-1865
Opmerking op grafsteen een kan
0r151 t ,5 vnl
2'D
71 rrn rinnbn 11711D2
/tri 22235 n
71',0
'2 /V T172 nin 112X

p,D 5 n, n 1 n 12 2" /V 1npn

En aan Mij behoren de Levieten toe. (Num. 3:12)
Hier rust
de heer Naftali (Hartog), zich noemende Hens, zoon van
Jozef haLevi de Lange. En de naam van
zijn moeder was Chawa (Eva). Hij overleed op maandag
12 siwan
en werd begraven op dinsdag de 13e daaropvolgend
(van het jaar) 625 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

98
Overleden:
72 1717n -r5+n
+211D
rink< n-nn, 15,n
',21-TD 72

Het jongetje Hillel, zoon van
Mordechai (Marcus)
Het jongetje Jehoeda Arjeh (Levie),
zoon van Mordechai (Marcus)
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Overlijdensdatum: 29 av 690 = 23-08-1930
Opmerking 30 augustus in de Ned. tekst is onjuist!
CAROLINA WOLFF-WOLF
OVERLEDEN 30 AUGUSTUS 5690

Ned. tekst:

n1sx ivn n ,3317 25 bm +mop
t3 D
D5x11 nti51v

,D

x5r3+7 '72

;Tin ribiz DIM
wip nnu, 11,2 117 ”n5 nn5n
o.rn n11731 '715x win tviti 212
'pD5 l 1 n nnvm 515x ,x
n 1 3 2 I1

Met heel mijn hart roep ik: verhoor mij, Eeuwige, en ik
zal Uw wetten naleven. (Ps. 119:145)
Hier rust
mevrouw Kindele, dochter van Schlomo (Salomon) Wolf,
en de naam van haar moeder was Chawa (Eva).
Zij ging naar het eeuwige leven op de dag v. d. hl. Sabbat,
de dag voor Nieuwemaansdag elloel, en werd begraven
op maandag,
1 elloel van het jaar 690 kt.
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

33
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Overlijdensdatum: 13 kislew 698 = 16-11-1937
Opmerking de cijferwaarde van het woord 1+2•0 (regel 1) is 80, de leeftijd van de overledene!
Volgens overlijdensakte: zn.v. Mozes Manuel Wolff + Liepet/Libet Prins;
wdr. Carolina Wolf, eerder wdr. Henriëtte Cateau Meijers; leeftijd bij overlijden 79 jaar
Ned tekst:

BAREND WOLFF
OVERLEDEN 16 NOVEMBER 5698
r1o5

To, n-ip Ín
2'D

rnL'b Tm

11700

Tin '1 2',112D1 pro

1222+5 1DX 01271
1 21',17 11X 12 orn5

1m 1-, or= 51u,1100015j 1

p'v 17 Y n -1 n rutv
rt 2 5 2 n

Zie, je (levens)dagen naderen (het tijdstip van) de dood.
(peut 31:14)
Hier rust
een Bestuurder en Leider, de heer Baroeg (Barend), zoon
van de heer Mosje (Mozes).
En de naam van zijn moeder was Libet.
Hij ging naar het eeuwige leven overdag op woensdag
13 kislew
en werd met grote eer begraven op donderdag de 14e
daaropvolgend
(van het) jaar 698 kt.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

101
Overlijdensdatum: 18 kislew 5714 = 25-11-1953
Ned. tekst:
HIER RUST
MIETJE DE LANGE
DOCHTER VAN

JOSEPH DE LANGE
EN MATJE VAN HAMBERG
17 MARCHESWAN
GEB.

5650

1889)

11 NOVEMBER

18 KISLEIV
OVERL.

5714
25 NOVEMBER

ono n5in2n
,i5n lor
nm
1.21.11C2

no5ri

tv n i5oo
71 2 5 3 21

Hier rust
de ongehuwde Mirjam,
dochter van de heer Jozef haLevi.
En de naam van haar moeder was Mata
Zij ging naar haar eeuwigheid
op 18 kislew 714 kt
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.

34

102
Overlijdensdatum: 14 ijar 5724 = 26-04-1964
Opmerking de Hebreeuwse tekst vermeldt als overlijdensmaand nisan (is geboortemaand!); dit moet ijar
zijn;
op grafsteen een waterschaal
Ned. tekst:

HIER RUST

HARTOG DE LANGE
ECHTG. VAN SUSANNA HEIMANS
8 APR. 1886
GEB. TE ELBURG
3 NISAN 5646
26 APRIL 1964
OVERL. TE DOORNSPIJK
14 IJAR 5724

Hier rust
,15n 101' '2 +5noJ Naftali (Hartog), zoon van Jozef haLevi.
-r cry n Ton 1,, '17
Hij ging naar zijn eeuwigheid 14 nisan 5724.
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.
ri 2 3 2 n
2D

103
Overlijdensdatum: 29 tammoez 5725 = 29-07-1965
Ned. tekst:
RUSTPLAATS VAN
BEI 1Y SIEBZEHNER
PLEEGDOCHTER VAN

R DE LANGE Jzn.
EN

S. DE LANGE-HEIMANS
26 TAMMOEZ

GEB.

5692 (= 1932)

1 AUGUSTUS
29 TAMMOEZ
OVERL.

5725
1 AUGUSTUS

n-rin, -1 n2 x5,2 n5in2n
2+12 ribx MV1
117217125 72572
p'o 17 no vyn 117n 0'2
?999999

Hier rust
de ongehuwde Bila, dochter van de heer Jehoeda (Levie).
En de naam van haar moeder was Mirjam.
Zij ging naar haar eeuwigheid
29 tammoez 725 kt.
999999')

104
Overlijdensdatum: 19 tisjri 5729 = 11-10-1968
Ned, tekst:
HIER RUST
JANNETJE DE LANGE
GEB. 10 TISJRIE 5652 - 5 OKT. 1891
OVERL. 19 TISJRIE 5729 -11 OKT. 1968
t2 D
Hier rust
lol+ n2 x5o, Jitla (Jannetje), dochter van Jozef.
2 IV n .ntrn 12" no51175 n25n Zij ging naar haar eeuwigheid op 19 tisjri 729 (kt.)
n 2 12 ti Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Overlijdensdatum: 3 nisan 5734 = 25-03-1974
Opmerking in de Hebreeuwse tekst worden geboortedag en -maand als die van overlijden vermeld
Volgens overlijdensakte zn.v. Joël Jacob Cohen + Sara van Hamberg bij overlijden 73 jaar,
op grafsteen twee zegenende handen
Ned. tekst:

HIER RUST

JOZEF COHEN
5 AUGUSTUS 1900
GEBOREN
11 MENACHEM-AW 5660
25 MAART 1974
OVERLEDEN
3 NIESAN 5734
1D

"r 51V 11

5ker Tm lor '1
n-iv, 1nx 1:3tV1
mx
,5
n 2 5 3 11

Hier rust
de heer Jozef, zoon van de heer Joël.
En de naam van zijn moeder was Sara.
Hij ging naar zijn eeuwigheid 11 menachem av 734 (kt)
Moge zijn ziel worden gebonden in de bundel des levens.

106
Hier rust
Fraadche (Vrouwtje), dochter van
Abraham Vecht
Moge haar ziel worden gebonden in de bundel des levens.
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Chronologisch overzicht der overledenen
nr.
08
04
13
14
15
05
07
03
02
01
12
11
10
16
19
20
21
42
45
17
26
37
97
43
46
38
18
28
36
35
32
34
41
59
40
91
54
56
31
25
90
95
27
67
68
69
30
09
76
39
70
57

datum

naam
Kalman b. Abraham
Mozes b. Salomon Rebits/Rebin(?)
Abraham b. Avigdor
Jozef b. Jacob Abraham
Menachem/Mendel b. Ze'ev/Wolf
Fraarlrhe b. Mozes
Mozes b. Chaim/Heiman Vecht
Jent/Jennigjen b. Feiwel/Philip (Vader)
Jozef b. Baroeg haLevie (de Lange)
Joël Jacob b. Jacob Cohen
Mozes b. Jozef (v. Hamberg ?)
Jozef b. Jecheskel/Ezechiël (Beem)
Jent/Jansje b. Tswi/Hartog, e.g. Mozes v.Hamberg
Bila b. Chaim Hijmans, e.g. Mendel (Wolff)
Gitla/Grietje b. Abraham
FraadcheNrouwtje b. haak Godvried,
wd. Mozes Vecht
Aron b. Jechiël/Michiel Frank
Izaak/Itsek b. Menachem/Emanuel Wolf
Jecheskel/Ezechiël b. David Beem
(kind) David b. Jecheskel/Ezechiël (Beem)
e.g. Leib/Levie Rubens
Abraham b. Mozes Vecht
Naftali/Hartog, gen Herts b. Jozef haLevi de Lange
Sara b. Naftali (Hartogs), wd. Jozef Beem
(steen incompleet), een vrouw
Hanna b. Jechiél/Michael
Rebecca b. Mozes, e.g Jehoeda/Leib Cohen
Salomon b. Jacob Krein
Eliëzer b. Nachoem
Eliëzer b. Mordechai/Marcus
Naftali/Hartog b. Alexander van Host
Scheine/Schoontje b. Eliëzer, e.g, Nathan Fiirster
Baroeg/Bendit b. Menachem/Emanuel Wolf
1) Roza b. Aron Frank, e.g. Jacob Vecht
Mozes b. Menachem/Emanuel Wolf
Baroeg b. Jozef haLevi (de Lange ?)
Reiz'che/Roosje b. Emanuel Wolf, wd Leib v. Doren
Jacob b. Joël Jacob Cohen
Roza b. Mozes v. Hamberg, wd. Baroeg haLevi
Lea b. Benj. van Creveld, eg, Tswi/Hartog Vecht
Israël b. Salomon Norden
Levie b. Naftali Herts
Glika b. Joël Cohen, wd. Salomon Krein
Jacob b. David Ezechiël Beem (oud: 7 dagen)
Oeri, gen Feis/Frits Adolf b. Baroeg Wolff
Tirtsa/Dorothea b. Salomon Spanjaard,
e.g. Mozes Cohen
haak b. Jozef Ezechiël Beem
Jehoeda/Levie b. Izaak (Rubens)
Abraham b. Mozes
Jechiël/Michiel b. Naftali/Hartog haLevi de Lange
Libet b. Eliëzer (Prins), wd. Mozes Wolf
Mirjam b. Aaron, wd. Naftali/Hartog haLevi de Lange
Jehoeda b. Joël Jacob Cohen
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10 tewet 564
17 chesjwan 567
13 adar 573
5 elloel 582
19 av 586
3 kislew 588
2 kislew 591
25 chesjwan 592
11 siwan 599
28 kislew 601
16 kislew 605
12 adar 607
24 tisjri 610
2 sjewat 610
12 kislew 617

25-12-1803
05-11-1806
13-02-1813
22-08-1822
22-08-1826
22-11-1827
18-11-1830
03-11-1831
24-05-1839
23-12-1840
27-11-1844
28-02-1847
10-10-1849
15-01-1850
29-12-1857

8 tammoez 618
19 adar 621
22 tewet 622
8 av 622
3 sjewat 623 ?
28 tewet 624
12 ijar 625
12 siwan 625
13 siwan 625
?? elloel 625
7 adar I 627
27 sjewat 629
27 adar 629
7 siwan 629
17 tammoez 629
17 tisjri 632
23 sjewat 632
3 tewet 633
8 elloel 635
5 nisan 636
17 sjewat 637
27 chesjwan 638
24 adar 640
27 sjewat 641
20 tewet 642
26 av 643
10 chesjwan 644
7 tewet 644
13 tisjri 646

20-06-1858
01-03-1861
25-12-1861
04-08-1862
14-02-1863
07-01-1864
08-05-1865
06-06-1865
07-06-1865
aug/sep '65
12-02-1867
08-02-1869
10-03-1869
17-05-1869
26-06-1869
01-10-1871
02-02-1872
02-01-1873
08-09-1875
30-03-1876
31-01-1877
03-11-1877
07-03-1880
27-01-1881
11-01-1882
28-08-1883
10-11-1883
05-01-1884
03-12-1884
22-09-1885

12 adar 647
13 kislew 648
27 tewet 648
3 chesjwan 650
5 siwan 650
1 ijar 651
20 av 651
26 chesjwan 652

08-03-1887
29-11-1887
10-01-1888
28-10-1889
24-05-1890
08-05-1891
24-08-1891
27-11-1891

58
71
96
48
94
49
60
50
51
52
75
74
92
54
47
77
89
88
87
86
85
72
73
78
84
81
66
79
33
61
62
83
64
65
29
99
63
100
80
82
101
102
103
104
105

Hindele/Heruiëtte Cateau b. Feis/Philip Meijers,
e.g. Baroeg/Barend Wolff
Chaim/Heiman b. Mozes Vecht
Chawa/Eva b. Jozef haLevi de Lange
Jetta b. Jozef, wd. Jecheskel/Ezechiël Beem
(kind) Jozef b. Joël Cohen
Alexander/Sieskind b. Nathan Fokster
Jacob b. Mozes Vecht
Hendele b. Jozef Beem
Sara b. Naftali/Hartog haLevi, wd. Jacob Cohen
Jacob b. Mozes van Hamberg
David b. Jozef Beem
Bloeme b. Baroeg haLevi de Lange, wd Jozef Plan
Herbegraven gebeenten
Lea b. Jacob Arnstein, wd. Alex./Sieskind Fórster
Esther b. Salomon Reine, wd. Levie Smalhout
Brifi b. Jozef , wd. Jacob van Hamberg
Mozes b. Jehoeda/Levie Cohen
Zimla b. Jehoeda
Dina b. David haCohen Overstrijd, e.g Joël Cohen
(Mozes) Meijer Rubens
Naftali/Hartog b. Jehoeda Rubens
Jetta b. Mozes Jacob Bendix,
wd. Chaim/Heiman Vecht
Chaim/Heiman Mozes b. Nathan Fórster
Reizche/Roosien b. Jozef West, wd A. Vecht,
e.g. David Jecheskel/Ezechiël Beem
2) Rebecca b. Jacob hak, wd. Naftali/Hartog Rubens
Jozef b. Naftali haLevie de Lange
Roza Mirjam b. Abt haLevi de Lange
David b. Jecheskel/Ezechiël Beem,
wdr. Reizche/Roosien West
Joël b. Jacob Cohen
Aaron b. Naftali/Hartog haLevie de Lange
Rebecca b. Jozef Lievendag, e.g. Simcha Beem
Hendele b. Jozef van Gelder,
wd Chaim/Heiman Mozes Fokster
Lea/Helena b. Izaak Rubens, e.g. Abraham Vecht
Abr. b. Naftali/Hartog haLevi de Lange
FraadcheNrouwtje b. Jacob Eizak, wd Izaak Rubens
Kindele/Carolina b. Salomon Wolf,
e.g,. Baroeg/Barend Wolff
Simcha b. Jecheskel/Ezechiël Beem
Baroeg/Barend b. Mozes Manuel Wolff
Matje b. Jacob van Hamberg,
wd. Jozef haLevi de Lange
Sara b. Jacob van Hamberg, wd. Joël Jacob Cohen
Mirjam/Mietje b. Jozef haLevi de Lange
Naftali/Hartog b. Jozef haLevi de Lange,
e.g. Susanna Heimans
3) Bila/Betty b. Jehoeda/Levie Siebzehner
Jitla/Jannetje b. Jozef (haLevi) de Lange
Jozef b. Joël Jacob Cohen

7 av 664
14 adar II 665
19 av 666
12 tewet 667
7 nisan 667
4 siwan 668
27 elloel 668
4 nisan 669

19-01-1892
28-03-1892
15-11-1892
27-06-1893
12-03-1896
12-10-1896
06-05-1897
23-06-1897
22-02-1898
15-02-1899
27-03-1901
11-12-1903
1904
19-07-1904
21-03-1905
10-08-1906
29-12-1906
01-04-1907
03-06-1908
23-09-1908
26-03-1909

14 tisjri 671
22 tammoez 672

17-10-1910
07-07-1912

22 nisan 674
28 tammoez 678
18 siwan 679
14 tammoez 679

18-04-1914
11-06-1918 ?
15-06-1919
11-07-1919

4 tisjri 683
15 kislew 683
20 sjewat 684
7 av 686

26-09-1922
05-12-1922
26-01-1924
18-07-1926

1 tewet 687
26 adar I 689
29 adat 690
24 tammoez 690

06-12-1926
08-03-1929
29-03-1930
20-07-1930

29 av 690
2 tisjri 695
13 kislew 698

23-08-1930
11-09-1934
16-11-1937

26/27 adar 701
28 nisan 702
18 kislev 714

26-03-1941
15-04-1942
25-11-1953

14 ijar 724
29 tammoez 725
19 tisjri 729
3 nisan 734

26-04-1964
29-07-1965
11-10-1968
25-03-1974

19 tewet 652
29 adar 652
25 chesjwan 653
13 tammoez 653
27 adar 656
5 chesjwan 657
4 ijar 657
23 siwan 657
1 adar 658
5 adar 659
7 nisan 661
22 kislew 664

N.B. De maand chesjwan heet ook wel "marchesjwan";
de maand av ook wel "menachem".
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Kinderen
06
24
98
23
44
93
106

Salomon b. Eliëzer
Mordechai/Marcus b. Eliëzer
Hillel en Jehoeda Arje/Levie b. Mordechai/Marcus
Breinche b. Naftali
Fraadje b. Salomon
dochter van David Beem
Fraadche b. Abraham Vecht

Opmerkingen
1)

Steen 59: volgens de overlijdensakte is de datum 08-09-1875; waarschijnlijk is er een verkeerde letter
gehouwen

Steen 84: de steen is gebroken; het jaartal is moeilijk leesbaar, mogelijk met als gevolg, dat de vermoede
combinatie
dag 3, 29 tammoez 678 = dinsdag 11 juni 1918 niet juist is:

3)

29 tammoez 678 = donderdag, 9 juli 1918;
11 juni 1918 = donderdag, 1 tammoez 678

Steen 103: volgens de tekst op de steen is:
29 tanunoez 725 = 1 augustus 1965
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Alfabethisch overzicht van familienamen der overledenen
Naam

Nummers grafstenen + voornamen en patroniem

Arnstein

55: Lea/Leentje b. Jacob

Beem

11: Jozef b. Jecheskel/Ezechiël; 17: (kind) David b. Jecheskel/Ezechiël;
45: Jecheskel/Ezechiël b. David; 48: wd. Jecheskel/Ezechiël;
50: Hendele b. Jozef, 62: e.g Simcha; 63: Simcha b. Jecheskel/Ezechiël;
69: Izaak b. Jozef Ezechiël; 75: David b. Jozef; 78: e.g. David Ezechiël;
79: David b. Jecheskel/Ezechiël; 93: dochter v. David

Bendix

72: Jetta b. Mozes Jacob

Cohen

01: Joël Jacob b. Jacob; 18: e.g.Levie/Leib; 27: Glika b. Joël;
33: Joël b. Jacob; 51: wd. Jacob; 56: Jacob b. Joël Jacob;
57: Jehoeda b. Joël Jacob; 68: e.g. Mozes; 87: e.g. Joël;
89: Mozes b. Jehoeda/Levie; 94: Jozef b. Joël; 105: Jozef b. Joël Jacob

van Creveld

25: Lea b. Benjamin

v. Doren/Doorn ? 54: wd. Leib
Eizak

84: Rebekka b. Jacob

Ekster

34: e.g. Nathan; 49: Alexander/Sieskind b. Nathan; 55: wd. Alex./Sieskind;
73: Chaim/Heiman b. Nathan; 83: wd. Chaini/Heiman Mozes

Frank

21: Aaron b. Jechiël/Michel; 59: Roza b. Aaron

van Gelder

83: Hendele b. Jozef

van Hamberg

10: e.g. Mozes; 12: Mozes b. Jozef; 31: Roza b. Mozes;
52: Jacob b. Mozes; 77: wd. Jacob; 80: Matje b. Jacob; 82: Sara b. Jacob

Herts

95: Levie b. Naftali

Hijmans

16: Bila/Isabella b. Chaim/Heiman

van Host

32: Naftali b. Alexander

Krein

27: wd. Salomon; 28: Salomon b. Jacob

de Lange

02: Jozef b. Baroeg; 31: wd. Baroeg; 51: Sara b. Naftali;
61: Aaron b. Naftali/Hartog; 65: Abraham b. Naftali/Hartog;
66: Roza Mirjam b. Abraham; 70: wd. Naftali/Hartog; 74: Bloeme b. Baroeg;
76: Jechiël/Michiel b. Naftali/Hartog; 80: wd. Jozef;
81: Jozef b. Naftali/Hartog; 91: Baroeg b. Jozef; 96: Chawa/Eva b. Jozef;
97: Naftali/Hartog/Herts b. Jozef; 101: Mirjam/Mietje b. Jozef;
102: Naftali/Hartog b. Jozef; 104: Jitla/Jannetje b. Jozef

Lievendag

62: Rebecca b. Jozef

Meijers

58: Hindche b. Feis/Philip

Norden

90: Israël b. Salomon

Overstrijd

87: Dina b. David
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Plan

74: wd. Jozef

Prins

39: Libet b. Elikzer/Liepman

Rebits/Rebin ?

04: Mozes b. Salomon Samuel

Reine

47: Esther b. Salomon

Rubens

26: e.g. Leib/Levie; 29: wd Isaak; 64: Lea/Helena b. Isaak
84: wd. Naftali/Hartog; 85: Naftali/Hartog b. Jehoeda; 86: (Mozes) Meijer

Siebzehner

104: Bila/Betty b. Jehoeda

Smalhout

47: wd Levie

Spanjaard

68: Tirtsa/Dorothea b. Salomon

Vader

03: Jent/Jjennigjen b. Feiwel/Philip

Vecht

07: Mozes b. Chaim/Heiman; 20: wd. Mozes; 25: e.g. Tswi/Hartog;
37: Abraham b. Mozes; 59: e.g. Jacob.; 60; Jacob b. Mozes;
64: e.g. Abraham; 71: Chaim/Heiman b. Jozef, 72: wd. Chaim/Heiman;
78: wd A.; 106: Fraadche

West

78: Reizche/Roosien b. Jozef

Wolf(f)

16: wd. Mendel/Emanuel; 39: wd. Mozes; 40: Mozes b. Menachern/Emanuel;
41: Baroeg/Bendit b. Menachem/Emanuel; 42: Izaak b. Menachem/Emanuel;
54: Reizche/Roosje b. Menachem/Emanuel; 58: e.g. Baroeg/Barend;
67: Oeri/Feis/Frits Adolf b. Baroeg;
99:Kindele/Carolina b. Salomon = e.g. Baroeg/Barend b. Mozes;
100:Baroeg/Barend b. Mozes
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