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Hebreeuws op Straat, vervolg II
 

Nog steeds bereiken ons ‒ via soms ingewikkelde informatiekanalen ‒ 
gegevens over Hebreeuwse opschriften in de openbare ruimte; dat was ook wel 
te verwachten want het veld is niet gemakkelijk te overzien, en er komt nog 
nieuws bij ook. Ze worden hierbij aan de lezers doorgegeven in de vorm 
waarin dit soort teksten in het boekje Hebreeuws op Straat (aflevering Alef 
Beet 20, 2) zijn gepubliceerd ‒ nu met een vermelding van de namen van 
personen die bij de aanlevering behulpzaam zijn geweest.  

ARNHEM

1. Joodse begraafplaats, Weg langs de begraafplaatsen 2 (vlak naast de grote 
begraafplaats Moscowa), plaquette op het gebouw. 
TEKST: וישב העפר על הארץ כשהיה
 והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה
De stof keert weder tot de aarde zooals zij was 
En de ziel keert tot God, die haar gegeven heeft. 
Pred. XII.7.     AO 564[?]8 
VERTALING: Als vermeld. 

 

2. Herinneringsmonument op de begraafplaats. 

TEKST:    ̒כי כה אמר ה
כאשר הבאתי אל העם הזה
את כל הרעה הגדולה הזאת
כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה
אשר אנכי דבר עליהם
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“Want zoo zegt de Alvader: gelijk Ik over dit Volk heb gebracht al dit 

 grote onheil, zoo zal Ik over hen brengen al het goede dat Ik over hen spreek.” 

Jirmeja 32: 42 

האבן הזאת תהיה לעדה
זכרון לבני קהלתנו שנשבו ונסחבו

תש״אאל ארץ נכריה ונהרגו שם בשנות  תש״ה-
 נפשותיהם תשבנה תחת כנפי השכינה 
Dit monument zij een getuigenis
ter nagedachtenis aan onze Gemeenteleden, 
die in de jaren 5701 - 5705 / 1941 - 1945 zijn weggevoerd 
en genadeloos om het leven gebracht. 
Mogen zij rusten onder de vleugelen van 
Gods Majesteit  
VERTALING: Als vermeld. 
Met dank aan Arian Verheij. 
 

BORCULO 

Woonhuis, Korte Wal 5, voormalige Joodse school, verwoest en hersteld na de 
wervelstorm van 1925, gevelsteen. 
TEKST:  הספר הזה ביום בית ותׄ דׄ סׄ מוׄ  וׄ רׄ ר (=החבר) יוסף יׄ ״ר (=מורנו) יואל יוסף בן הח״ידי מו

  ק״ו לפ״פ״ר״ב̒ אלול ת
VERTALING: De handen van onze leermeester Joël Jozef, zoon van de chaveer 
Jozef, legden de fundamenten van deze school op 2 elloel 686, naar de kleine 
telling. 
CHRONOGRAM: 686 = 1926. 
OPMERKINGEN: Wij moeten het werkwoord ירה, dat ‘werpen, schieten’ bete-
kent, hier vertalen met ‘leggen’, net als in Gen. 31:51 en Job 38:6.
 ̒Chaveer ̕ is een eretitel voor belangrijke leden van een joodse gemeente. 
Met dank aan Henk Goudbeek (Borculo), Hans Kragten (Moerkapelle). 
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EDE 

Herdenkingsmonument, Vossenakker, bij het Mausoleum, tegenover het Ver-
zetsmonument, liggende zwarte steen. 
TEKST: גלות היא שכחה, זכרון הוא גאולה
Vergeten is ballingschap, Herinneren verlossing (Baäl ShemTov) 

 (Namen) 

׳נ׳צ׳ב׳ה׳ת  

[Moge hun zielen gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven] 
VERTALING: Als vermeld. 
OPMERKING: Deze spreuk, toegeschreven aan de Baäl Sjem Tov, komt ook 
voor in de vorm הגולה נמשכה מהשכחה, ובזכירה סוד הגאולה (‘De ballingschap komt 
voort uit vergeetachtigheid, maar in herinnering ligt het geheim van de ver-
lossing’; bron: Yad Vashem). In Nederland is een verkorte vorm bekend: לשכוח
.(bron: Tenachon)  גלות, לזכור גאולה

Met dank aan R.M. Ulmann en Peter Tomson. 
 


