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1. Voorhang (B0388)
in het schild

dgnyle oeyyl
melyle miigl
dngple dryil

tot vreugde en blijdschap
voor leven en vrede
voor redding en
vertroosting

ycg y`x

de nieuwe maansdag van
…

meia didi

zal beginnen op …; moge
[deze dag]

epilr `ad
l`xyi lk lre
daehl

komen over ons
en over heel Israël
ten goede

in de cartouche

iy zgpn
hkrxhe` w"wl d`aed
l`xyi x"xdk oa awri x"xdk z`n
mdxa`
zeidl dpy d"k el z`ln meia
m"et y`x
a"vxz a xc` i"g
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Een vriendschapsgeschenk

aangeboden aan de
Heilige Gemeente Utrecht
door de geëerde heer
Jacob, zoon van de
geëerde heer Israël
Abraham
op de dag dat hij 25 jaar
hoofd van het bestuur was
18 Adar II [5]692
(=26 maart 1932)

3

2. Voorhang (B1833)

oexkfl
mdxa` l`xyi x''gd metd
xrbxeand cec 'k oa
d`l zxn ezy`e
dpen`a xeav ikxva miwqer eidy

Ter gedachtenis van
de heer de bestuurder, de
chaweer Israel Abraham
zoon van de geëerde
David Hamburger,

qlci onlf 'k za dlhib 'n ezy`e
l"f
mdxa` 'k zpnl` deerd 'n ezeg`e
hyib`xc wecv

C. en zijn (schoon-?)
zuster mevr. Eva, weduwe
van de heer Abraham
Zadok Drogist, zijn
gedachtenis zij tot zegen

epae cakei 'n ezy`e wgvi 'k epae
'k epzege xzq` 'n ezy`e ikcxn 'k
deerd dxy 'n ezy`e e''vi ikcxn
`'p'w'z zpy mcxhyn`n ''izy''
w''tl

D. en zijn zoon de heer
Zadok en diens vrouw
Jochewed en zijn zoon
Mordechai en diens vrouw
Ester en schoonvader de
heer Mordechai, moge hij
leven, en diens vrouw
Sara Eva, moge zij le ven,
uit Amsterdam, in het jaar
[5]551 (=1791)

en zijn vrouw, mevr. Lea
die zich op waarachtige
wijze bezig hielden met de
noden van de gemeente

'c'r'x'z zpy zwg''t

Perek Chukat [5]674 = 4
Tammoez 5674 (28 juni
1914)

w''tl

volgens de kleine telling

B. en zijn vrouw, mevr.
Gitele, dochter van de
heer Zalman Judels, zijn
gedachtenis zij tot zegen

3. Ner Tamid (Eeuwige lamp) (00236)

a`f dnly 'k zenyp zlrezl
mixn ezy`e xrbxraqbiprw
mzae mpa z`n dacp xrca`lld
w't'l 'c'p'x'z zpy

Ter gedachtenis aan de
geëerde Salomo Ze’ev
Konigsberger en zijn
vrouw Mirjam
Hollander, een geschenk
van hun zoon en dochter,
het jaar [5]654 (= 1894)

5. Priesterschaal B1530

sl`ee 'k m''t gepnd acpe xcp z`f
`hhi qetrf`i `hp x''xedn oa
mcxzyn`a mifpky` w''wl ozpdl
mgpn a''k xirvd epa zpezg meia
cei''xz

4. Kaarsenhouders op biema (09229 A-D)
Messing kandelaars, opschrift op de voet

ikcxn dyn d''a ilwlrf 'k dacp
l''f hyib`xc
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A. Een geschenk van de
heer Zelkele, zoon van de
geëerde heer Mozes
Mordechai Drogist, zijn
gedachtenis zij tot zegen
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Dit heeft wijlen de
geëerde Wolf, parnas,
zoon van de leraar Nate
Josephus Jitta, nagelaten
om ten geschenke te
geven aan de Heilige
Gemeente der Hoogduitse
Joden te Amsterdam, op
de huwelijksdag van zijn
jongste zoon, 22
Menachem [5]619 (=31
juli 1850)

In de tekst op het voorwerp ontbreken de diakritische tekens op het jaartal,
waardoor men geneigd zou zijn [5]620 (=1860) te lezen. Uit onderzoek is
gebleken dat het jaartal 1850 moet zijn
Inscriptie gegraveerd in de rand:
Aan de Nederlandsch Iraëlitische Gemeente te Amsterdam / Ten geschenke
nagelaten door wijlen den Weled Heere Wolf Josephus Jitta
Eigendomsmerk gegraveerd in de rand:

6. Toraschild Alkmaar (B0193)
in de kroon

ezxeze 'd cakl

Ter ere van God en Zijn
Tora

in de tafelen de aanvangswoorden van de Tien Geboden (vgl. Ex. 20)

`ww

Hoogduitse Gemeente
Amsterdam
GS I (Grote Synagoge 1)
NIH. AMST Ned.Isr. Hoofdsynagige
Amsterdam

gvxz `l

jidl` 'd ikp`

s`pz `l

jl idi `l

abpz `l

z` `yz `l

dprz `l

mei z` xekfl

cngz `l

jia` z` ceak

in de cartouche

dcez zgpn
xwid xiabdn

van de geliefde heer

w`la dnly oa miig ryedi 'k

de heer Jozua Chaim
zoon van de heer Salomo
Blok

`lkrx 'n dxwid ezy`e

en zijn geliefde
echtgenote mevr. Rechele

eny dpzypy xg` eilgn enewa

bij het opstaan van zijn
ziekbed na het veranderen
van zijn naam

w''tl 'h'l'x'z gqtc '` meia
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Een dankgeschenk

7

op de eerste dag van
Pesach, [5]639 (= 8 april
1879)

7. Toraschild Kroning Wilhelmina (NIHS)
rechts

dacp
'd ceakl
ezxeze
z`n
miyp zxag

Geschenk
ter ere van God
en Zijn tora
van
het vrouwengenootschap

ycw icba

Bigde Kodesj

'c meia

op woensdag

lel` 'b'i

13 Eloel

links

oexkf
ozp meil
zekln xzk
dklnd y`xa
Toraschild Alkmaar (B0193)

'`'p'i'n'l'd'l'e'e
'd'c'e'd 'm'e'x'i
'c'r'l
w''tl
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Ter herinnering
aan de dag waarop werd
gezet
de koninklijke kroon
op het hoofd van koningin
Wilhelmina
hoog geprezen zij zij
[5]658 (=1898)
volgens de kleine telling

jld` zrwz mewna zxva

8. Toraschild (08555)

`id miig ur

Een boom des levens is zij
(Spreuken 3:18 )
afbeelding op titelblad

9. Kidoesjbeker (00544)

dkxa ly qek
iy laed
x''xden oievnd oiicd axd ceakl
i''p oiihypxra xra xkyyi
eiade` z`n
mchyn`a ifpky` w''wc net
zepaxd `qk lr zayl ezelra
`''ri b`d w''wa
w''tl gxz zpya

lkyze zrca apr mc aihd ldn

meng dan goed het
druivensap met kennis en
inzicht

jytp gnyze jpii aeh ala dzy

drink met vrolijk hart je
wijn (vgl.Pred.9:7) en je
ziel zal zich verheugen

Beker van zegen
geschenk
ter ere van de rabbijn en
uitmuntende rechter en leraar
Issachar Ber Berenstein
(moge zijn licht schijnen)

van zijn vrienden van

in vignet, midden onder

e''dn a awri e''dn miyxz mkg
r''p qix`xit awri

iy zgpn
xirvd ecici z`n

toen hij opging om plaats te
nemen op de zetel van het
rabbinaat in de Heilige
Gemeente Den Haag - moge
God haar beschermen

ic fwixpd cec d''k a l`ipc
r''p exzq`w

in het jaar [5]608 (1847/8)

w''tl f'h'x'z zpya
11. Kidoesjbeker (09177)

in het vignet

op de kelk
aan de zeer geleerde
rabbijn

miapr hgy xgn mb meik lnzk
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op`niid wgvi
oey`x ofg

midden
zoals gisteren en vandaag
pers ook morgen druiven

de voortreffelijke geleerde
opperrabbijn Jacob, zoon
van rabbijn Jacob
Ferrares, moge hij rusten
in Eden

in cartouche, verso

het bestuur van de
Hoogduitse Gemeente te
Amsterdam

10. Kidoesjglas (00298)

llekd axd l`

wanneer je geoogst hebt
op de plaats waar je tent
staat (vgl.Gen. 31:25)

mcxhyn` dt
11

een vriendschapsgeschenk
van zijn jeugdvriend
Daniel, zoon van de
geëerde heer David
Henriques de Castro,
moge hij rusten in Eden
in het jaar [5]616 (=1856)

Isaac Heymann,
oppervoorzanger
hier in Amsterdam

h''nx''z oeiq bi
ceakl
axd icici
mdxa` xixden

13 Siwan [5]649 (=12 juni
1889)
ter ere van
mijn vriend de opperrabijn Abraham

'x xagd oa

zoon van de chaver

odk oeyny

Samson Chohen

i''p xrfiieexrcp`
zad` oexkf
z`n mler
ecakn ecici
/ `yz jzwcv / jgvn lr uivk
/ dy` z`vn / 'c jxa rxfne
/ jztg meia okl
/ izybd jl izkxa
dycwd dkxa / qek gw izgpn

Onderwijzer, moge zijn
licht schijnen
een aandenken van
eeuwigdurende
genegenheid
van zijn eerbiedige vriend
Als een sieraad op uw
voorhoofd draagt gij uw
verdienste
uit een door God
gezegend (?) geslacht
vond ge een vrouw
Daarop, op de dag van uw
choepa, zegen ik u en
breng u
mijn geschenk, neem de
beker voor de heilige
kidoesj

De dichter maakt hier een toespeling op de naam Cohen, door te verwijzen
naar de tekst over de priesterkleding. In dezelfde tekst (Ex 28:36) is sprake
van zegening, wat ook in het gedichtje terugkomt.
Ingegraveerd op kelk: 12/ juni / 1889
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12. Sederschotel (B0352)
bovenzijde, centraal

l''z'c 'm'ipa 'rax'` 'zxev

Een afbeelding van de vier
zonen waarover de
Talmoed spreekt [5]525
(=1765)

in cartouche (boven)

oerny

Simon

in cartouche onder

dhi

Jitte

gegraveerd in de rand, rondom:

. ugi . qtxk . ugxe . ycw

De inwijding. “En hij (=
de heer des huizes) wast
(de handen), het groen, hij
breekt

. dvn `iven . dvgx . cibn

de vertelling, het
handenwassen, lofzegging
over de matse,

. jxer ogly . jxek . xexn

het bittere kruid, hij
breekt, de maaltijd staat
klaar

. gvxp . lld . jxa . oetv

het verborgene,
dankzegging, lofprijzing,
afsluiting

(Steekwoorden voor de volgorde van de Sedermaaltijd volgens de Haggada)
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13. Chanoekia (B0003)

14. Chanoekia (02695)

z`f
gepnd acp dxepnd
e''t oa miig ''k n''it
ezy`e l''f iel `tfei ''k
e''t za dxy zxn
l''f lhpix wvi` d''k

Deze

de parnas, de geëerde
Chaim, zoon van de
parnas

mdxa` d''k m''et

de parmas de heer
Abraham

iel opgl` d''k oa

zoon van de parnas dhr
Elchanan Levi

'a hnext 'n ezy`e

en zijn vrouw mevr.
Fromet. dochter van

mevr. Sara, dochter van de
Parnas

zpya iel awri d''k

dhr Jacob Levi, in het jaar

de geëerde Itsek Rintel,
zijn gedachtenis zij tot
zegen

'c'i'w'z

[5]514
(21 december 1753)
volgens de (kleine) telling

xenfn xiype
zkepg xiy
w''tl

regel 3
regel 5
(reden onbekend)

“laten wij een gezang
zingen,
een lied voor de
inwijding”
[5]566 (=1805/6) volgens
de kleine telling

inscriptie in knop aan armen, van rechts naar links

aexwr oeyg lfn

inscriptie verso identiek, behalve details

dix` a` lfn
mine`z oeiq lfn

Het sterrebeeld voor
Chesjwan is Schorpioen
-- Aw - Stier
-- Siewan - Tweeling

dlh oqip lfn

-- Niesan - Ram

xey xii` lfn

-- Ijar - Stier

dleza lel` lfn
ohxq fenz lfn
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Dit is een geschenk van

de geëerde Jozpe Levi,
zijn gedachtenis zij tot
zegen, en zijn echtgenote

op de eerste dag van
Chanoeka

m''et k''et
m''et

p''f

kandelaar is een geschenk
van wijlen

dkepgc ''` mei

(w)t''l

inscriptie gegraveerd in cartouche in kan

17

- Elloel - Maagd
-- Tammoez - Kreeft

zyw eilqk lfn

-- Kislew- Boogschutter

ilc hay lfn

-- Sjewat - Waterman
(op de sjamasj, boven)

mibc xc` lfn

-- Adar - Vissen
(op de sjamasj, onder)

mipf`n ixyz lfn

-- Tisjri - Weegschaal
(op de buitenste
rechterarm, onder)

icb zah lfn

-- Tewet - Steenbok
(op de buitenste
linkerarm, onder)

15. Kroon (294b0005 NIHS)

m''et zcewta dyrp dfd xzkd
`ri dldwd

Deze kroon is gemaakt in
opdracht van de bestuurderen
van de gemeente, moge God
haar beschermen

sqke adfn epzxeze ''d ceakl
x`ypd

ter ere van God en onze Tora,
uit het goud en zilver dat is
overgebleven

mzela ixg` ycew iyealne zkxtn

van een voorhang en heilige
klederen nadat zij
onbruikbaar waren geworden

meil xe` dnipt ycwd l` `aede

en binnengebracht in het
heiligdom

ipy xc` ycgl `''i 'a

op de 11e van de maand
Adar II

w''tl *f*k*x*z zpy

van het jaar [5]627 (= 18
maart 1867)
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