
Datum advies (in te vullen door SCA): 

Advies over: 

Locatie: 

STADSCURATORIUM AMSTERDAM 
Aanvraag / Advies

2022

Titel: 

Aanvrager: 

Datum adviesaanvraag: 

Joodse jongensweeshuis Megadlé Jethomim

Arjan Muggen

28-11-2022

Mogelijke vervanging van een van de stenen, vanwege foutieve spelling naam. 
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Aanleiding 
Aan SCA is de vraag voorgelegd naar mogelijke vervanging van een van de stenen van het gedenkteken ter 
nagedachtenis aan het Joodse jongensweeshuis Megadlé Jethomim, vanwege een vermeende foutieve 
spelling van de naam  van het weeshuis. Jethomien is de spelling die op het gedenkteken is gebruikt, maar bij 
de gemeente kwam recent een melding binnen dat deze spelling foutief zou zijn en dat de correcte spelling 
Jethomiem (of Jethomim) is. 
 
Achtergrond 
Op 7 december 1989 werd op het Waterlooplein een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan het Joodse 
jongensweeshuis Megadlé Jethomim (Opvoeding der Wezen). Aanvankelijk richtte Megadlé Jethomim zich op 
geldelijke ondersteuning van weesjongens. In 1865 werd een weeshuis opgericht, op het dichtbevolkte eiland 
Vlooienburg (Amstel 21). In maart 1943 drong de Duitse bezetter het weeshuis binnen en de bijna 100 jongens 
werden afgevoerd. Drie begeleiders bleven bij hen. Allen werden vermoord in Sobibor. Na de oorlog was het 
gebouw nog enige tijd in gebruik voor de opvang van jongeren die (ouderloos) terugkeerden uit de 
concentratiekampen en onderduik. Daarna werd het afgebroken om plaats te maken voor het Muziekgebouw 
(Stopera).  
 
Daan Gokkes, die geëmigreerd was naar Israël, en een boek geschreven had over zijn vooroorlogse ervaringen 
(Daantje’s jeugd in het Joodse Jongens Weeshuis) stelde in 1987 de gemeente Amsterdam voor dat er een 
gedenkteken zou moeten komen in de vorm van een inscriptie in de muur van het muziektheater. Hij refereerde 
daarbij aan de klaagmuur, die overbleef na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem.  
 
Er wordt een initiatief comité gevormd van particulieren. Kunstenaar Otto Treumann (1919-2001) meldt zich om 
belangeloos het ontwerp te maken. Hij komt met het idee van een gedenkteken dat in het plaveisel (deels) de 
contouren van het weeshuis volgde met daarin een tekst over het weeshuis en het gewelddadige einde ervan. 
Hij verwijst naar een tekst in het bijbelboek Deuteronomium 27.8 “Gij zult schrijven op de stenen al deze 
woorden, helder er in gegrift”. Voor de tekst werkte hij samen met auteur Cor Jongens. De begroting bedroeg 
54.250 gulden. Het Joods Maatschappelijk Werk droeg in belangrijke mate bij aan de financiering. 
 
Secretaris Dick Couzy van de afdeling kunstzaken adviseert de wethouder voor cultuur een positief advies uit te 
brengen. Volgens hem is Treumann erin geslaagd  ‘op ingetogen wijze een gruwelijke gebeurtenis voor het 
passerende publiek duidelijk te maken’. De gemeente geeft toestemming, mits de architecten van het 
Muziekgebouw hun fiat geven. Wel merken ze op dat de plaatsing in het plaveisel betekent dat er geparkeerde 
auto’s en (festival)kraampjes zullen staan en dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor schade.  
 
Het aanbrengen van de teksten in de stenen door de firma Mobach blijkt gecompliceerd. Treumann heeft 
plastic letters (fond optica) laten maken die in de natte klei gedrukt worden en later gevuld met glazuur. Zijn 
vrouw helpt mee met het invullen van de letters. In december 1989 wordt het monument ingehuldigd met een 
toespraak van burgemeester Ed van Thijn en het zeggen van Kaddisj voor de doden.  
 
Na plaatsing van het werk in 1989 gaat het snel mis. De stenen brokkelen af en raken beschadigd. De 
initiatiefnemers komen weer bijeen, om geld bijeen te brengen voor een nieuwe versie en te overleggen met de 
firma Vermeer over het probleem dat de omringende straatstenen te veel druk uitoefenen. Als oplossing wordt 
voorgesteld de tegels te vervangen en te plaatsen op balken van gewapend epoxybeton en de ruimte tussen de 
stenen van het monument en de klinkers op te vullen met flexibele hars. Voorgesteld wordt de firma Mobach 
opnieuw te laten maken voor fl. 9500 volgens dezelfde werkwijze als in 1989, belettering en layout. Uit een brief 
van Jaap Gompen van 22 nov 1991 blijkt dat de totale kosten voor de vervanging van de stenen van het 
monument 27.000 gulden bedragen. 
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Toch lijkt er ook in de stenen verschil te zijn tussen 1989 en 1992. Uit enkele kleurenfoto’s in het archief van 
Treumann (waarschijnlijk dus uit 1989) blijkt dat de letters donker zijn op een lichte ondergrond. De letters zoals 
die nu zichtbaar zijn op het monument zijn veel lichter. De stenen van het monument zoals het er nu ligt, zijn 
van graniet met gegraveerde letters. Hierover is niets terug te vinden in het archief. 
 
De spelling van de naam 
In alle ontwerptekeningen in het archief Treumann staat als naam van het weeshuis vermeld Megadlé 
Jethomiem. Over in het monument genoemde data wordt regelmatig gecorrespondeerd door het initiatie 
comité, maar niet over de naam. In het archief bevinden zich enkele concept uitnodigingen voor de opening uit 
1988, opgesteld door Joods Maatschappelijk werk waar als naam Megadlé Jethomien vermeld staat. In de 
drukproef is echter overal de n vervangen door een m. Foto’s van het monument uit 1988 zijn niet gedetailleerd 
genoeg om te kunnen zien of er dan al Megadlé Jethomien staat.  
 
Emile Schrijver, directeur van het Joods Museum, meldde dat strikt grammaticaal een n als variant ook kan, 
maar gebruikelijker is de spelling met een m, meestal zonder extra e voor de m. Rachel Broertjes van de 
Bibliotheca Rosenthaliana die de collectie Treumann beheert, meldde: “Als kenner van het Hebreeuws kan ik 
zeggen dat Jethomien niet persé fout hoeft te zijn. In het Aramees kan het Jethomien zijn.” Ook de database 
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw van het Huygens instituut meldt 
dat de spelling van namen van joodse verenigingen zeer gevarieerd is. 
 
Onderzoek, gedaan in de collectie Treumann, ondergebracht bij Bijzondere collecties van de UB, toont aan dat 
op alle ontwerptekeningen de spelling Jethomiem staat. Of de ongebruikelijke spelling Jethomien die nu op het 
monument staat, er al in 1989 was of pas na de restauratie in 1991 blijft vooralsnog onduidelijk. Er zijn geen 
aanwijzingen dat Treumann (of Jongens) in een later stadium bewust voor Jethomien gekozen heeft. 
Opmerkelijk is wel dat er, ondanks de grote betrokkenheid van mensen uit met name de joodse gemeenschap 
in Amsterdam, sinds het plaatsen van het monument, voor zover bekend is, niet eerder bezwaar is gemaakt 
tegen de spelling van de naam. 
 
 



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Aangezien het hier niet om een eigen naam gaat, maar om de naam van een instelling, en omdat verschillende 
bronnen wijzen op mogelijke spellingsvarianten, adviseert SCA het monument onaangetast te laten. Een  
aantasting van het monument door het vervangen van een steen die anders zal ogen dan de rest, weegt niet op 
tegen een afwijkende spelling. 
 
Verschillende stenen zijn afgebrokkeld en zelfs gebroken. Te zijner tijd zal een beslissing genomen moeten 
worden over restauratie van het monument voor het Joodse Jongensweeshuis van Treumann. SCA adviseert 
om dan de spelling van de naam mee te nemen en te overwegen deze te wijzigen. 
 
Overigens is het monument heel subtiel. Veel mensen lopen erlangs zonder zich te realiseren waar ze langs 
lopen. SCA adviseert daarom om bij plaatsing van een nieuw toelichtingsbord/tegel, te onderzoeken of die op 
een prominentere zichtbaarder plaats kan komen, wellicht aan de zijkant van een van de pilaren van het 
Muziektheater. Gezien het internationale karakter van Amsterdam en zeker van de binnenstad, zou het ook 
goed zijn als de tekst tevens in het Engelse beschikbaar is. 
 
En wellicht kan de deportatie/moord iets directer omschreven worden dan met het eufemisme: overleefden niet. 
 
Huidige voorstel voor tegel: 
 
Gedenkteken voormalig Nederlands-Israëlitisch Jongensweeshuis 
Otto Treumann (1919-2001) 
1989 
Granieten klinkers 
  
Ooit stond op deze plek de eerste Joodse woonwijk van de stad Amsterdam: Vlooienburg. Door de deportaties 
gedurende 1941-45 raakte de wijk ontvolkt en veel bewoners overleefden de Tweede Wereldoorlog niet. Omdat 
Vlooienburg in verval was geraakt, werd de wijk uiteindelijk gesloopt. 
  
Dit gedenkteken volgt de contouren van het voormalig jongensweeshuis Megadlé Jethomim (door Treumann 
abusievelijk als Jethomien gespeld) dat werd opgericht in 1738. In maart 1943 viel de Duitse bezetter 
het weeshuis binnen. Bijna honderd jongens werden afgevoerd naar het concentratiekamp Sobibor. Drie 
verzorgers gingen vrijwillig mee. Niemand van hen is ooit levend teruggezien. 
  
De grafisch ontwerper Otto Treumann speelde een belangrijke rol in de Nederlandse naoorlogse vormgeving. 
In zijn werk stond de boodschap die hij wilde overbrengen altijd voorop. 
 
SCA beveelt aan ook de tekst op de website Buitenkunst te wijzigen. Aangezien in het najaar van 2022 
studenten van de UvA onderzoek doen naar het monument is het raadzaam hun mogelijke voorstellen voor 
contextualisering af te wachten.  
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Alternatief voorstel:  
Gedenkteken voormalig Nederlands-Israëlitisch Jongensweeshuis 
Otto Treumann (1919-2001) 
1989 
Granieten klinkers 
  
Ooit was op deze plek de eerste Joodse woonwijk van de stad Amsterdam: Vlooienburg. In de jaren 1941-45 
werden veel bewoners gedeporteerd en vermoord. De vervallen wijk werd in de 1970’s gesloopt en maakte 
plaats voor het Muziektheater en Stadhuis. 
  
Dit gedenkteken volgt de contouren van het voormalig jongensweeshuis Megadlé Jethomim (abusievelijk 
gespeld als Jethomien) dat hier werd opgericht in 1865. In maart 1943 viel de Duitse bezetter 
het weeshuis binnen. Bijna honderd jongens werden afgevoerd naar het concentratiekamp Sobibor. Drie 
verzorgers gingen vrijwillig mee. Niemand van hen is ooit levend teruggezien. 
  
De grafisch ontwerper Otto Treumann speelde een belangrijke rol in de Nederlandse naoorlogse vormgeving. 
In zijn werk stond de boodschap die hij wilde overbrengen altijd voorop.   
 
  
I Brief D. Couzy. 4 april 1988 – Archief Otto Treumann UB Bijzondere collecties  
II http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/vereniging/159909281 
 
 
 



Disclaimer SCA
Hoewel aan alle beschikbaar gestelde informatie en SCA advisering de grootst mogelijke aandacht en 
zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Resumé/conclusie
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Aangezien het hier niet om een eigen naam gaat, maar om de naam van een instelling, en omdat verschillende 
bronnen wijzen op mogelijke spellingsvarianten, adviseert SCA het monument onaangetast te laten. Een  
aantasting van het monument door het vervangen van een steen die anders zal ogen dan de rest, weegt niet op 
tegen een afwijkende spelling. 
 
 


