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Levison, Levij

bronnen: wiewaswie.nl1, stadsarchief,2 bevolkingsregisters 1874-'933, geen begraafverlof

38
תדב הגוה \ הנומאב לאה ארי  
\ וײח לכב םולש שרדו \ הנמאנ  
וײואמ לכ תכל ענצה  
׳נ׳ּפ
ןב ביל הדוהי ה״כ

ל״ז ל״גס ןאסיפעל םהרבא בקעי

רופצ ומא םשו
ק״קב ןמאנו בוס ר״חש  
א״עי גראבנעליוק
םוי רבקנו כ״י ברע ׳ד םוי דרפנ  
׳ו
ק״ּפל ׳ד׳מ׳ר׳ת
׳ה׳ב׳צ׳נ׳ת

Levij  Abraham Levison, in 
leven leeraar en voorzanger der 

N.I. Gemeente Kuilenburg
overleden 9 Tischri/10 October 

5644

G’d vrezend in geloof / hij spreekt over 
de getrouwe wet / en hij zocht de 
vrede in zijn hele leven / hij was 
bescheiden in zijn ambities
hier ligt

de geëerde heer Jehoede Leib zoon 
van
Jakev Awraham Lefison leviet, zijn 
herinnering zij tot zegen
en de naam van de moeder is Tsipoor

goed, betrouwbaar, lid van de heilige 
gemeente Kuilenburg

overleden, woensdag, de vooravond 
van Jom Kippoer, begraven op vrijdag

5644

moge zijn ziel gebonden worden in de 
bundel der levenden

naam
geboren

ouders
gehuwd op

echtgeno(o)t(e)
straat

beroep(en)
overleden

leeftijd bij overlijden
begraven
rij / graf

opmerkingen

Levij Abram Levison
18-4-1812, Uithoorn
Abraham Levy Levison en Sara Davids
2-5-1845, Culemborg
Naatje Wijsenbeek
Kloveniersburgwal
leraar, voorzanger
10-10-1883
71
12-10-1883
2 / 38 (rijnummer o.g.v. datum ovl.)
Levison woonde pas sinds maart 1883 in Amsterdam;
vertaling tekst op steen van Bart Wallet

1 (1) 18-4-1812 geboorte Levij Abram Levison, z.v. Sara Davids en Levy Levison, Uithoorn. (2) 02-05-1845, Culemborg, 
huwelijk Levij Abram Levison, 33 jr., onderwijzer, geboren in Uithoorn, z.v. Abram Levij Levison, koopman, en Sara 
Davids, met Naatje Wijsenbeek, 20 jr. zonder beroep, uit Culemborg, d.v. Isaak Levij Wijsenbeek, koopman, en Sara 
Wolf. (3) Een aantal aangiften van huwelijken van kinderen in Culemborg en in Amsterdam, en het overlijden van 4 
jonge kinderen (0 tot 3 jaar) in Culemborg.
2 Op 12-10-1883 melden Aron M? Koster en Levie Hartog Gans dat op 10-10-1883 om 15h00 overleed Levij Levison, 71 
jr, z. beroep, wonende Kloveniersburgwal 38, geboren te Uithoorn, e.v. Natje Wijsenbeek.
3 In maart 1883 vestigt het echtpaar Levison zich met dochters Betje, Flora en Rozette in Amsterdam; adres: Damstraat 
26; in maart 1889 verhuist Naatje Wijsenbeek, dan weduwe, met Betje, Flora en zoon Meijer naar de Muidergracht 8.
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