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STATUTEN

van het
GENOOTSCHÁP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP

IN NEDERLAND,

goed$keurd bij Koninklijk Besluit van 7 October 1919

No. 64, openbaar gemaakt in het bijvoegsel tot d€ Neder
landsche Staatscourant van ro Novemb€r r9r9, No. 238,

onder volSnummer 3817.

EERSTE HOOFDSTUK

Het doel

Artik€l r. Het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in
Nederland, opgericht 24 April r9r9, is gevestigd te Amsterdam

Artiket 2. Het Genootschàp heeÍt ten doel de bevorde ng
der beoelening van de Joodsche wetenschap in Nederland

.{rtikel 3. Ter bereiking van dit doel langs wettigen weg

zal het Genootschap:
a. bljeenkomsten houden, waa n Joodsch-wetenschap-

pelijke onderweÍpen zullen wordeÍr behandeld;

à. zoo mogelijk een Joodsch-wetenschappelijk tiidschrift
en andere pubiicaties uitgeven;

r. w€tenschappelijke werken op het gebied der Joodsche
NeteÍrschap aanmoediSen;

d. verzamelingen van boeken, aróivalia, platen en voor-
werpen, betrekking hebbende op Joden en Jodendom, trach-
ten aan te leggen en te beheeren;

?. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van
het Genootschap bevorderlijk kunnen zijn, aarrwenden

TWEEDE HOOFDSTUK

De |edek

Artikel 4. I{et Genootschap bestaat urt gewone leden, €ere-

leden, conespondeerende leden en beschermende leden.
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Artilel 5. Tot gewone leden kunnen door hct bcstuur op

aanbeveling vall €en der leden wordên benoemd in Nedcrland
en zijn koloniën wonende Joden.

Artik€l 6. Tot eeÍeleden kunnen alieen zij worden be-
noemd, die in ccn bestuursvergadering met algemeene stem-
men als zoodanig zijn gckozen. Zij zi|n niet l'crplicht een
jaarlijkscle bijdrage te storten.

Artikel 7. Tot couespondcercnde leden kunnen door iret
bestuur allecn buitenlanders benocm.l \r'orden, bij meerder-
leid van stemmer, op BemotiveeÍd vooNtcl van eel1 de.
bestuursleden. Zij zijn van dc jaarlijksche bijdrage vrijsesteld.

Artikel 8. Bcschermend licl kan icdcr zijn, die jaarlijks
een bijdrage van ter minstc tien gulden oÍ in ccns een bedrag
van ten minstc tweehonderdvijftig guldcn betàalt.

Ook B€meenten, vcreenigin8en of anderc zcdclijke lichameÍ
kunnen beschermend lid wordcn.

Artikel 9. Gewone leden betílen ecn jaarlijksche bijdrage
van ten minste zes guldcn, of cen bedrag in cens van ten
minste éónhonderdvijfiig gulclen.

Artikel ro. Het iidmaatschap eindigt door dood of op-
zeg8ing of door royement in een bestuursvergadering, waarin
ten mnrste vijf leden aanrvezig zijn.

Bt roycment bestaat beroep op dc algemeene ve€adering.
Ártikel rr. Het boekjaar is het gewonc kal€nderjaar.
Ge*one oÍ beschermende lcden, die niet langcr gcwooD of

beschermend lid wenschen tc blijven, noctcn vóór r Decem
ber schdftelijk bericht drarvan ran hct bestuur zcDdcn.

r)ÈltDu HooFDs'fuK

H.t be Ja,rt \ :i;,t .,'.d.r,',",tt
Artikcl r2. Het bestuurbestaat uii ten rni stc zeveD teden.

die onderling hun functies, rvaarondcr. dic van vooÍzjtter,
secÍetaris en penningmeestcr, verdeelen.

Atikel 13. Bestuursleden $orden uit ceD voordracht van
h€t bestuur door de algerneene vergadering benoencl. Zij

*9-

hcbbcn zitting voor vicr jarcn. 'Ielkens na twce jàren treedt
de hellt af. De eeNte ma.rl de grootste hclft bij loiing.

In afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel
bepaalde, zullen voor dc ccrstc maal als bestuur optreden:
Mr. J. Hamburger A.l)2n., I. Maarsen, Dr. L Mcndels,

J. L. Palache, NL Pinkhof, Mr. Izak Prins, S. Seeligmann,
Dr. D. M. Sluys en I-. rÀraCenaar.

Artikel 14. In de €erste bestuursvergadering na de alge
meen. r"gad.rinB. qlir;rr h..ruur.L.r o.mir gen ,,'ln ge-

schied, worden alle functies, waaroncler die van voorzitter,
secreta s en penningmeestcr, onderling \.erdeeld.

Alleen de voorzitter is a1s zoodanig nict terstond hcrkics-

Aflikel 15. Minsters.lrie bestuurslcden moetcn h r\nster-
dam woonachti8 zijn.

Artikel 16. In der regci Í,ordt naandelijks cen bestuurs-
wergadering gehouden.

AÍtikel r7. De voolzitier leidt alle vergaderingen. Bij
afwezigheid woÍdt hij door een dcr andere bestuurslcden

Artikel rE- Het bestnur vertegen\roordigt het Genoot
schap in en buiten rechten, doch kan twee zijner leden voor
elk bijzonder geval hi€rtoc aanvijzcn.

VIERDI' HOOFDSTUK

De 1)ergddetíngen en de secties

Artikel 19. Een algemcene vergadering $,ordt jaarlijks
gehouden, waadn de penningneester rekening en vcraDtwoor-
ding aflegt, dc admnistratieve verslagen 1ïorden uitgebracht,
zoo noodig de bestuursverkiczingen plaats vinden €n boven-
dien ccn of meer ondeflveÍpen van Joodsch-wetenschappe-
Iijken aard Íorden behandeld.

Artikel 20. Op de algemeene vergaclering hebbeu aue lcden
toegang, doch aleen gcwone leden stemrecht.

Artikel 2r. Het Genootschap kan zich voor zijn lveten-
schappelijken arbeid in secties splitsen.
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De ve$chillende sccties stellen de wijze harer werkzaam

heden in overleg met en onder goedkcu ng van het be-

Bij alle sectiev€rgaderingen hebben de bestuunleden techt
van toegang.

Artikel 22. G€en vergadcring $ordt op Sabbath of Jood-
schen leestdag gehouden.

VI.JFDE HOOFDS']'UX

Het tíjd.schrilt en andete full)licalits

Àrtikel z:. tsij de itsiftc van cen tijdschrilt door het
Genootschap vomt het bestuur de redactic.

Het administratief-Íedactioneclc wcrk kan aalr iemand,
binnen of buiten het bcstuur, eventueel teger vergoeding
worden opgedragen.

Artikel 24. Alle teden ontvang$ het tijdschrift gratis
Artikel 25. Ter opname in het tijdschrift komen alleen in

aanmerking oorspronkelijkc opstellen of publicaties oP

Joodsch wetenschappelijk gebied. Zij worden in het Neder-
landsch, doch kunnen ook in een anclere taal Sepubliceerd

Ártikel 26. Alle nadere regels bet.eíJende het tijdschÍíft
en andeÍe publicatiën vorden door het bestuur vastgestcld

ZE5DE HOOEDSTI-R

De inhomst&

Artikel 27. Dc inkomsten van hct Genootschap bestaan

uit:
a. l"arlijk"eh" bU,l,hgên vJr dc l,d,,r
à. schenkingen, legaten cn nndere toevallige baten;
c. gekweekte rcntcn;
d. opbÍengst van publicatiën van het GenootschaP

- 
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ZEVENDE HOOFDSTUI(

De relzarnel;ngeh

Artikel 28. De vcrzamclingen van het Genootschap worden
door let bestuur beleerd, dat ook over aankoopen beslist.

Zoover let geen boekwerken betreft, kan de vezameling
onder door het bestuur vast te steilen voonvaarden aan een
openbare instelling in bruikleen worden gegeven.

Artikcl 29. Boek$'erkcn wordcn voorloopig geplaatst in
de boekenj var het Nederlandsch Israèlietisch Seminarium
te Amsterdam na met een siempel van Genooischap te zijn

Artikel 3lr. Het bestuur stelt de voor,xaarden vast, waar-
ondcr boekwerk€n :ran de ]€den kunnen worden uitgeleend.

ACHTSTE HOOFDSTUI{

Algemechc bepdlingen

Artikel 3r. Over alle zaken het Cenootschap betref{ende
beslist net bestuur, tenzij deze statuten of het huishoudelijk
reglement anders bepalen.

Artikel 3?. Alle besluit€n worden Benomen en alle keuzen
geschiedcn met gewone mccrderheict der ter vergadering
nitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet
uitgebracht beschouwd.

Over zaken Íordt mondeling, over personen wordt schriÍ-
telijk Bestemd.

Artikel 33. Bij huishouctelijk reglement worden de zaken,
de huishouding van het Genootschap betre{fend, geregeld.

De bepalingen hi€romtrcnt mogen niet in stÍijd ztn met

Artikel 34. Wijzigingen in dezc statuten kunnen, behoudens
koninklijkc goedkeudng, op voordracht van het bcstuur in
een algemeene vergadering mei twee derden der uitgebràchte
stemmen worden aangebrucht.

Het in de vorige alinea bepàalde is eveneens van toepassing
op de ontbinding van het Genootschap.
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Àrtikel 35. I-I€t Genootschap is aangcgaan voor dcn tijd
van vijf en tlvintig iaren, te rekenen van den stichtingsdae àf.

Artikel 36. Bij ontbinding van het G€nootschap vervalen
zijn baten, na voldocning zijncr schulden, aan ecn docr de
algemeene vergadering aan te wijzen Joodsche vereeniging
of instelling. Zulks mct inachtncming van h€t bepaaldc hij
n,rikcl r70, \ ,, ., ]l,,rb l,j. \\, rl'-1.

HUISHOUDELIJK RECLEMENT

Vastgesteld iÍ de AlBemeene Vergaderlng van 3 JÍni 1928

Van de Ledefl

Àrtikcl r. .Jaarlijks in dc maaDd.lxnua k l clk dcr Bc-
\{one lede bij het Bestuur r.rnb.vchrgrn ilrzdrdcn voor de
benoeming van nieu\rc lcdcn.

Alvorens tot de benoeminÍl ovcr ic gaan, doet het Bestuur
den ge$'onen leden schriliclitke mcdedeeling l'an de candi-
datcn voor hct liclnnatsc.hrp mct bcpaling vaD den tcrmijn,
binnen llelken zij hun eventreele bez\rare schrittelijk en
gcmotivecrd kunncn inzcncten.

Vaí het BestuÍÍ

Artikel z. -{lvorens over te gaan tot de vNistelling van
de voordracht voor dc vcrkiezjng van bcstuursledcD, bcdoeld
bij art. 13 der Statuten, gee{t het Bestllur va de vacrturen
kennis aan de ge\rone leden, dic binncn dcn tclkcns .laarvoor
vast te stellen ternijn een aanbevehlg l)ij l(:t llcstuur kun

Indicn cen lid door tcn mnlste tien lcdcn \ïordt aanbcvolen
zal hij door Lct l]cstuur op de voordraclrt wordcrr geplxatst.

Van de VeígaderiflgeÍr

^rtikcl 
3. In dc jaarlijkschc algcmccne vergaderins, bc-

doeld bij art. 19 clc. Statuten wor(lt cen uit drie leden be
staande commissie var vcriiicatie der rckenin8 en verant-

13 --
wooÍdnrg benoemd, \r'elke in de volgende jaarlijksche alge-
mccnc vergadering rapport uitbrengt.

Artikel 4. Behalve de in het vo ge artikel genoemde
jmrlijksche algemccne vergadering \rordt een algemcenc ver-
gaclering gehouden, zoo diirwijls het l3estuur dit noodig acht
ol ten minstc tien leden gevrone of besche.merlde - daartoe
een schriíteltk gemotivcerd v€rzoek indi€ncn, in $'e1k gevat
de vergadc Dg wordt gehoudcn binnen veertien dagen na
onti'angst van hct v€rzoek.

VaÍ de veÍzamellng€n en tentoonstelll gen

Ártikel 5. IIct Bestuur kan tentoonstellingen op Joodscl1-
religieus of Joodsch listorisch gebied organiseereÍ, wclke
ondcr door het Besturr vast te lcggcn voorwaarden ool< voor
niet leden toegankeltk zijn. Het Bestuur is ook bevoeg.l het
organiseeren van zulke tentoonstellingen op tc dragen aan
een daartoe te bcnoemen commissic. mits het Bestuur door
ten minste drie zijner ledcn in deze commissie zal zijn veÍ
tegcnwoordigd.

Artikel 6. Indien hct Rcsturu o{ de commissie, mits met
gocdkeuring van hct Bestuur, besluit tot de op chting van
een stichting voor dc vorming van eeu Joodsch Historisch
Museum, zal in de stichtjngsacte de bepaling rvorden opge-
nomen, dat ten minste drie leden van het Bestuur door het
Besiuur aan te wijzen en bij vacaturen aan tc vullen, in het
stichtingsbestuur zitting zullen hebbcn.

In het rcglement der stichting zal vooÍts worden bepaald,
dat het siichtingsbestuur jaarlijks cen verslag van zijn werk-
zaànhcdcn aan het Bcstuur zal uitbrengcn.

Ártikel 7. Indien het Bcstuu voor het organiseeren van
tcntoonstellingen cen comnissie àls in artikel 5 omschreven
benoemt, zalhet telken jnrc cen crediet stellcn ter beschikking
van deze comuissie, die den naam za-l dragen van ,,lluseum-
commissie". Zonder tocst€mming van het Besturr kan de
commissie gcen hoogere uitgavcn dan het bij het crediet
toegestane beclrag tcn laste van het cenootschap brensen.
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De commssie geeft jaarlijks een verslag vanhare iverkzaam

heden aan het Bestuur.
Zij houdt op te bestaan, zoodra een.Joodsch Historisch

Musem als zeustandige stichting zal zijn gevormd, in welk

Seval laar bezittingen naar deze stichting zulien overgaan.

Van wiizigingen

Artikel B. Wijziging in het Huishoudelijk Reglement kan
worden aangebracht met een mceÍderheid van ten minste

'/3 der geldi8 uitgebmchte stemnen, mits ]let voorstel tot
rvijziging op de agenda der algemeene vcrgadering is vermeld

LEDENLIJST (per r Novenbcr r9?B)

BestÍÍÍ

Prof. Dr. J. L- Palache, Iloorziltu \àÍtíeóend r92q.
Mr. J. E. Hilesum, Sdc/rla,'ts (aítredend 1929).

Dr. M. Pinkhof, Penkhgmeesí.t (a{trcdend r93r).
Prof. Dr. D. Cohen (aítrcdend r93r).
Dr. D. E. Cohen (aftredend r93r).
L Maarsen (aÍtredend rg2g).
Dr. D- M. S1uys (aftredend 1929).
Dr. E. Slijp€r (aÍtredend r93r).
L. Wagenaar (aftredend 1929).

Gewone Leden

Mr. B. E. Assch€r, Arnsíedam, Keizersgracht 723
Karel Àzijnman, Den Bosch.

Mr. C. B. van B,ÍeÍ, Den gdae, Flan!:ois ValentijnstÍ 60.

Mr. N. de Bencditty, Arnsíed&m, Weteringschars 46.
F. Bemstein, R(tttudam, Scheepnakershavcn 38r.
Mr. E. A. I-. Boas, Amsterdam, J. M Coenenstraat ro
Dr. M. Boas, Amste/da x, den Texstraat 35
E. Boekman, AÍtst?rda1n, Hen&. Jacobszsiraat 30
Dr. M. de Bruin, Árnsícrdnn, Snrphatistraat 37.
ProÍ. Dr. D. Coíeí, At ste dm, Van Breestraat r72.

r5

I)r- D. E. Cohen, Ámsícrdath, Keize6gracht Z4B.
Dr. M. H. Cohen, Ámste a?n, Nassaukade 4.
Ph. Coppenhagen, Amstetdatu, Sarphatistraat r4r.
Mr. I. van Creveld, Amslerdam, (eizersgracht 729.
Mr. D. S. Jessurum CaÀozo, Ánsíad.am, Wete ngschans 32.
S. Dasber g, D onl.r e. hí.
S. Dasbers Y., Le.uuiarden.
A. B. N. Davids, Crotuingek, Otto Eerelmanstraat 97.
E. van Dien, Árnstcrdan, Sa.phatistraat 5.
L. Diinner, Amsterd.aln, Spinozastraat 29.

Alb. Ehrenfeld, Den Haag, yaí Lennepweg r9.
Mej. C. Eitje, Anstekl.a1n, Nw. Keizerssracht 59.
Dr. X{. Elzas, Ratterdam, Eer.drachtsweg 29.

I. van Esso Bzn., Amsterdarn, 2e Constantijn Huygensstr. 8r.
L ran C"ld r. DP" Haae. l íffatkt L5

M. van Gefderen, ÁNstel.Ia , AÍns|el 5.
Mr. Alb. B. Gompefts, Ámsíetdanr, J. J. Yiottastraat 13.

Mr. B. P. Comperts, Amsterdam, J. J. Viottastraat 14.

A. J. J. Ph. }faas, Amstelddm, Roelof Hartstraat 84.

Mr. J. Hamburger A.D^., Utrecht, Lucas Bolwerk 16.

Dr. Ir. L. Hamburger, Den Haag, Dedelstraat 16.

S. Heertjes, Den Rosch.
Dí. I-. Hertzberger, A stelda1 , Joh- Vermeersinat 37-
Mr. J. E. Hillesum, Ámsterdam, Dcn Texstraat 34.
S. J. S. Hirsch, Zzoollr, Bloemendaalschestr. 5.
L. Hirschel, Ámste l.am, Pl. Muidergracht 57.
N. Italia, Leiden, Stille Rijn 4.
Mr. À. C. Josephus Ji.tta, Den Haag, Alex. Gog€lweg 33.
Dr. I. de Jongh, Arnsledan,, Simon Stevinstr. 38.
Dr. B. A. Kahn, Ansterdatn, Hacquartstràat 17.

Dr. H. Knorrin8a, Amsteld.a1n, Noorder Amstellaan ro3.
-\. Knyt, Lee ward.en, Emmakade ro6a.
G. de Lange, AmsteldÍrn, Amstel 35.
Dr. Julius LeijdesdorÍÍ, M'lPr.
Herman de Levle, Atusl.eliLuL, P. C. Hooftstraat 164.
Mr. M. Levie, Gtoningen, Heerensingel zz.
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Dr. F. Leviticus, Ai\síetdart, Ruysdaelstraat 6r.
Dr. J. I-obstein, Aqtldoon, DeventeÍ.tÍaa|\,íeg.
Ilej. C. vln Lo"n. Leidca. Wirt.sinSel 67.

L Maarsen, DrÍ ddag Hofwijckplein 54.
Mr. Max Meijer, Ámsterdam, Valeriusstràat 86.

A. S. Onderwijzer, Alnsíerdan,, Irl. Middenlaan 23.
Prof. Dr. J. I-. Palache, Amste/dan, Andrieszkade r.
Dr. H. Pinkho{, Amstekl&kr, P]. Franschclaan rrc.
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LEVENSBERICHTEN VAN OVERLEDEN LEDEN

HELENÁ POPPERS

Het levensbericht van vrjlen Helena Poppers is in enLele
korte zinnen samen te vatten, tenminste waar het de opsom-
ming der geberutenissen betreft. Toen een korte ziekte haar in
Juli 1925 wegrukte, telde zij, die 22 December 1895 te win-
terswijk geboren werd, nog geen dertig jaar. Haar studie, die
zjj na de lager€ cn middelbare scltool in haar geboorteplaats
te hebben bezocht, begon met het afleggen van het staats-
examen in Auglstus r9r5, heeft verdcrhaar tijcl en werkkràcht
in beslag genomen. Eerst heclt zij nl Groningen college ge-

loopen; daar legde zij in r9r8 het candiclaatscxallen af. Toen
vertrok zij naar Leiden, lvaar zij in rgzr slaagde voor het
doctoraal. Nu gold hct nog haar strdie tc bcl(roncr en tevens
d€n eersten stap te zetten op den weg van eigen rvetenschap-
pelijken arbeid door hct schrijven van een proefschrift,
waamede zij in Au8ustus r9z3 een aanvang maakte. Het
onderwerp, rvaarop haar k€uze viel, maakte deze disscrtatie
niet alieen van belang voor haar verdere loopbaan, maar ook
voor de Jooalsche wetenschap. Haarwensch lvas nl. een periode

uit de geschiedenis der Joden in Nederland te ondezocken,
en daartoe hee{t zij de historie der Joodsche bevolking in
Ove.ijsel uitgekozen van htln vestiging in de Republiek tot
het jaar r8r,+.

Het was H€lena Poppers niet gegeven djt werk gehcel ten
einde te brengen: toen zij overleed was de disscrtatie wel
bijna voltooid, maar nog niet persklaar. Anderen moesten

de laatstc hand ieggen aan het manuscript en zich met de

uitgave belasten.
Zoo bezit de Joodsche wetenschap in Nederland slechts het

eelstelingswerk van de te vrocg ontslàpene- Maar dit ProeÍ-
schrift hee{t ons docD bescffen, hoezeer het heengàan van de

schrijfster een verlies voor het geestclijk leven der Neder-

landsche Joden beteekent. Moge cleze coup d'essai niet in alle
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o|'zicltcn ccn coup de naitre worden genocmd, welke een

riil( l)doftc bevat deze ccrlijke, degelijke, ernstige, door en
i](rn lv,rienschappelijke studie. Onze kcnnis van het leven der

r,r,vinciale Joden in de Oostelijkc gewesten ten tjjde der
Itrpublick was voor dien vrijwel nihil. Deze disserlatie geeft
v(n)- het eerst een voorstelling van de sociale en economischc
lrcteekenis dezer groep- Helena Poppers heeft de Joden van
(rvcijsel geteekend te midden van de maatschappij, waa n
zt gedulde, maar onmisbar€ elementen vormden. Dit proeÊ
schrift laat zien hoc de arme, rondtrekkende Jood in deze
tijden van slechte verk€cnmiddelen de onontbeerlijkc tus
schenpersoon is bij de uitwisseling der goedercn tusschen stad
en platteland;hoc hij door de soberheid zijnêr levenswijze, door
zijn betrouwbaaÍheid en detaaie vasthoudendheidvaniemand,
die om zijn b€staan vecht, àltijd weer vasten voet vermocht
te kdjgen in het economisch leven, waaniit menhem met vele
hinderlijke bepalingen *'i1de rveren. Ook het hoofdstuk ge-

titeld: ,,de Joden hier ten lande in den Franschcn tijd"
waarin de emancipatie van het Nêderlandsch Jodendom
wordt beschr€ven, is uitnemend geslaagd; ieder, die dit onder
weÍp nader wil bestudeeren, zal goed er aan doell ook dit
proe{schÍift te raadplegen.

Slechts eenmaal heb ik Helena Poppers mogcn ontmoeten,
maar de bekoring, die toen uitging van haar pittige, ieven-
dige, intelligente persoonlijkheid, vond ik terug in haar eerste
wetenschappelijke w€rk, dat helaas ook haar laalste zou zijn.
En het st,rmt droevig ie weten, dat de dood aan dit jonge veel-
belovende leven een einde heeft gemaakt; dat de verwach
tingen, die men op den geest en het hart van Helena Poppers
mocht bouwen, nooit in veNulling zullen gaan.

CARoT-INA EITJE
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ABRAHAM ASSCHER tr

1884-1926 (56aa 5686)

AbÍaham Àsscher. zoon v^n Elinz^Í Asscher en ltozalie
var Hes, werd den r6den.Iuli 1884 te Amsterdam geboren.
Volgens den w€nsch zijns vaders, cen bekend $'etschÍijver
en godsctienstoDde djzer, bczocht hij het Ned. Isràël. Semi-
nariurn, \vaar lij al spoedig uitDuDtte door zijn bijzondeÍe
studievermogens. Reeds als lecrling in de 1àgere aldeeling
kenmerkte hij zich door ccD voor ziin lc€ítijd opvallenden
emst en eer buitengemeenc natr$ k(xritihcid. I)och ook als
studcltaan de Univelsiteii van tnrsicrdan, \raaÍ hij in de
klassieke letteren studeer(lc, trok hij (bor ztn degelijkheid
dc aandacht niet alleen zijncr mcdi'sÍ.Lrdcntcn rloch ook zijner
hoogleeraÍen. Zeer zekeÍ nrnl hij ondcr dc lcedingen der
Hoogerc A{deeiins van het Scrninxritrnr een l)ujtcngcwonc
plaats jn, \a'at wel hicruit bliiLt, dat nicmand mindeÍ dan
Dr. J. H. Diinner, de toenmalige ltector, hcm meermalen
een ,,merkwaardig nran" noendc. In r9r3 tot Moré bevorderd,
vond hij, zooals meerderen van dien rang in die dagcn, atle
rabbinale zetelsbezct, zoodat hij, naast zijn functie van leemaÍ
inden-Ialmoed aan het Seminadum, weel tijd voor zeustrdie
vond. In dien tijd veriaalde hij ook op verzoek van hct Bc-
stuur der Maatschappij tot Bevordering dcr Genecskunst
ecnige medische \À'erken uii het l-atij in hd Ncdcllandsch.
Zijn aangeboren talenten :rls pacdtlgoog cn docent, die onder
zijn ouèleerlingen nog nict vergetdr ziin, l)nchtcn henl
ertoe, een lenaarsfunctir, ccrst .lan heL gymnasium te
UtÍecht (r9r5 r9r?), (lnrma aan dxt tc Sncck (r9r7-r9r8)
tc aanvaarclcn cr hij vcrvul(Le dn, op (trrsdanigc iïijze, dat hij
ook in dien wcrkkring dc bsuDdcrnrg cn eeÈied zijner
supedcuren aídwong. Hct w{riï zijn voorbeelciige plichts-
betràchting, zijn gcstrcnghckl jcgcns zicLzeÍ, Bepaard aan
hartelijke toegevendheid tegenover tekortkomingen van
anderen, waardoor hij ook ioen bij ieder, die hem leerde
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l, rr.r, dcD indruk maakte van €cn nobel mensch, zooals
jji( r rl zelden ontmoct.

I)ic loornaanheid doortintelde ook zijn rede, waannedc hij
,,t,2q Augustus r9r8 het ambt van Rabbijn van dc NedeÍl.
IsraÈl. Hoofdsynagoge te Àmsterdam aanvaardde. Hoe{el
|ij slechts horten tijcl iD (lie gemeente a1s geestelijke Ncrk-
,[r \ras, toonde hij maar al te duidelijk zijn onbevang€n
flr lrisschcn blik op toestanden. Hij tÍok zich het iot aan van
(lc groote massa van onontlïikk€]dc Joden, die tot dien àan

richzeu overgelaten, in onrustbarcnde on$'etendheid voort-
lccfdcn cn voor hctJodendom totaal verloren dreigden te
gaan. Bijgestaan door een staí van helpers en helPsters,
spande hij al zijn krachten in, om voor de v€lc kleinen, waarop
dc Zending jacht maakte, een Joodsch miliclr te scheppen en

ze des avonds nuttigbezig tc houden. HieÍnee gafhi.jd€n stoot
tot dc stichting vaD dc thaDs nog zegenrijli werkendc vereeni-
ging lJeis .jisroëil. En zóózeer ging hcm dat werk te1 harte,
dai hij in de predikatie op rtDN'! 5679, \íaarmee hij van de
Amsterdamsche loodsche Gemeentc alscheicl nam, zijn

B€hoor wees op het noodzakclijke van sociale en gecstelljke

verhcffing dcr Joodsche paupers. Evenzoo getuigde hij, slechts
de ingeving van zij gemocd volgcnde, ve1 verre van zijn
overtuiging teÍ ll'ille van clc ofliciëele meening prijs te geven,

van zijn Mizrachistische levensbeschouwinS, ook dàa.nr blijk
sevend van zijn breed inzicht eD zijn klk op dc noodcn d€s

Jodendoms.
Na rnet Clara Pinkhof, dochter van een Seacht Anster

damsch arls, in het hux.eli.jk te zijn gctreden, wercl hij op

3.Juni r9r9 geinstalleerd als Oppcrrabbijn van het ressort

Groningen, vefl'uld van idcalen ten opzichte van zijn nieu*'en
lvcrkkdng, dic hij \list hei - zijn geheelen persoon zou
eischen. Zijn beninnelijk optrederl nam ook daar e€n ieder,

zelfs zijn poiitieke tegcnstandem, voor hen in. Zijn hooge

opvatting van zijn taak de€d hem ter bereiking van zijn doel

wegen \.inden, die vóór hem zelclen of nooit irgeslagen \taren.
Hct godsdienstonder\i,ijs \\erd in gemeente en ressort ge
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reorganiseerd, doch niet dan na besprekingen en in ove.leg
met de godsdienstonderwijzers; hij stelde wckelijksche studie
bijeenkomsten voor de voorgangers der kleine genecnten inl
zé1Í - cen unicum in ons lancl - nam hij het onderwijs op
de godsdienstschoi€n in zijn hoo{dgemeentc gedurende eenige
uren per week ter hand. Dit alles legde, naast het omvang-
rijte pastomlc werk, Beheel op hem beslag, vcrgde wellicht
tcveel van zijn lichaamsknchten. Doch de liefde voor zijn
werk, clat hem toi zijD spijt slcchts \'!einig tijd voor eigen
studie liet, stond hem niet toe, zjch te bepcrkcn. Voor zijn
gemeenteteden, die in hcm hun vertrouNden raadgever zagen

- en dit \\'aren er velen - had hij stcccls ccn open oor; voor
de armen, die hem ook van buiien dc grcnspalcn van Neder-
land opzocht€n, steeds een opcn hanal; \'oor de jongeren, die
hem beschorlvdcn : s een vaderlijken \.ricnd, stccds een
ïriendeltk woord. Onvermoeid naar nicÍwc middelen speh
rend, die dcn weg naaÍ het gcnocd zijlcL gcmeentcledcn
konden effenen, richttc hij zich ooknr gescbri{t tot hen, oncler
\\ijzende cn vernanendc, doc.h stccds zacht, ats een \'-rder,
rls ccn herder. 'l'évcel vergdc hij echt€r, zooals later bleek,
van zich zclf. Steeds voor anderen arbeidcnd, telde hij zich-
zell niet totdat hij buiten zijn standplaats ge.twongeD rust
moest nemen en na een langdurig zi€kbecl te I-ugano op
26 ljar (ro X{ei) 19?6 bezweek, tot groot verdrict van zijn
familie, vriênden, gcmcentc en ressort c.oningen. ,,Ik
smeek C.", zoo sprak hij op den dag zijner nlstallatic ,,dat
deze mooie dag vrucht zai zetten en \.\'rj Hcnr lrter zull€n
nogen danken, rvanneer rvij dcn djkcn oo8st blijdc binncn-
halen"- Hct \ïas hem niet beschorer, dc vrurhten van het
door hem uitgestrooidc zaad te pl lJ{cr. X{og€ da1 voor
andercn wcsselesd zijil

it: ï , -i
LD.J
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A. B. D,AVIDS

,,.1.1. Woensdag, 29 JL i, ovcrleed àlhier,63 jaar ouc1, de

hcer À. B. Davicls. mede directerr der N.V. Davids &

-fcn opzichte van den heer Davids wijken wij af van den

rcgel om slechts gcwag te maken van het overlijden van
die8crcn uit onzen kring, die daarin een officiecle functie
bcldeed hebben.

De heer Davids was onder de onzen een zeldzaam mensch

Volblocd diamantkoopman en als zoodaniS uitcrst cofiect
in zaken, rvijdde hij zijn vijen tijd niet alleen aan werk van
naatschappelijk nut, m:':r ook aàn literaire studiën De

pennevruchten van zijn hand vormen naar vorm en inhoud
een schoon monument ter zijner nagcdachtenis, die ook bij
ons in eere bewaard zal blijven".

Aldr6lezen lvij in hct orgaan, ge\Á'ijd aan de belangen van
den handel, waarin de heer Davids zich be\togen heeft, het

,,Diamant Hnndetsblad" van 4 Augnstus 1926.

Wat het wcrk van maatschappelijk nut betreft, ivaaraan

clc hcer Davids zich in zijn vrijen tijd ge$'ijd heelt, daaraan
zat de berinnering vooral levendig gehor.rdcn worden door dc

A. B. Davids-school, de nijverheiclsschool in buurt R - cen

\vjjk mct over$'egend Joodsche bevolhing t€ Amsterdam,
clie ran zijn initiaticf háar totstandkoming te danken he€lt.

.laren achtereen had de heer Dàvids voor het belang van
goed vakonderwijs gcijverd. Reeds in r9o7 schreef hii een

wame aanbevcling voor zL k ondenvijs in het ,,Sociaa1$reek-
blad" onder .]en litel: ,,Voor onze Í3-jarigcn" cn in r9?r
verscheen een opstct varl zijn hand ovcr ,,Sociaai rverk en

beroepsoplciding". Op ro October 1923 riep hij de vergadcring
biieen, lïaarin de \rcrccDiging tot oprichting en instand-
houding van ccn Nijverheidsschool in buurt R \\crd gesticht.
Helaas heeft hij het beloofde tancl de opening der school -,
dat hij in de verte zae, niet mogen betreden.

Als maltschappclijk rverker is de hccr Davids voorts gc-
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durende langeren of korieren tijd in bcst ursfuncties irl
Hand$erkerc Vriendenkrilg, Beis Jisroeil (Joodsch Ons
Huis) en het Weldadi8heidsfonds op den voorgrond g€treden.

Op Joodsch-literair gcbied heeft de heer Davids zich onder-
scheiden door zijn vertalingen van de boeken Job (1923) en

Jesaja (in z deelen, resp. verschenen in rgr8 en 1924) Met
de veÍaling der Psalmen was hij bezig, toen de dood hen
overviel. De gereed liggende hooÍdstukken r-73 zijn later
door de goede zorgen der fanilie jr1 druk gegeven en aklus
bewaard gebleven.

De vaarde van deze vetalingm k r nau\,r'elijks overschat

De behoe{te aan een goede Nederlandscle vertaling van
den Btbel \À'ordt reeds lang gevoeld. Behalve imme$ van den
Pentateuch, de Eerste Profeten en dc Vijl ltollen en van dc
hoofdstukken, die op den sabbatb in .le synagoge als ,,haíia-
roth" gelez€n Norden, alsmedc van d€ nan den Rijbel ont-
leende stukken in onze liturgie, ontbrek€n nieuwere ver
talingen van de Bijbeibockcn en het stÍekt den heer Davids
zeker tot Broot€ ecr, dat hij de taak op zich genomen hee{t
de genoemde boeken te berverken, waarbij hi.j blijk heeft ge,
geven van zijn meeste6chap over de Nederlandsche taal,
'waadn hij den Helreeuwschen tekst uitmuntend heeft ver-
tolkt.

Dit meeste$clap over de taal teetent zich trouwcns af
in al zijn geschriften en in de talrijke lossc bijclra8en van zijn
hand, die in verschjlten.le bladen zijn verschcncn Ztn pole-
mieken tegen het Zionisme - o.a. dic nr de Hollandia sede,
'$'aarin Í'ijlen m.. S. Franzic Berenstein á/o cn de hee. Davids
.onl,l? eêrhrev!r hceÍr /itr jrov.ll.I- rv,,,rvan"rêêni8.
in den eeÍstcr jaargang van,,Dc Vrijdagavond" zijn ge-
plaatst , zijn critiek (r9r9) op het proefschrift over rechts-
kundige significa v:ln wijlen n1I. .Jacob Israël cte l{aan, zijn
ontleding van Ruppin's ,,Die Juden dcr GcgenrvaÍt" (rgr2) -het is alles naar stjjl en inhord iezenswaardig en leerzaam,
immers u'rlcht van degelijke studie en critisch vermogen.
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Wil fircrl Lenr nr zijn vone gloric ats taalkunsrenaar cn ook
,,1s psycholoog leeren kennen, men teze zijn ,,Een Mid.ten-
rt,l\ver in onze dagen" (r9o9), waa.in hij een felle en rake
critiek heelt geleverd op het hoofdstuk ,,Het Joodsch pro
Itcem" in Dr. A. Kuyper's \rerk ,,Om de Oucte $reretdzcc,,.

Met berrcndering starei wij na de figuur van d€n een
voudigen diamantkoopman, die steecls srit en bescheiden door
het leven is gegaan, maar aan de gemecnschap zooveel heeít
gegeven. Het rvas rvaarlijk niet teveel gezegd, toen de r€dactie
van zijn vakblad Abmham B. Davids quatificeerde àts ,,cer
zeldzaan mensch"

lÍr. f_ E. Htj_t_DsrrrÍ

IZAK VAN JUDA PALACHE
(geboren te -A.mstcrdam, 15 Siebat s6r8, aldàar ovcrlecicr

26 Ki€sli{' s687)

Reeds op zeer jeugdigen leeftijd toonde Chagan Palache een
z€er duidelijk uitgesproken voorkeu voor de Joodsch-theolo-
gische studie. Op 8-jarigen leeftijd wees geworden en opge-
nomen in het Portugeesch-Israëlictisch Weeshuis ,,Aby
.Jetomim", gàf hij 1ïeldra als zijn wensch te kennen, het Port.
Isr. Semina um ais leerling te bezoeken, wàar hij studeerde,
aanvankelijk onder leiding var de toenmalige Rabbijncr
Á. v. J. Vaz Dias en D. Lopes Cardozo en van E. de Berleditty
en A. D. Delaville. I-ater volgde hjj voonameiijk de lessen
van wijlen Opperabbijn van Loer. Behalve tot dc theologi
sche vakken voelde hij zich ook sterk aangetrokken tot de
wiskunde; hij le8dê dàn ook, zonder daa.toe veryIicht te zijn,
het Groot-Mathesis cxam€n af. ZêUs heeft hij aan het Semi-
narium in de latere jaren, tijdens ecn vacature, zeM nog de
Wiskunde gedoceerd. Op 24-jarigen leeftijd Moré gcworden,
werd hij in rB84 benoemd tot Aspirant-Rabbijn en in Í885
tot Rabbijn bij de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam. Toen
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zijn leermeester A. van Loen tot Opperrabbijn te Croningen
benoemd werd, volgde hij dien in 1888 op als Rector van let
Port. Isr. Seminarium ,,Ets-Haím". Ten slotte \!'erd hij in
rgoo benoemd tot Opperrabbijn van de Port. Isr. Cemeente

Ziedaar enkele data uit het leven van ChagamPalache. Een

DecÍologie over hem mag echter daafloe niet bePerkt blijvcn
Àts Rector van en docent aan hct Seminarium heeJt hij

voorat ook zijn aandàcht geschonken aan het z.g. voortgezet
godsdienst-onder\ïijs. Hct is ílàn ook aan zijn initiatieÍ te
dankeD, dat sp€ciale cuÍsussen werclen gegeven voor de rijpere
jcugd. Niet minder echter gcnoot hct hoogcre theologische

ondcrwijs zijn belangstelling. Voc,r de lcc ingen, die ondcr zijn
lcidins de Talmud bestudeerdcn, bcstondcn Sccn moeili.ik-
heden. Met een zeldzanlc hclderhcid van bctoog wist hii ook
de meest ingewikkeldc cn oogenschijnlijk duistere Talnrd
plarts tot ,,papier de musiquc' te maken, zooàls lij zel{

dat vaak noemde. Hij rnocllt dan ook hct gcnoegen smaken

cen .rantal lccrling de hoogstc plàatsen in dc Joodsche
naatsclappij en daarbuiten te zien bercikcrl.

Een groot gcnocgen was het hem steeds, rvannccr hij eens

de nog zccr jongen mocht ondcnvijzen. Hij, de man, die dc

hoogste ptaats in de Gemcente bekieedde, maar daarnaast gc

bleven rvas icmand van een ongeëvenaarde beschcidenheid,

nederigheid en eenvotd, kon zonder ecnigc moeite a{daleD

tot de Linderzicl; \list zich gehcel in huD gedachtcngang te
verplaatsen. Ze voelden dan oot rnct dc intuïtic van hct
kinde4temocd nr hcrn dcn ki lervricnd, t{)t Nien ze zondcr
:Larzetcn durfclen nadcren.

I)iczclfdc genakkrtijkhcid n, dcn omgtng toonde hij ook
tegerlover dcn ccnvoudigu, man. Ilijzondcr geliefd was hij
dan ook als lcemar in de picusc vcrccnigingen, Ke ath Sepher

Thorah en Abodath{akkodisj.
Eén decl voofu1 van de Opperftbbinale taah hceít hii ll]et

zclclzame tiefde en trtrt vcNutd, den z.g. pastoràlen arbeid
Het kan dan ook geen verbazing wckken, dàt hij alon in zijn
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i-, rr(.(ntr geëerd en gewaardeerd 14'erd en dàt de eereplaats
rl,r,r l)cm in vcler hart irgenomen, niet gemakkelijh door een
rrrk,r zrrl bczet worden.

NI :rr zijn arbeidsveld strekte zich verder uit. Zijn troetel-
lii,,(l was stecds de .Joodsche Bijzondere School. Dat die in

^nrsterdan 
op zoo hechte grondslagen rust, is zelier in de

,ustc plaats aan zijn g.ootc energie en {arme belangsteling

Zoo heeft zijn heengaan in breede kringen een leegte achter-

{í{latcn, dic niet licht aangevuld zal lvoden en \iaaraan zeer
vclen nog steeds m€t weemoed tcrugdenken.

SRP

DÍ. I. MENDELS

Islaël Menclels, dic 12 lllloel i.1. jn den Haag overteed, wcrd
lrt.laar 17-l'h{,bet 5622 (186r) gcboren. Ik leerde hern in het
jaar 1887 kcnncn in zijn qualiteit als secretaris i'an dc toen
malige,,Vereenjging voor Joodsche leticrLunde cn geschiede-
nis" in Den Haag. Hij had ccn jaar trvoren te l-eiden zijn
doctoraal tu clc Ncdcrlandscle letteren gedaan.

licn ongewone ge!ïaar\ïording maakic zich van nrij meester,
tocn ik cc.st in nict oppervlakkige conversàtie en daarna in
geregeklc conespon<lentie hem nader leerde bcoordcclcn. Mij
troflen zijn vasthcid van bcginselen, de goedheid zijns harten,
zijn \ïaarhciclslic{dc, zijn .leselijkhe des wetens, zijn seestis-
heid, zijn doÍt naar dieperc k€nnis op Joodsch gebicd, hoe
danigheden en verschijnselcD, die ztl persoon in hamoni-
schc lvijzc kcnmcrkten. Uit een traditioneel-.Ioodsch ouder
huis als eerstgeborcne voortgcsprotcn, is hij van de jeugd a{
aan tot zijn lcvcnseindc toe de troulíe hoeder van het ouder-
lijke crfgoed in iàrtsvrderlijl<en zin gebleven. Het Ncder
landsche Jodendon 1'crlicst in hcm cen klassieke Íiguur, die
hct in elk opzicht tot eer stÍekte.
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'l-oen zijn lijvige dissertatie:,,HermaÍ Wi11en Daendels
vóór zijne benoeming tot gouvemeur van Oost-Indi€" in het
jaar r8go verscheen, \ïerd zijn n:tam als historicus in binnen
en buitenlandsche bladen met groote \ïàaÍdeeÍing vermeld.
Hij heeft 't stceds betreurd, dat zijn ideaal, zijn Leel leven
tlan geschiedkundig onderzoek te kunnen wijden, r'oor ver
\\ezenlijking niet vatbaar was. Alle opstellen en geschrilten,
die in den loop van ongeveer 35 jaren (o.a. in: ,,Nederland",
,,de Gids",,,Spectator",,,Groningschc \,-olksalnanak",,,His-
torisch gedenkboek der herstellirlÍt van Neêrlands onafhanke-
liikheid in r8r3") van zijne hand ziin verschenen, behandelen
Nederlandsch-geschicdhundige ondcn\,crpen. Zij getuiger
alle van een nau$'gezet o dcrzoeh, van diepgaande bronnen-
studie, van het hooge nive:rLl zijncr kundigheden ook op alge-
rneen literarisch gebied. Zij bieden ooh dcn leck door de he1

dere wijze van uiteenzettin8, vlc,€ienden stijl cn geestige

zegs\djze een ondcrhoudendc lcctuur.
Ware Mendels niet genoodzaakt geweest zrjn geestcsgaven

hoofdzakelijk lan h€t onderNijs aan dc Rijks Hoosere
Burgerscholen te Winterswijk (1889 r8go), te Detft (r89o-
1895), in Hoogezand-Sappemeer (r895-r9oo) en te Gro-
Dingen van rgoo tot 1924 tc moctcn vijden, dan zouden zeker
iiet ,,De Joodsche Gemeente te Groningen" (19()6) en de

iweede heziene vermeerderde druk daarvan (r9ro) zijn eenige
Ne.ken zrtn gebleven, die voor de geschiedenis dêr Jodcn in
Nederland in hoogen mate belan8rijk zijn.

Hoe 1)r. I. Mendels' kundigheden cn wctcnschappelijkheid
geschai werden, bewijst de omstandiÍlheid, dal hij, nadat hij
zich in zijn geboortcplaats ter rust Bezct h:rd, bij herhaling
!ïerd benoemd tot lid van dc staatscomnissie, belast met het
aïnemen van eindexamina aan de ltijl(s Hoogerc Burger
scholen. Zijn gezondhcidstocstand lict lrcln ir de laatste jaÍen
niet meer toe intensieí te werker. Iien oI andere wetenschap
pelijke critiek, een kicin opstcl (zoo o.a. zijn voor de Nederl.-

Joodsche geschiedenis interessante nededeeling over:,,on-
hygiënischc toestanden ín het begin van de rgde eeu$"',
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v, rs(:l!,ncn in het Nederl. Tijdschrifi voo. Geneeskunde, jaar-
(rr)s rqz6) gaven nog biijk van zijn levendigen geest.

Mcnclels'bizondere gestalte in haal beteekenis voor het
Nirlcrl. Iodendom verheft zich scherp omlijnd uit zijn retc
rn inhoudrijke b.ieven, die ik van hem, de. tr-ouwen en ge
liclden vriend, in den loop van 4r jaren ontving.

Dc volgende korte uittrcksels uit eenige dier brieven staven

,s_Gravenhagc, April,tjT.
Natuurlijk ben ik het volkomen met je eens, dat niet op

clksgemoed de omgangÍret een beslist eD consequent radicaal
êven weldadig, in orthodoxen zin, vcrkt. Voor een jons
rnFn."tr. on-rvJren ,r dn -rrJr-8rê rar .l- l-groen_ , a mo
.leroe ,,lichting" . . . acht ik zrlk een vcrstandhoudnrg ten
hoogste schadelijk. Ook voot clie anderen, vclke ... l{aar
van hem spràk ik niet. Wei van dien joodsche jonkman, die
voldoende \íetenschappelijke ontwii(keting heeft doortoopen,
om op een seseven oosenblik ln zijn binnenst€ den strijd tus
schen wetenschap en geloof te gevoeten_ Een jonknan, die
den onvermijdelijken alsembeker geledigd heeít, zonder daar-
door zjjD scmoed te hebbeD vergiftisd, ,rnder de íijnbewerk
irigde religieuse gevoelhorens in hun edetste organen te heb
ben aangetast. . . . . Voor hcm geeD gevaar in dc vrieDdschap

'net 
modernen. Hij ducht hun aanval niet, rïant hij heeft

hun taktiek vau te voÍen bestudeerd. Hij kent het zwakke
punt in hun philorcpheem, en zet cr zijD mes in; en het
onweerlegbare? Och, hij deinst er niet voor rerug, maar taat
het iD zijn $?arde ol onwaarde, sterk jn ,r beseï, clat ,,de,,
waarheid vd heden Sedoernd is de teugen van morgen te
zijn. . . . }lij vankelt niet, y'ant hij gehoorzaamt niet aaD de
luin van den ,,Tijdgeest", naa. aan dc. wil van den Geest
der tijden. Zou het waar zijn, wat sij ve.mocdt, n.1. dat de
man, op wicn ik het oog gevestjgd heb, toi de hooge uitzon_
deringen behoort . . ., rvàt ik weiger te getooven dan voor
waar staat het met oDS Jodendom treudg geschapen. Aleen
zij, die voldoen aan de crite a hier boven gestetd, kunneD
rn.i. hoop geven op de verlevendiging in den k!Íijnenden toe,
stand vatl het hedendaagsch Israiil".
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pN nlDlrn ln:l n:JnNn lnDN !]) btD'!):l
Ge zuli 't zeheÍ goedkcuren, ctat ik heclen mijn brief aan-

sevangen heb nei een heilbede voor onzen grijzen vorst Een

Oràntcvdend als ik bcD voelt zich daarroc gedrongen, en ook
gij stemt onset$'ijlekt met Inij in.

Kom ik nr naar dadelijk iD mediàs res. . om advies
vraacn ... Overbodig- ZiehicÍ wnàron. lle zaak is -rDN ol
''rlr:r. In geen vàn beidc gcvaltcn is cen rabbinaal advies
noodig. . . . Ecn dergelijke Ían(lplcging Past alleen aàD een

schijnjood die, ter sussins vtn zij,r sc\rcicn, zich op dc uit
spraak van een schijnrabbijD bcracl,l, (1n, er gccn zwaÍigheid
in ziet het m€t der hemel op c(lr accoordje ie werPerl Onze

Nedcr]. mbbijnen bchoorcn Czd. nict tot die caiegorie- En
ook ik zou, vare er sicclits cdr z\tcem van wcrkelijke ïtN in
de be$uste zaak, haar seheel voor scdaan beschouwcn. líaar
ook gij, en met U aiLc oriliodoxc rabbijncn in Duitschland en

de Sjoelclian Aroech zel{, kunnen geen verbod uiispreken en

's Hage, r Maàrt'9r.

. . . Ik vind 't opnerkeliik om Du Seen andcr voord te
bezisen (en 't bleck nij nler dan eent, dat rnen iD hct

Jodendon zaken vàn het lioogste PÍincipiecl belaDg

zulk eeD is de M.ssiasgedachte toch bij itn,rn.ndheid -
steeds de duabus partibus l(an bezicn cn vooÍstmn, zonder

dat de Íechtzinnigheid van dcD bezichtigcr cD loorstander aan

eenigen trvijlel is onderworpen. Daardoor zct ne! alles oP

losse schroeven, daardoor loopt rneD scvaar scepticlsme en

irldifferentie te kweeken. Mij dutrkt dàt, zonder dat er van
kette{acht eenige sprake mag zijn - de hooldpunteD des

gelools onwrikbaar vast moeten staan. Wie ze niet gelooven

wil, dic ga zijr Sang, naaÍ dic verkh.rt dan tevens, dat hij
niei langer staat op den bodem des tÍaditioncelen Joden
doms. Ik weet wel dogmàtiek is IsÍa.ls zwakste zijde, naar ik
vind dien toestand bedroevcnd.

.. . Zeker, het pràctisch Jodendom Saat toch zijn 8ang,
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maaÍ .lic gang wordi een werktuigelijke, indieD het ieder gc
lecrde oi leek vrijstaat de lccrstellingen te b.snoeien- Daar
door ondermijnt men den bodem van het jooclsche leven, en
hei is dc iaak van dcD goliCienstleeraar hierteger te \qaken.
Hoe menigeen komt trouw ier kerke, neernt ijverig dc \oor-
schriítcn vaar, terwljl de opstanding cler rlooden, dc terug-
keeÍ naar Jeruzalem, zelfs hci bcsrip van den persoonliiken
God door hem in 't geheel niet oí maar ílauw gctooíd worden.
. . . Versta mij wel, ik eisch niet, dat men over mysierian
cindelooze disputen ga lioudcn: dat mcn verklaren ga, wat niet
te verklaren is, maar wel dat de grondslagen van liet joodsch

sil@l selijk rechi van behaDdelins krijgeD als die van het

Hilversum
8 NissaD '6E

29 }Iaart '2ll

Objectiviteit waaii icmand niet aan. Het is een heel, |eel
noeielijke kunst. Àls sij ol ik over Roomschc dingen bljr'.
te schrijvcn had, 't zou ons ddvekaters moeilijk val1en onzc
jooCsche opvattingcn cn misschien ook onze vooroordeele
onder de duim te krijgen. En voor een historiosraaí is dat

Dat ik de modernc opvatiing als zouccn de Marranen alleen
wegens veranderde econoniese omstan.ligheden iot 't joodse

geloof ieruggekeerd zijn, bestreed, daarvooÍ behoeven dc
Amste.d. Selardiem mij nlet ,,dankbàar" tc zijn. Het is nijn
inDige convictie, dat onder het Katholiek uitcrlik steeds bij
hen joods vuur bEndde, al was t ten slotte maar ecn vonk,
die nog ondeÍ de as gloorde, soms haast niet meer te he
speuren was. XÍaar toen de gelegenheid kwam, toen laaide
dat vuur op. Donk eens aan de tegenwoordige }Íarrancn in
Portugal, diein denken 99 % Kathol. zijn, naar wier restantje
joods Fevoel hen weer 't Jodendon doen zocken.

Van . . . . leende ik 't boek nrln nlÈrD net vele commen
tatorent ik beperk mjj tot Ntil, l:*, dien vind ik zo logisch.
Vreemd vind ik, dat hij iD D'D! D:]n rll dit b\DI, doet slaan
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nn:n nNn - studie vounde het slot van Israë1 Mendels
lantst€ zeer uitvoerig en inhoudrijk schdjven, dut ikontving-
n)t:t ir\r r)f

Ziirich. 1. Lr\r\sr[r\.

MÍ. D, E. LrONI

St€cds kleiner lvordt dc hdng der juristen van dcD oudel
stempel, der mannen, die àan onkre*baaràeid in handel en
xandel, aan iDnerlijke b€schaving los van uitcrlijk veÍtoon,
cer lieídc voor de $etenschap in hd lllgcmeen, voor dc Neten
schàp hunner Lcuze in het b!,oDdcr, pàrcD.

H€t past nij niet tc bcoordeelcn of dL' klacht algcm€en is
en ook tot andere takken dcr lvctcnsc|np mag worden uitgc-
strekt.

Tcn aanzien van .ie ltechtslr,ctenschap bcstaat geen twijfel.
Wannecr ik mij in deze regelcn tot de Joodsche beoefenaren

dezer \i'etenschàp geciurende.te laatste jarenbepààl, dan rijzen
loor ons geestesoos dc ïigurcn van een C. Asser, een T. M. C.
Asser, een J. A. I-evy, een A. de Pinto, €en A. A. dc Pinto,
€en Oppenheim, eeD Van Nierop, een Varl Raalie, een Is
rnóls. c.a.

De plaatsen dezcr grooien zijn ledig, hct laat zich niet aan-
zien, dat zij spoedig mct eere zullen worden wervukl.

Wij aarzelen niet om te zeggen, dat door ílen dood van
Mr. D. E. Lioni op 27.lu1i 1.1. aan de kring dcr zooeven door
ors bedoelclc ju.isten van den ouden stempel wederom ecn
van zljne bestc lcdcn is ontvallen, Niens \\'ccrga niet gemakke-
lijk zal zijn te vin(1en.

De rij dcr lvctcnschappelijke vcrkcn, vrn Lioni's hand ver-
schen€n, is wel js rvrlal. nict groot. Dit ee t rliet \rcg, dat hij
iemand rvas van rijke algenecnc ont\l.ikkeling, bedeeld mct
bijzondere liefde voor dc Rechtswct€nschap en tevens met
bepaalde voorkeur voo. dc klassieke oudheid.

Als bewijs van zijn liefcle voor dc $etenschap kan worden
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it.wezcrl op zijne voortrcrfetjke dissertátie ,,Verpanding van
Irrschulden", op zijn belang.ijk aandeel in de vczorging van
rLchicrccnvolgende herdrukken van v. d. Honert's Formulier-
lDck voor judsten, doch bovenal op zijne jarenlan8e werk-
zmmheid ats Privaat Docent aan de Gemeentel. Universiteit

AIs Advocaat nam hij geen zaak op zich, alvorens zich van
hct goed Recht van zijn cliënt tc hebben oveítuigd; eenmaal

de zaak op zich genomen hebbende, leverden zijne schdfte-
lijkc conclusiën het bewijs van degelijke voorbereiding en
fraaien stijl, zijn mondelinge toelichting munttê uit door w:ume
bezi€ling cn geestige boutade.

'I'oen hij zich tegen het zerurv-inspannende werk van clen

pleitbezorgcr niet meer opgewassen gevoelde, bcsloot hii vrij-
lvillig te abdiceeren.

Met grootc bclangstelling en ha.telijke instemming lverd
het \ïoor(i van afscheid, dat hij ongcvecr een haif jaar vóór
zijn overlijden tot dc leden der Àmsterdamsche balie sprak,
ontvangcn, een \Íoord, dat hem voor 't laatst de gelegen

heid gafinruimeren kring van zijne ontitbluschbare iiefde voor
het door hem gedurende 4() jaren achtereeD zoo voortreffeliik
veÍvulde ambt te gctLligen.

Het was zijn wensch den àvond van zijn leven in zijn ftaaie
woning ie Bloemendaal uitsluitcnct tc kunnen lvijden aan de

-rudi. en xJn J. \êrzorSrng dè, toêloalsr v-n zijne nog jong.
kinderen.

Daamevens bleei hi.j met voordacht als Kantonrechter-
plaatsvervangeÍ te Amsterdam in functic, teneinde het con-
tact met het leven niet geheel te veriiezen.

Bovendien legden eenige insiellingen van algcmeen nut
aanstonds beslag op zijne bijzondcrc gaven, zooals: het Kenne-
mer Lyceum, dat hem tot Voorzitter van zijn Curato um
koos; de Vereeniging Bloemendaal's Bloei, rvier leider hij was.

L'homme propose, Dieu dispose !

Terwijl hij 's ochtends nog e€ne civiele zitting aan het

3
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Kantongerecht had geleid, kwam de dood hem denzeiÍden drg
des avonds geheel plotseling verrassen.

Lioni heeÍt een groot deel van zijn leven gewijd aan de be,
langen der Alliance Israëlite Universelle. Áls voortreÍfetijk
kenner van de Fransche taal lvas hij de aangewezen inter
médiair tusschen cte Nederlandsche afdeelingen en het Comité-
Central te Paris; als secretaris van het Nederlandsch comité
was hij de ziel van het Verbond in Nederland. In zijn diep
gevoel voor rechtvaardigheid en Recht, in zijn opÍecht
Joodsch ber-ustzijn, Iigt ongetwijfcld de verklaring waarom
hij dcze {rncties, die hem volop gelegcnheid schonken lr-crk-
zaam te zijn in het belang dcr verdrukte Joden, vele jaren
achtereen met eere heelt vervuld

I)e vele verdiensten van l-ioni \ïerden eenigc jarcn geieden
v:ln Regeeringswcge erkend door zrjnc bcDoeming tot Ridder
in dc Orde van den Nedcrlandscher! I-eeu\r', op denzetfden
daB, vaarop zijn eenige {eken na hem ontstaDcn broeder
Alfred Lioni 2.,1. dc onverseteliihe, cminente Voorzitter
\-ar het N. I- .Iongenswecshris tc Amsterdàm hei Ridder
kruis in de Orde van Oranje Nassau ver.'vierl

Mannen als Lioni hebbcn niet tevergeeís gclectd, lvanneer
hun figuL1r tot ons, jongere tjjdgenooten, biijít sprehcn als
voorbecld v.Ln hetgecn cen fijn ontwikkeld geestelijk levctl,
een diep wortel€nd Rechtsbescf, een warn Joodsch gemoed

lI1. L 1',\\ ()ttr]]rD.
Amstcrdam, 9 Novcmber r9?3.

JAARVERSLÁG OVER I9A
van het

GENOOTSCHAP VOOR DE .IOODSCHE WETENSCHÁP

IN NEDERLAND

door den Secretaris, den Heer MÍ. Izak PÍins, uitgebracht

ter Vij{de Algemeene Vergadering op Zondag 16 Ijar 5685
(ro Mei r9z5) gehouden te Amsterdam

Dit verslag loopt Ieitclijk van r Mei 1924 - den eindtemijn
van het voorgaande iot 30 April 1925, do.l rechtens over

het boekjàÀr r92.f.
ln onzc \.orige jaa ergadering, Zondagniddag z9 Juni

1924, in cte daartoe zoo lvehrillerd door het Kerkbcstuur

rfgestane Ve€a.lerzaal der Ned. Isr' Hoofdsyna8oge, alhier

gehouden, ondefl\'ierp onze Voorzitter, de Heer L Wagcnaar'

doel en middclen van het ondcr zijn rcctoraat staand€ Necl

Isr. Seminarirm naast .]ie van ons Genootschap aan een be

schouwing, orr daarbij zijn ovcrtuigin8, dat hct tradition€cle

Joden.lom in cle sÏecr der wetenschap 7i.h zeer wel thuis-

gevoclt, sche4) te docn uitkomcn.
ln .leze versá.ledlrs spmk (I']rof ) I)r. J I- Palache, over:

,,De Sabbath-i.lec buiten het Jodcndom", \ïelke rcde, na eerst

in ,,De Vrijdagavond", Joodsch W€eLbiad, ec$ten janrgang,

tweedc cleel, pp. 86 en rr9 vlg opgenomen te zijn, als No 2

van onze Joodsche Volksbibliotheek bij dcn HeeI McDno

Hertzbergcr, alhier, verschenen is.

Als éél,I geschrift in aanmerling mocht komen in deze serie

uitgegeven te \íorden, dan was hct wel dit, aaÈtrekkelijk

zoowel door zijn eenvoud als door zijn hoog èn Joodsch èn

\rctenschappclijk gehalte.

Wat ons corps leden betreÍt, de dood heeÍt de Heeren ProJ

llr. J. Oppenheim, Mr. H. Louis IsÉëls en OpPerabbijn

A. van Loen uit onzen kring veggenomen Bevoegde handen

vonden wij bereid h1rn nagedachtenis in ons Genootschap te
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eeren door over hen in ons Geno otschapsbulletin een necro,
logie te sch.ijven.

De ledenlijst had gedurende het cenootschapsjaar het na
volgende verloop:

ïotdal r Jonoàrr r9r+
Gewone ledcn benoemd .zq Junr r,rz+
Van deze bedanlte
DDS gewoon lidnaatschap aanvaard
Lidmaatschap opgez€gd tegen 3r Dec.

r921

Totaal 3r December r92.+

t92S
(Tot 30 ApriL rer5)

Gewone ledcn: overleder
BeÍhermende leden: nieuw àansêmelÍl
Beschermende leden bedar*t teËen rr Dec.

Leden

88

+rI

3

Bescher-

Leden

86

+I

'925

Het wetenschappelijk werk van ons Genootschap bestond
in de ecnte piaats uit dat d€ronderlinge studie-bijeenkomsten.

De Heer DIS. M. Pinkhof sprak, 29 October r9?4, over:
,,Natuunvetenschap cn Jodendom", dc Heer Oppcrrabbijn
J. Tal, rr Dec€mber 1924, over: ,,Het ee^te bock van Saádja's
Emoenous Wedeingous en zijn actualiteit". De Hccr Siegfried
van Praag levede, 5 Februari 1925, ccn bcschouwing overl
,,Ghcttoliteratuur". De Heer Jac. Z.i{nrts handelde, 5 Maart
1925, o.rer: ,,De ondergang der middcleeuwsche Joodsche
gem€ente in Ncderland", eD Prof. Dr. Erich Brandenburg uit
Miinchen gaí, 26 Maart 1925, een voordncht met lichtbeelden
over ,,Archaeologische BeitráBe zur Ilntstehung des Jiidi-
schen Monotheïsmus"

Alleen de laatste spreker - een Christen buitenlandsche
geleerde . was geen lid van ons cenootschap. Met dezelezing
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is dan ook de grens van het karakter dezer studie bijeenkomst
wcl een weinig oveNchreden. Het is misschien \Á'el dicnstig
evcn vast te leggen, dat het volstrekt niet buiten het kader
van deze onderlinge studie-bijeenkomsten ligt, dat leden
critiek uitoefencn op het in de vergàdedngen aangehoorde,
cloch misschien vel, zrlks buiten de vergadering te doen.

Da.nk zijnwij onzen Yoorzitter, Rector Wagenaar, vercchul
digd voor de ons Genootschap in zijn Seminarium voor deze

bijeenkomsten ook dit jaar weder verleende gastvrijheid-
De sluitin8stermijn voor de beantwoording van onze Prijs-

vraag aangaande ,,De Psalnen in de Joodsche lituÍgie", op

r April j.L. Sesteld, is verschenen zonder d:It er eenig antwoord
op iDg€komen is. Zou het ons en anderen een 1es zijn, dat,
gelijk ons medelid de Hecr L. D. Staal herhaaldelijk betoogd
heeft, de tijd van het uitschrijven van dergelijkc prijsvragen
voorbij is?

Indirect steMden wij ook in bescheiden mate de .loodsche
Wetcnschap door overdrukjes uit,,De Vrjjdagavond", van
tlaeê artikelen van ons lict den Heer E. Boehman, resp.: ,,De
verdwijning van het Àmsterdamschc Ghetto" en van ,,Oude
en Nie[ive Jodenbuurtcn te AnsteÍdàm"; van ,,]iene Hol
landsche Intervcntic ten behoeve van buitcnlandsche Joden
(17.15'46)," vàndehandvanopstcllerdezes, en van den I-Iecr

L Maarsen: ,,,,Tonge1eth"", een Joodsch Lctt€rkundige Kring
uit de XIXde eeuw", onder onze ledcn te verspreiden. I)c
venchijning van onzc t*eede àflevering Bijdragen en Mede-

dcehrgcn zien wij eerstdaags tegcmoet. Het kost anderc geen

geringe moeite van onzc sprekers een eenigszins waardevol
excerpt hunner vooÍdrachten los te krijgen. Wij vleien ons

ovcrigens met de gedachle, dat dit deeltje, vergelekcn met
zijn voorganger, niet alleen in omvang belangrijk vooruitge-
gaan is.

Uw bestuur veNulde representatieve plichten in het deie-
gceren van de bestuursleden de Heeren S. Seeiigmann, Dr.
D. M. Sluys en Uw v€rslaggever, naar de receptie var het
Genootschap ,,Amstelodamum", dat 4 Mei j.l. zijn vijf en
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twintig jaar bestaan vierde. Te dier gelegenheid hield de Heer
S. Seeligmann een toespraak.

Het zij Uw veGlaggever vergnnd a1s een juist voor de

Joodsche Wetenschap in Nede.Iand gedenk$'aardig feit tc
relcveeren, dat ons bestuunlid Dr. J. I-. Palache in dit
verslagjaar als Semiticus aan de Universiteit van Amsterdam
verbonden is, waardoor de eente Nedcrlandsche Joodsche
geleerde qua talis ecn acaalemischen leerstoel bezet heeft.

Toen voor eenige j.ÍeÍ, (1922), de Berlijnsche Hochschule
fiir die Wissenschait des Judentums zijn halve-eerl1v-fecst
vierde, scÀreef Ismar Elbogen in hct tc clier gelegenheid uit
gekomen ,,Festschdft" eenc studie over,,Ein Jahrhundert
'Wissenschaft des Judentums". Deze gclcerde moest daarbij
tot de slotsom komen, dat in dc .Joodsche Wetenschap thans
zoovccl facetten geslepen zÍn, en deze in zooveel vcrcchi]-
lende lalen bedolven en in zoovccl cultuu€ebieden ingeeroeid
is, dat, {'il men haa. levensnogelijkheid handhaven, men het
denkbeeld eener Univ€rsiteit, en wel ccner HebreenNsch.
Unive6iteit met kracht moet vooÍstaan 1).

Zoo gez.i.en, zij ook van deze plaats de stichting der He-
breeuwsche Universitcit tc .Jeruzalem begroet.

t F6tsch.ift der Hoch.chrle
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JAARVERSLAG oVER 1925

van het

GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP

IN NEDERLAND

cloor den Secretaris, dcn Heer MÍ' Izak Priís' uitgebracht

ter Zes.le Jaarlijksche AlSemeene Vergade ng op Zondag,

22 Tarr'Í,oez s686 (+ Iuli 1926), gehouden te Àmsterdam

Gelijk door mij te doen gebÍuikelijk, versla ik hier <le lot
gevallen van ons GenootschaP van Jaar- tot Jaarvergadedng.

In dcze vorige AlSemeene Vergaclcring, gehouden Zondag

,ni.klag 16 Ijar 5685 (ro Mei 1925), in de daaíoe weder zoo

$,rtu'illend door het Kerkbestuur algestane Vergadezaal der

Ned. Isr. HoofdsynaSog€, alhier, besprak onze toenmalige


