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STATUTEN
van heÍ

GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP
ÍN NEDERLAND,

goedgekeurd bij (oninklijk B€sllrit van Z October r9r9
No. 64, openbaar gemaakt in het bijvoe$el tot de Neder-
landsche StaatscouÍant van ro November r9r9, No.238,

onder voltnummer 3817,

EERSTE HOOFDSTUK

Hsl doel

Ártikel r . Het Cenootschap voor de Joodsche Wetenschap in
Nederland, opgericht 24 April r9r9, is gevestigd te Amsterdam,

Ártikel 2. Het Cenootschap heeft ten doel d€ bevordering
der beoefening van de Jooilsche \yet€nschap in N€derland.

Artikel 3. Ter bereiking van dit doel langs wettigen wet
zal het Genootschap:

c. bijeenkonrsten houden, waadn Joodsch-wetenschap-
pelijke onderwerpen zullen rvorden behandeld;

à. zoo mogelijk een Joodsch-wetenschappeli.jk tijdschriÍt
en andere publicaties uitgeven;

c. wetenschappelijke werken op het gebied der Joodsche
wetenschap aanmoedigen;

ía. verzamelingen van boeken, archivalia, plat€n en voor-
werpen, betrekking hebbende op Joden en Jodendom, trach-
ten aan te leggen en te behe€r€n;

d. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van
het Genootschap bevorderlijk kunnen zijn, aanwenden.

TWEEDE HOOFDSTUK

De teàen

Artikel 4. Het Cenootschap bestaat uit gewone lden,
eereleden, correspondeerende leden en beschermende leden,



-3-
Artik€l 5. Tot gewone leden kunnen door het b€stuur op

aanbeveling van een der leden worden benoemd il] Ncdcrland
en zijn koloniën rïonende Joalen.

Artik€l 6. Tot eere leden kunnen àllcen zij Norden bc-
noemd, die in een bestrursvergade ng met àlgcmccDc stcnr
men als zoodanig zijn gekozen. Zjj zijÍt ]niet verylicht cor
j aarlijksche bijdrage te storten.

Artikel 7. Tot couespondeerendc leden kunnen {loor lrct
bestuu alieen buitenlanders benoemd \irorden, bij mccftlu-
heid vàn stemmen, op gemotiveerd voorstel vrn cen (lrr
bestlrursleden. Zij zijn van de jaarlijksche bijdrngc vrijUcstcl(l

Artikel 8. B€schermend lid kan ieder zijn, dn: jaa ijl{s
eeD bijdmge van ten rninste tien gulden of in ceus rc,, hllrag
van ten minste tweehonderdvij{tig gulden bctault.

Ook gemeenten, vereeniginBen oJ andere zedeliikc l rarn{'lr
kunnen bescheÍmend lid worden.

Àrtikel g. Gewone leden betalen een jaarlijkschc bij(traÍ{(
van ten minste zes gulden, oÍ e€n bedrag in eens vrtrr i(,rr

minste éénhonderdvijftig gulden.
Artikel ro. Het lidmaatschap eindigt door dood ot r1r

zegging of doo. royement in een bestuurcvergadcring, waurin
ten minste viif leden aanwezis zijn.

BÍ íoyement bestaat beroep op de algemeene verynilcrinB.
Aftikel rr. Het boekjaa. is het gelvone LalendcrjraL.
Gewone or bescbcrmende leden, die niet lànger gewoon of

beschermend lid wenschen te biijven, moeten vóór r Dccenr-
ber sch ftelijk bericht daarvan aan het besturiÍ zenctcn.

DERDE HOOFDSI'UK

Het bestutu eh zijn ,)eryad? rgc,t

Arlikel rz. Het bestuur bestaat uit ten miiste zcven
leden, die onderling hun functies, \vaaronder die van voor
zitter, secretaris en penningmeester, verdeeien.

Artikel 13. Bestuursleden rvorden uit een voordracht varl
}let bestuur door de algemeene vergaclering beDoemd. Zii
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hebben zilting vooÍ vier jaren. Telkens ra twee jaren tr€cdt
d€ heiÍt af. De eerste maal de grootste heut bjj loting.

In aÍrvijking van het in de eeÍste alinea van dit artikel
bepaaide, zullen voor de eerste nlaal als bestuur optrcdcn:
M.. J. Hamburger 

^. 
Dzn., L Maalsen, Dr. L Mendels,

J. L. Palache, M. Pinkhoí, NÍr. Izak Pins, S. Seelignann,
Dr. D. M. Sluys en L. lvagenaar.

Artilel r.Í. In de eerste bestuuÍsvergadedng na de alge-
mêêne .!ergdderirg. w:rrrin Lê"rLursbênoêmin8cn zijn S*
schied, worden alle luncties, vaaronder die var voorzitter,
secretaris en penningmeester, onderling verdeeld.

Àlleen de voozitter is als zood:rnig niet te$tond herliies

Ariikel 15. Minsiens drie besttrrusleden moeten in Anster
dam woonachtis zijn.

Artikel 16. In den regel wordt naandelijhs een bestuurs-
vergadering gehouden.

-{rtikel 17. De voozittcr leidt alle ve$aderingen. Bij
a{wezigheid wordi hij door een der andere bestrrrsledei

Artikel 18. Het bestuur vertegenwoordigt het G€noot-
schap in en buiten rechten, doch kan twee ztner' leden |oor
elk bijzonder geval hiertoe aànwijzen.

VIERDE HOOFDSTUK

De liergddetingen en d.e secties

l.Itikei r9. ljen algemeene vergade ng wordt jaarlijks
gelrouder. $:r" irr de ppnningmec" êr relenr-g
ding afl€gt, de administutieve vel.slagen wordeD uitgebÍacht,
zoo noodig de bestuurlsverkiezingen plaats vin.len en bo\"en-
dien een of meer onderwerpen v:ln Joodsch-wetenschappe-
lijken aard worden behandeld.

Artikel 20. Op de algemeene vergadeing hebben alle leden
toegang, doch aileen gewon€ leden stemrecht.
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Artiket 2r. Het Genootschap kan zicl] voor ziin weten-

schappelijken arbeid in sect;es sPlitsen

De verschillende secties stellen de wijze irarer werkzaam-

heilerl in overleg met en onder goedkeuing van het be-

Bij alle sectievergaderingen hebben de besluurslcdeD recht

van toegang.
Àrtikel zz. Geen vergadering {ordt oP Sabbath ot Jood-

schen Íeestalag gehouden.

VIJFDE HOOFDSTUK

Het tijdschtilt elr lutderc Publicaties

-\rtikel 23. Bij de dtgifte van een tijdschrift door hci

Genootschap vormt het bestuur de redactie
Het administratieJ redactioneele werk kan aan iemand,

binnen of buiten het bestuur, eventueel tegen vergocding
worden opgedragen.

AÍtikel ?4. Alle leden ontvangen het tijdschÍift grutis

,{rtikel 25. Ter opname in het tiidsch ft komen alleen in
aanmerking oorspronkelijke opstellen of publicaties oP

Joodscb-lvetenschaPpelijk gebied Zij worden in het Necler-

landsch, doch l(unnen ook in een andere taal gepubliceerd

Artikel 26. Alle natleÍe regels betrellende het tijdschrift
en ancl€re publicatièn worden door het bestuur vastgestcld

ZESDE HOOFDSTUK

De ituhomstek

.lrtikel 27. De inkomsten van het Genootschap bestaan

uit:
a. jaariijksche bijdragen vár de leden;

à. schenkingen, legaten en andere toevalliSc baten;

.. gekweekte renten;
d. opbrengst van publicatièn van het Genootschap
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ZEVENDË HOOFDSTUK

De urzamelingen

Artikel 28. De verzamelingen van het Genootschap worden
door het bestuff beheerd, dat ook over aankoopen beslist.

Zoover het geen boek\rerken betreft, kan de vezameling
onder door het bestuur vast te stell€n voorwaarden aan een
openbare instelting in bruikleen worden gegeven.

Artikel 29. Bo€kwerken worden voorloopig geplaatst in
de boekeij van het Nederiandsch Israëlietisch Seminarium
te Ámsterdam na met een stempel van het Genootschap te
zijn voo.zien.

Artikel 30. Het bestuur stelt ale voorwaaÍden vast, waar-
onder boekwerken aan de ledeD kunnen worden uitgeleerd.

ACHTSTI] HOOFDSTUK

Algeme.ne befírlingen

,\Ilikel 3r. Over àlie zaken het cenootschap betreffende
beslist het bestuur, tenzij deze statuten oI het huishoudelijk
retlement ande$ bepalen

Àrtikel 32 Alle besluiten worden genomen en alle keuzen
geschieden met gewone meerderheid der ter vergadering
uitgebmchte stemmen. I:llanco stemmen woÍden als ni€t
uitgebmcht beschouwd.

Over zaken wordt mondeling, over personen woÍdt schdÍ-
tetijk Bestemd

AÍtihel33. Bij huishoudelijk reglement worden de zaken,
de huishouding van het Genootschap betreïfend, geregeld.

De bepalingen hieromtrcni mogen niet in strijd zijn met

Artikei J4. Wijzighgen in deze statuten kunnen, behoudens
koninklijke goedkeuring, op voordracht van het bestuur in
een algemeene ver8adedng met twee derden der uitgebrachte
stemmen worden aangebracht.

Het in de vo ge alinea bepaa-lde is eveneens van toepassrng
op de ontbinding van het Genootschap.
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Àrtikel 35. Het Gerootsclnp is aangegaan voor (len tijd
van vtí en t$hti8 jaren, te rekenen van dcn stichiingsclag lf

,{rtikel 36. Bij ontbinding van het Genoí,ischaP vervrLll.n
zijn baten, na voldoening zijner schuiden, alrn cclr dí,or dc

algemeene vergadering aan te 1{ijzen .loodsijhc vrrc(nisirrg
of instelling. Zult s met inachlreming van hct bcl)rnl(lr l)ij
artikel r7o2 van het Btllge tk Wetboek.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vastgesteld iÍ de Álgemeene VeÍgadering van 3 JuÍi 1928

Van de Leden

Ariikel r. Jaarlijks in de maand .lanuaÍi k:rn clk (lu sc-
\ïone leden bij het lSestutu aanbevelingen inzcDdcn voor (lc

benoeming van nieuwe leden.
Alvolens tot de b€noenling over te gaan, doct hci ljcstrrLrr

den gewonen leden schriftelijt<e mededeeling van (lc clnrti
daten voor hei lidmaatschap met bePaling van dcn t(rtDijn
binnen \velken zij hun eventueele bezwaren scln.ificlijk crr

gemoiivecrd kunDen inzcnden.

Van h€t BestÍÍlr

Artikel 2. Àh'orens over te gaan tot de vaststcllirg \iLrr

de voordracht voor de verkiezing van besiuurslcdcn, l)edocki

bij art. r3 dcr Staluten, 8c€ít het Bestuur van de vacrturm
kennis aan de gewonc leder, die binren den telkens dtrÍvoor
vast te stellen termijn een aanbeveling bij het llesiuur kLrn

Indien een lid door ten ninste tieD lederl wordt ltnbcvolcrr
zal hij door het .Besturu op de voordracht *orde SePl.rutsi

Van de Vergaderingen

-{rtikel 3. In de jaarlijksche algemeenc ve,gaderiDg, be

doeld bij art. 19 der Statuten woÍdt een uit dric lecleD be-
staande commissie van verificatie der rekening en verant_
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woording benoemd, s,elke in de volgende jaarlijksche alge
eene ver€adering mppori uiibrengt.
-\rtikel 4. Behalve de ir het vorige artikel genoemde

jaarlijksche algeneene l ergaderiig rvordt een algemeene ver
gadering gehouden, zoo dikwijls hel Bestuur dit noodig acht
of ten insle tien ledcn gervonc oÍ beschermende daartoc
een schriltelijk gemotiveed verzoek indienen, in \'''elk geval
de vergadering lvorclt gehoudcn binnen veertien dagen na
ontvanSst van het verzoek.

Vaí de verzamelingen en tentoonsielliÍgen

-lrtikel 5. Het Bestuur kan tentoonstellingen op Joodsch-
religieus oI Joodsch historisch gebied organiseeren, lvelke
onder door h€t B€sturn vast te leggen voorwaarden ook voor-
nietlederl toegankelijk zijn. Het BestuuÍ js ook bcvoegd het
organiseeren vat1 zulLe tentoonstcllingen op ie dragen aall
een daartoe te benoemen comnissie. mits het Bestuur door
ter Írinste drie zijncr leden in deze commissie zal zijn ver-
tegenwoordigd.

-\rtikel 6. Inclicll hct Bestuur of de comnissie, mits et
Eocdkeuring van het Bestuur, besluit tot de oprichting van
een stichting voor de vormjng v.ru ecn Joodsch HistoÍisch
Uuseum, za1 in de stichtingsacte d€ bepaling worden opge-
nornen, dat ten minste dÍie leden van he1 Bestuur door het
Besiurr àan te wijzen en bij vacatrren aan te vullen, in het
stichtiDgsbestuur zitting zullen hebben.

Jn het Í€glenent der stichting zal voorts Norde bepaald,
clat het stichtingsbestuur jaadijks een verslag van zijn werk-
zaamhcden aan het BestuuÍ zal uitbrengen.

Artikel Z. Inrlien het Bestuur voor het organiseere van
tcntoonstellingen een commissie als in artiket 5 omschreven
benoemt, zal het tclken jare een crediet stelien ter beschikking
van deze commissie, dic den naam zal dragen van ,,Museum-
connnissie". Zonder toestennning van hei Bestuur kan de
commissie geen hoogere uitgaven dan het bij het crediet
tocg€stane bedrag ten laste van het Genootschap brengen.
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De commissie geeftjaarlijks cen verslag varr h:rre \\'erkziraÍr-

h€den aar het Bestuur.
Zij houdt op te bestaan, zoodra cen Joodscl, Historisch

Museum als zelfstandige stichting zal zijn gevoÍnrd, in r,clk
geval haar bezittingen naar deze stichtin8 zullcn ovcrgaan.

Vaí wiizigingen

Artikel 3. Wijziging in het HuishoudelÍk lteUicl]ri,rri l(ur
worden aangebracht met een meerderheid van icn ruinslc
t/i deÍ geldig uitgebrachte stemmen, mits hct Íx'stcl 1ol
wijziging op de agencla der algemeene vergadelnrg is vcrmckl.

LEDENLIJST (per 3r ])ecember r9-Ji)

. BestuÍí

L Maarsen, Den H&a.C, Y aotzi.t ter, (aftrftldriL r(133).

L. Hirschcl, Ansíeftlam, S e c r e t a r i s, (aítrc(lcD(l t9:i5).
Dr. M. PinkhoÍ, A xsterdatu, Pennirem., (rÍtÍ. rq.t5)
ProÍ. Dr. D. Col.Len, Ámsíe a1n, (aftredend rqr5).
Dr. D. E. Cohen, Arnsteril.tnN, (aftredend 1935).
Mr. J. E. Hillesum, Amstekiam, (aJtredend r9-]3).
ProÍ. Dr. J. L. Palache, Amsíeftl.rm, (aftredend r9r.j).
Dr. D. M. Sluys, Amstedam, (aftredend 1933).
Dr. E. Slijper, Ullrrr,, (artredend 1935).

oewoíe Leden

Mr. B. E. Asscher, A 6telddq, MineNalaan 58.
Mr. C. B. van Raren, Den HaaE, EínmastÍà.tt \55.
Mr. N. de Beneditty, Amsterd&vr, Stadionweg 65.

F- Bemstein, Ratteftlam, V^n Bmkelstraat r6a.
Mr. E. A. L. Boas, At tst .lam, J. M. Coenenstraat ro.
E. Boekman, Ántsterdatn, Hendrik Jacobszstraat 30.
Mej. M. IL Bottenheim, Ámsterd.am, van lieghensimrt 7q.
Mr. Dr. G. Cahnter, Ansíerdem, Sarphatistraat ii-,].

Mr. D. S. Jessurun Cardozo, Amsterda.m,WeteÍingschans 229.
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Prof. Dr. D. C.ol\en, Amst.td&nl,, van Breestraat r72.
Dr. D. E. Cohen, Amsíedai , Keizersgracht 748.
M. Cohen, Roííeldírnr, Porcellistraat 4oa.
Dr. M. H. Cohen, Atnsteldam, Nassaukade 4.
S. A. Colthoï, Amstel dam, KazeÍnestraat 20.
Plr. Coppenhagen, Amsíerdam, Aibr. DiiÍerstmat,+o.
I{r. L van Crevetd, Amstetàam, Keizersgracht 729.
L Dasberg, Alhsted.un, Nieuwe He€rengÉcht roga.
S. Dasber€, Á1nsteldam, Roerctmat rr5.
S. Dasberg JÍ., Gronineen, Joze{ Israëlsstraat 34.
A. B- N. Davids, Àorrrlda?n, Henegoulverlaan 68.
L. rrn Di' n. Irrvrrlar,, sdrph.,ri-trrrt 5.
L. Dilllnêr. A,'\tctà?tn, cpjno,,3srrddr ,9.
Alb. Ehrenfeld, Den Ha&g, 'tal Lern€piveg 19.
Mej. C. Eitje, Anxst€ldam, Nieuwe Keizercsracht 5q.
Dr. M. Elzas, Rotteldam, 's-Glavendijk\\al 66.
l. van Esso tsln., Amstetulanx, ze Const. Huygensstraat
Abr. Frank, Alnsterdan, J- D. NÍeyerplein 18.
L van Gelder, Den Haag, PletterijstÍa a?6.
M. van G€lderen, Amsíërdam, Hunzestraat 35.
B. Gokkes, Breda, St. JoseplNtraat 8.

Joseph Gomperc, Akrsteldam, Blasiusstr:rat 3{).
Mr. Aib. Gomperts, Amnedaln, J. J. Viottastraat 13.
Mr. B. P. Gomperts, Ajltsterdam, J. J. \riottastraat r.tr.
Mr. A. de Haas, t'rdcir, Leidscherves 7
Mr. J. Hanburger A. Dzn., Uírccht, Lucas Boliverk 16.
Dr. I-. HertT$erger, Amsteldaln, Joh VenneeNtraat 37.
Menno Hedzberyer, Amsterrl&m, Slngel 364.
Mr. J. E. Hillesum, Amsí.rdam, den Texstraat 34.
B. J. Hirsch, Amste lnn, Dulaystraat 3
S. J. Hirsch Rzn., Arnsterdanl, Wielingerlstraal Ío.
S. J. S. HiÍsch, Zu,olle, Bloemendalstraat 3-
L. Hirschel, A xsteld.a.nr, Joh. Keplcmtraat 3.
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VAN OVERLEDEN LEDEN.LEVENSBERICHTEN

LI0N WAGENAAR t r

Het valt iemand, wien het een voorÍech1 en een vleugde is

Itector Wàgenaar's leerling tc zijn, rnoeilijk, een necrologie
over zijn pelsoon te schrjjven en daarbij aan 24" eischer, .lie
hij zich en anderen bij prblicaiies in geschliften stelde, te
voldoen. Deze eischen hadden tot inhoud: critisch inzicht, ob-
jectieven blik, zelfstandig onderzoek, welvevorgde taà].

Gevoelens van haast kinderlijLe vcreedng en lieíde komen
steeds opnierw in ons op, telkens vanneer wij, zijn leerliig€n,
ons \\ragenaar''s beeld voor oogen stellen;zij lcggenvrije, onbe-

vangen critiek, gesteld datdeze eewettigdware, het zwijgen oP.

Hij rvas bovenclien cen deÍ groote Nederlandsche Joden
van zijn tijd, hier en in het buitenlaDd genoegzaam bekend.

En velen hebben ra zijn hecng,ran zijn beeld geschetst. Opcn
als hij ivas, valt het nloeilijk nicllwc trckkcn te virden.

Lion Wagenaar werd Jom Kippoer 5616 (22 Septenber
r855) te Ansterdam geboren. IIij stande uit een respectabele

Joodsche familie en droeg, $ellicht uit verwantschapsgronden,
den in Joodsch Amsterdam bekenden naam ,,Arjëh". In het
Hebreeuwsch ondert€ekende hij bij voorkeur met ,,Arjêh
Lèboesj Wagenah".

Toen hij in de Gedachtenisrede over zjjn vroeg ontslapen
studie8enoot en zwager Opperrabbijn T. Tal z.g. geiuigde,
dat deze zich steeds een kind van zijn À sterdamsche Kchil
tah was blijven gevoelen, karakteÍiseerde lij tevens zich zelf.
ZÍn histodsche studies ovel het ontstaaD van lret Alrlsier-
damsche Beth Hamidrasj en het Nederlandsch Ismêlietisch
Seminadum zijn mede aan zijn liefde voor de 

^msterdamschcKehilah te danken.
Wagenaar ondersch€idde zich reeds terstond als leerling en

nls student van het Seminarium als zeer begaaÍd.
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In hetzelfde beteekenisvolle jaar, rvaarin de lt€ctor,
I)r. Dnnner, Opper.abbijn iÍerd, werd hij als student in de
hoogere a{deeling ingeschreven. Tot de oudste leerlingen be-
hoort hij dus niet. Het Seminarium had tocn zijn rocm recds

Sevestigd. Maar Wagenaar is onget$,ijfeld dr 1,e6t-Prc1iti-
nente leerling ïan de Diinnercche schoatr gcuoldcn. De,r}r-
''\'achtin8, die zijn Meester, blijkens het velslag van het
Seminarium over de jaren r873/74, van hem als cen cler nieuwc
studenten had: ,,beiden beloven zeet veel, -roaral de lautste
heeft in 't bijzonder hij, deze ,,laatste", 1elr voile vervuld.

Zijn Moré Tesjoebhoth laten Ieeds zijn wetcDschappclijl<c
methode zi€n: principièele behandeling der themrtà, oveÍ
zichtelijkleid der begrippen in iníleeling en opbourv, hclclcrc
definitie, onaïhankelijkheid tegenoveÍ vroegerc :nrtoritcitcn,
dichterlijke taal. Het is trouwens bekend, dat tijdens zijn
Nole-examen zijn zelfstandige geest tegenover oudere op
'I'attin8en van niet-critisch geschooiden vrij tot uitirg kwaD.

lln toen Wàgenaar in r88o op nog ze€r jeugdiScn leeÍtijd
tot Conrector l1'as benoemd. mocht de Rector zich terecht
,,gelukkig achten" (verslag r879l8o). Hij bleck ,.ccn lel}r-
kmcht, di€ in zich opmerkelijke paedagogische en weten
schappelijke eigenschappen vcreenigde" (id. r885/8ír.

Zijn artiketen, voor en tijdens zijn conrectonat iD de [sraë-
lietische LetteÉode verschenen, doen hem reeds zicn als
veelzijdig geleeÍde van ïoÍmaat, ais degelijk wetcnschappelijk
philoloog en listoricus. In zijn geduchte en gedegen studie
,,de Talmud en de oudste geschiedenis van het Christendonl '

ter bestrijding van Oort's dilettantisme in talmudicis waar
orn moest rlit boeL náást Oort's vermelding in Strack's
Einleitung verzwegen worden? toont hij reeds ten volle
zijn historisch-critische Talmoed-behandeling.

NIen heeíi het wet eens betreurd, dat Wagenaar tu 1886 zijn
benoeming tot Opperrabbijn van Friesland aanvaard heeft.
Zijn vertrek heeft het Seminarium zeker gcen goeclgedaan. Dn
hjj zelf hield gedurende zijn opperrabbinale \rerkzaamheid de

nrodeme liteÍatuur en de bdtentandsche publicaties niet goed

bij. Dit is in zijn latere studies merkbaar gebleven en is ook in
zijn tweede Amterdamsche periodc Sedurende het Ilectoíaat

Moge dit zoo zijn, latcn !ïij dankbaar ziin, dat hij, de

weienschappelijke docent, toch de ,,Pastorie" heeft verkozen
Want Wagenaar's \ïezen bevaite meeÍ, veel meer alÀn

zir voor phitologische acÍibie en historische critiek Hij had

ook een kind€rlijk geloovigen aard, eerl Pastorale goedheid,

cn een dichterlijke natuur. Al deze ge,oelselementen kwa en

eerst bij den )P,ewabbijn W.\geiaar tot volle ontpiooiing
zijn zegenrijke aÍbeid in t'riesland en van r895-r9r8 in

Gelderland en in vele ressoden als O. It- ad interim legt

daarvan een voomaan en welsprekend getuigenis af-

Zi.jn pe.soonlijktreid en zln werk, ja zelfs zijn \Íoorden
leven er voort en blijven er in darlkbaÍe herinnering. Hij $as

een der meest-gevierde kanselreclenaars varr zijn tijd. Zijn prl]-

dikaties en lezingen waren ee cvenement. Zijn beminnelijke
aanwezieheid op zich zctf had reeds Pastorale beteekenis

Verscheidene SyDagogale Sebruilien, door hem inÍlevoerd,
verhoogden de €erbiedi8e stcmmjng der,,bidstonden", om

een van zr, woorden te g€brriken. Zijn zin voor en zijr kennis
van het oude Gazzanoeth hvam hem daarbij te stade.

Hij rvas dc echte zieleheder voor jong en oud Enookde
sociale nooden trachtte hij met al zijn vriendelijke goedheid en

goed geefschheid te leni8en, hierin vooral bijgestaan door ziin

edelegade, tetgvan e€n voorname Joodsche familie in Duitsch
lald.

Wat \vij, zijn leedingen, reeds wisten, bleek ons opnieuw
bij het doorzien van zijn nagelaten geschriÍten: hij bereidcle

zich w€I-bewust voor bij alles, lvat lij deed. En hij deeldc

ook zijn ti.jd soed in.
Ook als de oprichter en de eerste voolzitter der Oppel-

rabbijnen-velgadering in Nederland zij hii vermeld.
Zoo stond hij ook in het practische leven trou* op zijn post.
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llaar ooli in !íetenschappelljk opzicht blecf hij .rctief cn
proclucticf geduende zi.jn ijverigc Rabbinalc werkzaamheid
I)c Selcerdegingin denOpperrabbÍn niet onder;evenmin als d€

It,r\\ zich in zijn wetenschappelijke publicatics vcrbochcnde.
In liiestand is hij de eerstc opperrabbijn van denietrne

school. Ais jong, modem docent ziet hij de noodzakclijkhcid
van verbetering in methode en leennidclelen Lij het vêl'
taal en godsdienstleeronderrvijs. 0n hij voorzict crin, voor
zijn tijd.

tlit zjjn lriesche tijd stammeD ook hallst al zijn iezing(|lr,

in -\msterdam (MekoL Chajim) eD den Haag gchouden, cn
zijn daaraan velwante publicaties in Tal's Choreb. ZÍn har
monische eenheid in denken cn gelooven is daarin reeds duidti
lijh zichtbrar.

Is het lïonder, dat hij later, op Iijpen leeftijd gekomen,

zich n1et hart en ziel \Í'ijdt aan de grondige beharcleling va
hct gebedenboek? In zijn v€rklaring daarop is hij voornamelijk
de Seloovige Leeraar. lllaal zijn knappe inleidingen vooml, cn
zijn enegese, bicden ook den kenner tclkcns nier$ inzicht.
Hii is nooit nitsluitend hetzii geestehjke, hetzij geleelde, aUccn.

Hij had geen strijclnatu r. Hij Nas er te zacht cn te gocí118

voor'. XÍaaI voor de eer en de \raarheid van het Jodcn
donr kon Lij íeI strijden. Iicn heilige verontwarrcliginÉi c1, ct I
hem dan.

Weerlegde ht aldus, nog jong, befaamde prolesso,alc
Talmoed-onkunde, op lateren leeftijd staat hij op dc bres voor
onze Sjechietah. Zijn ovenvn ing is te onzent klassick É{r:

,\ts apologcct schrijít hij ook zijn weinig bekende, zcer goedc

brochures over het Jodendom, bestemd vool niet-Joodschc
lezers. Apologie doccerde hij ook later als llcctor ftet ccn

zekere voorliefde.
llekend is zijn afwijzend standpunt tegenover het Zionisme.
In zijn latere AÍnhemsche jaren toont hij zicl, \Yederom in

zijn veelvuldige l'almo€dische en Haiachiscle vcrhandclingen,
rlic een stiue, maar be$'ust Ílebrachte huldc voot zljn inmiddels
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overle.len lÍe€stel wtLten, c1e streng Netenschappelijke onder-

zoeker. tríaal ook dan ken erkt de keuze Cter ondeÍweryen

\.ê1.,1 Jen ÍuI tronneêmrrlt Il'\\'

Zoo zien lllj ziin groei na.rr het ltcctora't En aldus rvetd

het mogelijk, dat hij op betrekkelijk hoogen leeftiid' waarop

anderen weld.a hun levenstmk ncerle88cD, Seroepen $'erd en

zich ook geroepeD voelde, ,,uit het Hciljgdomals Hoogepriester

in het Àierheilige te tre.lcn" cl heel der - zoolíel in geeste

hrl d1< ir mdrerrrêl opzrtr'r zs 'r, n '"r \an l' t R" lurrdl

.n,i,l, re r. ,.n, er r,, I voorrL..rJrrr,ler.pê(ilick nnn-

n"rs.h. ri"l.rirS \aI on/ê HL"nF' I'ool i ek'r SeJrrrPndP :t"
trid. tc v€rzekererl

lrêl. lárrste lpv.nsp.rr.' l" /êrr. oe kr!"n oP al TiJn u erk"n

l:; i5. ho" Roê.I ook r"ê1. ' r S wrn vrn /:n 5lrev'n 4r'

ons.'wil'.ljo. glan'n.rro r. \ rn rrln lê\' r 8 wêêsl ar rrdd

bij nu uiteraaid mincler in hct openbare leven op den

voorgrond.
He-rSemin,rrum l'.,h.í'1. |,' \n, t-.dê Honee-' Ardê'ling

kwaln tot grooten bloei I'laar ook voor de Onderwtjzers

aldeeling h"ac1 hii, dc voornaliSe Opperlabbiin van vele

lirnrleirke Genre€nten, r'rLl :r:rn'l'uht
z,;n re. Lor-taL verlrooe,l' 10Àhêr 'rnTr"n J'r nrl rc"d'inlrêt

buitenlancl getroot Ook bri clc oPenbare vierhg van zijn zeven-

tigsten verJaardag, ter gcleÍlenheid N^?Nàn 1)oo/ het eetst

t,i. t" io"ae een Jooctsch-wetenschaPPelijke ieestbundel'

hem doo! ons GenootschaP gewijd, verscheen, bleek dit'

Hij $'as als Rector z€er vcelzijdig ln haast al1e vakken

'u.,. 
i,,' 6.."niq. Pro'e'"or' lr ''ilê l:ld-'n $r' hii do'en

Ilv.rii puL,ri, e.r,1. trl voorr ' nêlirl' i \"hruah dc \ riirlae

.i'o"ai 
-J*.tr"*", 

Hazofeh, BijdÍasen en uedcdeelinsen

van ons Lenootschap En daarbij rvas hij behoudens c1e laat

.r" idren, Llê eisênlilÀe orSrni'i or 'F aJmini' :rreur virr /rin

,r r-rl ik in dlle opzi.lrl ,rnoeJIS -en'inirrrrT

Den opmerkelijir ell verblii.lend ve$chijnsel, dat et nadÍuk

vermeid zij, is, .lat de leeriingen van Llector WagenaaÍ het
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traditioneele Jodendon trouw ,jjn gebieven, ioesewijde strij-
ders voor onzen godsdienst zijn Beworden.

Toch sprak hij zelden of nooit over Jodendom als $,ereld-
beschouwin8. En hoe toegankelijk en behulpzaam hij zich
steeds ook metterdaad betoonde: ook zijn leerliugen besprakcn
met lle niet hun /elí€idi,r, twijfelvngen.

Hij *as nu eenmaal geen philosooÍ, al beheerschtc hij
meesterlijk de moeilij ke teksten cler middel-ee|wsche Joodsch e
philosoph€n.

Zijn historisch-c tische Talmoed-beoefening, die bijv. nr
cten kdng va-n het o.thodo\e Rabbirer-Seminar tc Berlijn
weinig \lieerklank vond, - getrdge een vóóÍ-opnerking bij ecn
zijn€r Hebreeuwsche artikelen in het uit dien krnrg voornanc
liik stammende tijdschrift JeschDrun liet den groei van
het historisch-gewordene zien; maar zij leerde tevens een
diepe vereeling voor- het historisch-Selegitnneerdc. Voorop
stond als heilig, onaantastbaar erfgoed der vaderen he1 resul-
taat der ontNikkeling; daarna eerct klvam het objectieve
Àistorische inzicht.

Voeg daarbij zijn dichterlijken aanleg en zijn geestdliftige
geloofsovertuiging eenerzijds, zijn zor'g en belangstelling voor
het persoonljjke welzijn van zijn leerlingen andeÍzijds. Dín
vindt ge de verkiaring voor zijn omniskenbalen gecstclijken
invloed op zijn leerlingen. En ook de gemeenschappelijkc
sjoeldiensten, de bÍeenkomsten op Sjebhoeoth en op den
negenden Ab in het Seminnrtum blijven hun bij. Hij gal zijn
jongen menschen mee van zijn blijmoedig idealisme.

Als Talmoedist \ïas MaimoDides hem het klassieke voor-
beeld. Dat hij haast de eenige consequente leerling v:rn Dr.
Diinner bieef, ook dit bewijst zijn oorspronkelijkheicl.

Hij zag door d€ Talmoedische discussies heen, zag dc ver-
schillende lagen, oDderscheidde de scholen en tijden en lan(len.
Hij ontdckte den groei der principiëele behancleling vooml in de
scholen der tsabylonische Ámomnrr;hÍ bracht thcmata in sl-
steem door histodsche groepeering en oorcleelkundige sctrilting.
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Hij was een neester irr het formuleeren van klarc dcÍini ties.
Hij stond onafhankelijk tegenover aller.lei latere irterpre

iaties; ja, hij waagde h€t zich los te maken l,an cle 'talntoe-
dische discussies en de naar taal cD inhoud ktaarblijketijk
oer-oude door- Tannaim of vroege ,{moraím overgelevcrde
uitspraken in hun nat[urlijken en ongedwongen zin te nemen.

Hij trok ooh den Jeruzalemschen 'talmoed, de Tosepbtha
en andere, 'larnaïetische verzamclingen binnen den l<ring ran
zijn vergelijkin8s- en studiemateliaal.

Daarnaast echter was ook dc naam var Juda Halevie 1.oor
hem een progriun. Yerschillende studies getuigen van zijn be-
rïondering voor dezel denker-tlichter.

Naast de vereeling voor zijn Xlcester staat die voor Samson
Itaphael Hirsch Schetsnatig zou Dlcn kunnen zeggen, ctat
Breslau, Berlijn en Frankfort in henl tot een eenheid lcr-
inolten walen. Itn hij was zoo \rcinig gecompliceerd, dtlt
r'it /r.1, ,l.r" , cllhêi.l ,,Flr i.r lrÊ$,r-r $r..

Hij was h zijn Talmocd lessen eigcnlijk geen docent. Hij
ondenvees niet hct ,,ieeren van hct blad". Hij $,as de professor.
en gal college in Talmocdische t|emata. Maar zijn u.en vorn
den een \-erkcollege FIij Srl njet het resuttaat van eigen
vooraÍ gegane studie. Hij verhieÍ zijn leerfingen tot zijn medc-
\{'erkers. Zellwerkzaamheid, rv,rs ook zijD methode.

Als kenner van 'lènach nam hij eveleens een eigen ptaats
tu. Hij raadpleegde \veiÍig, tc rveinig, Iieu*,ere tsijbetver-
verklaringcn. ,,X{et Tenach veÍklaarde hij Tenach". Maar zijn
zin voor logischen opboux'en zijn dichterltk gevoei \rezen
hem ook iangs den strophenbouw der bijbelschc poèsie den
juisten rveg.

Zijn geest bleef fÍisch, haast tot op het eird, dat nog vÍij-
onverwacht kwam op 9 Siwan 5690 (4 Juni r93o).

Van deze frischheid getuigt ook ten slotte zijn ijverig en
bclangstellend medewerken en medeleveD in het Genootschap
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voor de Joodsche Wetenschap in Nedertand, dat lij mede

oprichtte en leidde.

Het grooische voorbeeld en de mooic herinncring van dezerr

Tsaddiek stÍekke een ieder er ons allen tot bljjvenden zcgeD:

n)tll Pir! ])i

Groningen, Eloel 5692- 5. DASB[rc JR.

SAUL MOZES SLAGTER

sxul Slagter is in de kmchi zijns levens heengegaan OP

z7 llellachem 569o - 20 Atgustus r93o x'e1d hij oP acht en

veertigjari8en leejtijd naar hoogere Sewestcn 8êroepeD, \À'1t

niet alieeD zijn Íamilie, zijn leerlingen en zijn gcmcentc, maar

ook talloozer in binnen- en buitenland in dicpen rouw dom

pelde. Is het wonder? Hoe veelzijdig was ziin arbeid ! Hoe-

vèl€n Lringen was hij een kracht, een zegen I Dur{ ik oPsom-

men? . . . . Te Rotterdam, zijn geboortestacl, diende hij 8e

duren.le dertig jaar het godsdienstondeNjjs. Na betrekkelijk

korten tij.l te Àntwerpen in de gemeente Machazickei ÍIad
das het onderwijs Sereorgartiseerd te hebben, kwam hij te
Itotterdam terug als hoo{d van de godsdieNtschool A en

aclviseur van de onderwijsraad, Ïuncties, Seiijk ik zelf eenigen

tijd yan nabij gadesloeg, van omvang er beteekenis Hij gaf

lessen aal1 ouderen en jongereD, lij teidde verschillcnde cur

susscn in Talmoed en Rabbtnsche Literatuur. Het te ltotter-
dan verschijnend Weekblad voor Israëlietische H isgezinnen

wcrd .loor he Beredigeerd. Dan zaagt gc hem wcdcr verdiepl

in zijn l,oekenschat, zich verlustigend in Bijbcl en rabbijische

geschliften of ijverig studeerend in lvat si ds Zunz ,,die
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Wisscnschalt des Judertums" heet, die hij uitnemend kende
en !!'aaraan wij mênige pennevr[cht danken (alsin llallékach,
boekbeoordeelin8eD en wetenschappelijLe artikelen in het
\Veckblad voor lsraélieiische Huisgezimren, bijdmgen tot de
geschiedenis der Joodsche gemeente ltotterdam) en menige
voordracht (als in het Genootschap vooÍ de Joodsche weten
sclÉp, de Joodsch literaire club en Mikweih Jisroëil te ltot-
tcrdam). Maar diezelfdc was FlooÍdbestuurder van de Agoe-
das Jisroeil en voorzitter lrarcr Rotterdamsche afdeeling, 1id

van den centraien Iaad der wercld-Áeoedo, €n - . . . nam nog
met de toewijding, hem eigen, de taak op zich van de redactie
van het Agoedo orgaan. Ik heb den bond van godsdienston-
dcrwijzers,,,q.cha\ïah" nog nict genoemd met zijn aÍdeeling
Zuid Hollancl Utrecht, lvaaÍvan hij - behoelt het te worden
gczegd? - siermd en trots was, misschien veel meer noll
onverllleld gelaten. Wat is hct gcLeim riler veelzijclige, ja
schier onbegrijpelijke prestatics? . . . .

\Vaar mij hct drcevc, maar toch vereerende voorrecht ge'
schonken is een zi.j het ook \4uchtig bestd te ontwerpen van
ons mcdclid Slagtcr, pogc ik dit merkrvaardige te verklaren.

Sali Slagter gaf reeds als kird blijk van een zeldzaam snel
bcvattingsvcrmogen en van ecn ijzeren vlijt. Na de leiding d€r
schoolhoofden Hildesheim t'i en Itaiië l'i laafde hij zich
aan clc bronne)l van Joodsch weten, die de Itotterdamsche
Opperrabbijn Dr. B. l-. Ititter i'r hem rijkelijk opende.
Dczc had den bijzonderen aanleg van den sympathieken
jongeling r,aaryelomeD, diens studielust aangekweekt en hem
voorbereid voor den graad van Darsjan, velken Slagter op
jeugdigen leeftijd verwieff. Dit xetenschappelÍk contact werd
intensief voortgezct eD bevruchttc hcm, niet minder het voort
durend rdemen in de sÍeer van zijns meesters godvreezend-
heid, beginselvastheicl en na1lwe aanral:ing met .]e Joodsche
{etenschappelijke mannen elders.

Slagter rijpte tot man €n Baf zich ernstig rekenschap van
aile problemen des Jodenalons. Daartoe kende hij stechts óón
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toetssteen: onze aloor G. op Sinai geopenbaarde l,eer. Het \r'as

hem dus een gewetensplicht al dieper tot di€ llrer cloor te

dringen. Heerlijk slaagde hij, dank zij - €n zietdaar llet gc-

heim van zijn eeuwigen scheppingsdrang op cle gebicden van
denken en handelen zijn sclitterende geestcsSàven, gc-

paard aan innige, diepe vroomheid.
Geestesgavelr . . . . Slagter was van eel, nlc.hwaardige

originaliteit, die zich in alles, wat hij ter htnd nnm, tcrstond
openbaarde. Hij paarde scherpzinni8heid nan bclezeDheid,

tintelend vernuÏt aan een bewoDderenswnardig geheugen. Dcn

met hem bevriend pr€dikant, die hem voortdurend raadPleeg

dc, noemde hem een levende encyclopedie € wooÍdenboek.
Zjjn origineele geest manilesteede zich sp€ciiLnl in lSijbcle\e-
gese en godsdienstwijsbegeerte. Wic zijn vooÍdrnchten hoor-

de, alti.jd pakkend door helderheid, werd Sebocid door zijn
€xegetisch inzicht, niet minder door den wjisge€riEeli inslag
van zijn betoog. Leest zijn ,,Uit Leer en Leven", clic v.In geluh-

kig combinatieveÍmogen en Bedegen kennis Setnigende homi-
letische beschouwidgen in het even genoemde liotterdamsche
blad, lvaar-.van thans Joodsch Geneentebelang 1e llotterdam
ecn bloemlezing het licht de""d zien! Zijn ze niet tc schooner

door zijn diep rcligieusen zin, zijn hecht en hcilig Seloof? Is
het niet daaÍom, dat lij cle vooÍden van Profeten en psalm-

zangers, niet minder de uitspraken onzer Wijzcn zoo snci

en zoo bijzonder fijD aanvoelde? Bleek zijn eigen exegetischc

blik en zijn beheelschen van de oudere en moderne comÍncn-
tatoren niet uit zijn lezing in het Cenootschap over,,csr
Bijbetsche stijtvomr in zijn exegetische beteekenis?"..

SlagteÍs origineele g€est kwanl ook sterk naàr voren nr ziin
optreden te nidclen der weretdbeweginS, die ,{goedas Jisroeil
heet. In de levensb€schrijving van den godsclienst\'liisgccr

Slagter, die over alle Joodsche problemen zoo diep nagcdacht

heeft, mag cen teekening van de plaats, die hij in dc ,{8oedo

iDnam, stellig niet Bemist worden. De vrucht van zijn speuren

en peinzen was de ideologie der Ágoedo. Met heiliSen eÍnst
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}ad hij zich rekenschap geecven van de vragen: zijn $ij volk
of godsdienst8emeenschap? Wat is het doel van coloes, hoe
het einde van Goloes te verwachten, op welke grondslagen
moet de gemeenschap Israëls worden opgebouwd en saamge-
houden, hoe de brug te slaan tusschen oosten en westen, Chas-
sjediem en Misnaggediem, hoe noeten we denken over Herzl's
uationale b€lre8ing? Aan de gedachten, zoo lang reeds ver,
borgen in zijn ziel, war€n in rgrz klanken gegeven- Zijn vlam
m€nde geestdriÍt voor hei godsdienstig ideaal, aan den Sinai
geopenbaard, voerde hen tot de Agoedo. En kort na haar
corxtitreering schreef hij: ,,Dc Brootsche arbeid voor het
orthodoxe Jodendom zal nog geleverd worden. NaaÍ den vorm
wordt gezocht, geworsteld". llaar dit stond voor hem wast:

,,Gids en bindmiddel, Ieidsvrouwe en cement is onze Heilige
I-eer. De traditioneele Jood kent geen scheidingslijn tussclleir
1'oik €n reli8ie. DooÍ de openbaring zijn alle vezelen van ons
volkslever met den godsdienst verbonden. De geschiedenis van
dtizenderl jaren heeft ze docn samengroeien. Openbaring
heeft lcvcn en geest van ons volk goctsdienstig bevrucht,
religie en nationaliteit tot óéne ondeclbare eenheid gemaakt".
Hoe kon het anders ol Slagter was nu grd?ro"ge, te polellri-
seeren? lli zeg: gechr,ongen. Wat? Slagter, die man van
zeldzame vredelievendheid, die lijnbesnaarde, die bij atle
Jooclsche philosophen en molalisten ter schole was gegaan
en van hen de analyse en dctaillee ng van alle ethischê
deugden n]et zijn doNtende ziel had ingedronken, Slagter
polemiseeren, strijd voeÍen? n{aar zijn geweten gebood het
hem- Zoo streed hij tegen rvereldbewegingen, die hij niet de
juiste achtte voor de toekomst des Jodendoms en sloeg hij
aanvalen op de Agoedo aí. Hoe? Zakelijk, wel-gefundee.d,
suaviter in modo, iedere scherpte nijdend, nimmer kwetsend,
s'aarbij hen zijn fijne humoÍ, waardig cn dderlijk, beschaafd
en welbed$ongen door hem eehanteerd, schitterend te stade

Slagter lvas - hij stelde er prijs op dit ie verklaren, opdat
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ncn hem niet zou misverstaan -- Nederlandsche Jood, voor_

stanaler-van de éénheid van ons Kerkgenootschap, zoolang

de bijl niet werd geslagen aan diens histoisch traditioneeien

stan. InniS gehecht was hÍ ook aan zijn gemeclte, ltotter-

.lam, aan haar tra.litiën en gebruiken Nlaar hij sloot zich

niet in zijn land op. Hij, uitnemerd stvlist, die zich ool n1

]ret Hebieeuwsch sierlijk en gemakLelijk uitdruktc, hicld

contact met vele Joodsch€ geleerden in het buitcnlrnd' clie'

wanneer zij te onzent waren, ook hem bezochten l)at con-

tact maakte hem bij uitstek geschikt naar corSÍesscn llls die

der Agoedo te vorden af8evaardigd, waar de hoogst bcschei

dene il spoedig cle aandacht trok en ten slotte grooicn ontLcr

Israël in verrr.rkking bracht, niet alleel om den Sodsdiênsti8ul
Rloed, di". n,.n n"oe't hcL daJ"li:( m"rkên vJrr lr'rn rri

.rrrrl,Je -:lag.r vopldê n':8rr8 vooÍ Ll" hi'!l J$'rs l'

reiigieuse ertase van het Chassidisme - maar ook on ziitt

oor;pronkelijhheid en gedachtenopbouw Hij ha(l bcz$aar

resen -tsirnba.rnr" Ngou liêï-"rêl'cl m"ar Lra'lrr

",'' f,lr "A \oof !eÍ\'r'./erlijking va baar J lrrrê 'r' rrrJ

Slagtet, Hagboha noemder omhoogh€ffing der (;oclslccre voor

r"àl "" gJ""r de menschheid l-angs dien rvcg ili gect

thans zijne beschou\Íing in den kortst mogelijkeD \jonn lerug
.- kon men de van het SodsdienstiE ideaal ver\ïiiclcrdcn ctaar-

toe na.lcrbrengen, tcr$'jjl men de weretd buiten het Joderldom
kon en moest -_ in deze tijden van onlwriclrting en ver

\ïildedng meer clan ooit - Joden.toms kar:rhtcÍ {ls , 'heilig
volk" (Éxocl. rq. 6) en als ,,Iicht der l'olkcn (Jcs 4'? 6)

clemonsireeren. Zijn meesteepend woord voerde de horldLr

den, in Weenen bijeen, na:tr. zijn gedachten N ict rninclcr \r cr-

den hoofden eÈ harten .laaÍ gegrepen door zij machiiS Plei-
,1ooi voor .oll.ctiêvP madrr.Eêlên roL bêr hêrnrirrB !'r \ r'rinÊ

van cten Sabbath, de ,,verkondiSing" gclijk hij dezel nocnde

,,vàn het Scheppers- en SchcPPingsgeloof van hct Godsvolk

teseno!, eênF or rgoddêrJkLê $ereld lk loriIlnnr r'rrt dai

,oin:l,g-"r'rn dF HoolJb.ciuursvêr8a'l"rir I | \' rerlarJ-

sche Agàedo zijn schePpende ideeëD voor hei as rvereld-

3r

congres del Agoedo belicht had, er een oogenblik intlad \.arl
ontroerende stilte- Zoo diep $as men onder den indmk van
zi.jn woord. Dat was, men voeklc het, een handl-ijzer naar den
\\,eg van deugd en \vaar.heid. Maar ook in hct buitenland ien
runhoore van de besten der broeders, it zooveel landcn
gedelegeerd, was de indruk Sccn anderel Zijn $oord vond
inslemming, droegvruchten. I)at was ook zíjn ,,hagbolro", zijn
hoogtepunt....

Betrekkelijk kort dàa a begon zijn gezonctheidstoestnnd
te wankel€n iot op 27 \Íenachem 5íj9o zijn reine ziel zijn
lichaarn ontvlood.

'lroost is het ons te weter, drt Slagter ee. lichtcnd |oor-
beeld geàlerfl is voor de gern€cntc cn hci land zijner n1\uring,
voor het Joodsche volk in het rlgcnreen. \ran ganscher harte
zeg ik van h€mi n:tl9 p''rj ::i.

S. J. S. HrFscn.

HANNA VAS NUNES

Hanna V|ls Nunes werd dcn r3den Septembcr r36q te
.\msterdam geboren, waar zij, na het l:lger onderrvijs op de
school van haar vadel te hebbcn gcnotcn, de Gemeentelijke
Kweckschool voor Ondenvijzen en Ondefuijzeressen be-
zocht. Daarna bchaalde zij d€ Hoofdakte €n vervolgens de
Iiddelbare akte voor Nederlandsche Taal en l,etterkur.lc
en die voor Ceschiedenis.

l-anget tijd was zij bÍ het openbaar lagcr ondentjs en
eenigen tijd ook bij het gymnasiaal onderwijs te Amsterdam
w€rkzaam; voor de geschiedenis had zij echter st€eds
voorlielde en aan de studie hiervan kon zij zich g€heel geven
toen zij na een veeljarise loopbaan als onderwijzeres deze
ïunctie beÈindigde.

Reeds te voren had zij velen voor de akie Geschiedenis
ll. O. opseleicl; latcr koD zii zich uitsluitend aan deze taak
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rviiden. Zrr haJ dlJrómt-'nt êcn zper bij/ondêrê opvl!ring

n",.""" t" f "., leerlingen van $ic êÍ thrn' veLscheidenc

lt'i'", *t1.*'i."r- en middelbaar ondêr$;is $FÍkza"Í'

,", ".fl'"". ni.r in dF P'rqr' plaar' kcnrri' van Íeit"n

ilJ'Ë"'* "rr- 
leiJrns b;j hun *rudre kririêk cn in/i' hr'

Haar kritische geest moet ook lvel als voornaamste oor-

'"J,, "';;;;" 'd*"'kt 
voor lrcr reir' drr "r vrn rra tr lr'rnd

Jê hrq pnkêlp pullic"r,e. h"r 1i'hl hebben Scziêrr

lrr.le l:rLe.. iaren van I'aar levPr b'wooc /rl ri'lr nol ot

r..,i.li, m.',,.ir,"oo"r'i\ Lerl in. Ín Mei rnrl $' rJ zir vicc-

i""-i,t'"t '," a"" .enmJligen Am'telrl:rm\ lren lnodqchprr

i'-"ár"ra. die haar teveis als leidstcr van c1e aldeehtg

CuhuuÍw"ri bênoemd' l'r$iJl /U in rq'/q w'r'r rrnCe

,';;;, 
""n ""rr.".- 

den Joods'hên vrou$errrJJ'l /irrins rê

""t*" 
t" f]" ,,Comité ter opvoeding tot de Gezinstaak"

"-i"""i" N""".t* tgzq de fusie cler verschilletcte Joodsche

r"...'""..a* l" r'r*fílánd tot stand was gekomen' weÍd

iraar let voorzitstencfrap van de aJdeeling Amst€rdam aar

""rl"i"ï r"i-"." zi1, ona'nl' den drdrs 'li' np l"trr w"rd

i':,e"""1""a. om g, zondh''d'red'nên nêerfln I' mop{'n

"ïï'rï;r u". uarra.en in PoÍtusal ha.l haírr bijzondere

u [.À"ri "e. 
l'"rse"n volkomer r; de liin v 'r' l ''r ,li'Íd'

roor''t" ll-ró'i" ll8 ê1 hêr \er$onJerl ^n' drr\ nrê" dJr 7rl

?i rns had :n ',.i N"aea,nd-.t" l,4JIrdnen com:li
- 

i:"'".J":a*" idren \vrs 7ii cei rerdres'e v)n hPl Arn i'r-

damsche Historische Leesgezelschap"

Geheel onverwacht overlee'l 
'leÈ 

3osten October 1931 deze

,"*'i"e..ia" "t""t, alie aloor haar groote gavcn van hoo{d

.. f'"J""r"" bezield en daardooÍ aan zich veÍPlkhi heeft'
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Dr, FELIX LEVITICUS

Denmanvan wetenschap, ijverig, nauwgezet en welwillend,
zoo zal de herinnering luiden aan wijlen ons medelid Dr. Ir
l-eviticus. Kan voor het laatste epitheton het getuigenis gel-
dcn van allen, die hem in zijn leven gekend hebben, de t$'ee
andere eigenschappên blijken een ieder duidelijk uit zijn
levensloop en uit de door hem nageiaten geschrilten, die
slechts gedeeltelijk samenhangen met zijn maatschrppetijkc
positie enmet het strdi€vak, dat hcm het meest interesseerde.

opgeleid aan de H. B. S. te lloeÍmond, waar hij 2 April
1862 geboíen was, vertrok hij in r88o naar Amsterctam. Hier
kreeg hij, inhet bezit van ccnigc iagcre ondervijsacten en van
lren diploma van godsdienstonderwijzer, een aanstelling als
onderwijzer bij het Joodsch bijzondcr onderwijs. In den vrijen
tijd, dien deze lvcrkkdng heln liet, legde hij zich toe op dc
studie voor het tr{iddelbaar-ex men Duitsch, het vak, dat zÍn
voortdurende belan8stelling zou blijven genieten. In 1888
slaagde hij voor de acte ts, rnaar zette, ook nà zijn benoeming
als ieeraar in het Duitsch bij het Middelbaar Orclerwijs te
Amsterdam in 1892, zijn studic aan de Universiteit aldaar

Hij promoveerde in 1399 te Leipzig - de Amsterdamsche
Univ€rsiteit verl€encle toen immers nog geen doctoraten voor
studies op het gebied der moderne talen - op de dissertatie:
Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende
Heinlichs von Veldeke.

Hetzellde onderwerp was door }lem tevoren in het Neder-
landsch bewerkt en door de Koninklijke Vlaamsche Academie
voor Taal en LetteÍkunde bekroond.

Een tweede bekroning van dezelfde Academie viel hem ten
deel voor zijn GeïllustreeÍde encyclopaedie der diamant-
nijveÍheid, waaraan ook Henri Polak zijn medewerking ver-
leend heeft. Reeds kort na zijn komst te Amsterdam hadden,
zooals hij zelÍ in het voorbericht van dit werk mededeelt, de

vele voor buitenstaanders niet te begrijpen uitclrukkingen uit
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.lc dianantwereld zijn belangstelling oPgewekt cn hem lot
studie Mngespoord. Áls wucht v:Ln zjin t.lenkennis en conÈ

binatievermogen velscheen mr deze encyclopaedic, di€ ccn

st:udaardÍerk op dii gebiccl mag heetcn.

Neer diÍect in verband met zijn eigenlijk studicvuk staan

zijn uitgaven van Lessing's Nathan der Weise en Emiiià
Galotti, een door hem bewerkt Nederlandsch l-LDgduitsch

handels\Á,oordenboek en een Taschenwórterbucb (leÍ nicdeÍ_

laindischen und dertschen Splache, dut venchillcnclc nrtlcn

herdrukt is.

Bij zijn clrukkeD maatschapPeljjken n'crkhrillÍj hji wa-'

ook nog beèedigd translateul voor het l)uitsch vond bii
nog tijd eD lust orn een ondeNcrP, a'a:rraar hij zln iriizondcrc

aanilacirt schonk, in \etenschàpPelijkcn zin te doccclcn ln
rgoo ndmelijk lerd hij aill1 clc UriveÍsitêit vin Amsterdt r

toegelaten als privaat-docent in (le phonctica; de toespraali

wàarmce hij zijn lessen opcncle, is irl c1ruk verschenol

Niet onv€Dreld mag hier blijvcn de lunctic vtln .1. N Ir

commissaris v:rn de rfcleelhg ,\lrstcrdam va den Nt'tl

Zjonistelbonct, door hem gedurcnde een .lantrrl jaren bc

kleed, r,aardoor hij zjjn belangstelllng voot dc .lootlsche zaalt

daadncrkelijk gctoond hecít.
Iivenl eer kwam d€zc te voorschÍn in zijn mcdcleven mct

al 1,lat ons genootschap betrof. Behoorend lot ílc orrrlsre lcden'

bezocht hij trou* de bijeenkomsten en liield zclí in 1922 voor

het genootschap eeD voordracht over: ,,Het.Jiddescli', waar-

vàn ecn beknopt verslag in d€n t\reedcn bundel der l3rj(lÍa8€n

en liededeelingen is opgenomen. Na een algelnecnc inleiding

behandelt hij daar de klankleer, grammatica en woorden-

schat van dezc taal. \roor de bestudeering van dcn woorden

schat kunDen de aanteekeningcn jn zijn handexemplaar vàn

Het .Joodsch in rr"ederland door Voolzanger en Polàk, dnt

.looÍ zijD Íamilie in piëteit bewaard \\'ordt, nog van vcel

belang zijn.
Dr. Leviticus, wien de Gemeenteraad oP 3(] llaart

ceFol ontslag als leeraaÍ verleende, ble€f zich ook in
1927
zijn

35

Íusttijd jnet 
"etenschappelijk 

v'erk bezig houden en het lag
in zijn bedoeling om ook het genootschap mct ale resultaten
vín zijn studiën te doen kennismaken. Helaas echter maakte
cle dood op 2:l Dccember r93r plotseling een einde aan dit
zoo \r'er.kzaam leven.

1l ij Iuste jrl vredel
I_. H
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JAARVERSLAG oVER !928/29

vatr het

CENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP
IN NEDERLAND

,looÍ den SecÍetans. den HeeÍ Í. J. E. Hitlesum, llilfiêhrx.ht
1er Negende Jaarlijksche Algemeene Vergadcring op Zondag

23 ljar 5689 (z Juni rg2g), gehouden te ArnsteÍdam.

In de JaaÍlijksche Algemeene Vergade ng vaD h€t cenoot-
schap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, den 3cn
Juni rgzS gehouden, werd h€t Huishoudelijk Reglement vrst-
gesteld en hield de HeeÍ Dr. L. HertzbèrgeÍ ecn lczing ovc;'

,,De Joodsche Psyche", wclke voordracht door een gcani
nrcerde discussie werd gevolgd.

In deze ver8adering {'erd tevens mcdedeeling gedaan van
clc benoeming als nieu*e lcden van de Hecren Dr- iI. de
Bruirr, It. van l)iên, Hcrm. de l-evie en Frits vÀn llaalte, aller
te Amstcrclarn, S. Dlrsbelg cn A- Kuyt te Lccuwarden, AIb.
Illrrcnfekl te 's-Grai'enhage, IÍr. lI. Levie te CÍoningen en Dr.
\. Watennan te Bussum.

ln onze veNlagpcriode werden bovcndien voordrachten ge-
houdcn op r8 

^pril 
rg29 dooÍ M€j. CaÍolina Eitje, diealsonder-

\vcÍp had gckozen ,,Schets der geesiclijke structuur van het
\ederlandschc Jodendom in de re helÍt der rgde eeuw" en
op 12 ll€i door den Ileer Mr. Dr. J. A. van Praag over het
ondcrwerp ,,Don Francesillo de Zóiriga, een Joodsche Hofnar
van Karel V". lleide voordrachten getuigden van den weten-
schappelijken zin der sprekers en hadd€n veel succes.

Dit kan ook verklaard worden van de lezing dooÍ den Heer
Dr. Moses Àucíbach uit Berlijn op 13 Dccember rg28 ge
houden ovcr',,Die Entstehung des Babyionischcn TaLDuds".
\ict zeer geslaagal was de rede van Dr. Hermann Momth op
rll trÍaart rq29 over ,,I)ie WissenschaÍt der l(abbala". Na
dezc voordncht mocst de Voorzitter constatccren, dat zij

niet aan het doel had beantwooÍd, aangezien slechts een zcer
klein ondeÍdeel van de l{abbala was behandeld.

In ale voormelde Algemeene Vergad€ring werd rls bestuurs-
lid gekozen de H€er Dr. D. SlijpeÍ (UtÍecht) ter vervanting
van den Heer Mr. J. Hanburgcr A.Dzn., die zijn ontslag had
genomen, na van de oprichting van het Genootschap af met
veel ambitie gedurendc a jarÍ u ijn functie te hebben waarge-
nomen op een rdjze, wmrvooI l)t den daÍk otzer oÍganis:ltie

In den loop van het vcrslagj^ar ontviclen ons dool- den cloocl

onze medeleden Dr. I. Mendels, oud bestuurslid van het Ge

nootschap en llr. D. ll. I-ioni. lleideD zijn herdacht, resp.

door Dr. T. Lewenstein en trÍr. l. van (:reveld, in No. IV van
onze ,,Bijdragen en trÍedcdcclingcn", hetwelk in het begin van
dit jaar is verschenen cn ook nccrologic{ln bevat vltn de andere
ov€rleden leden v:Ln bet (;cnootschap, die niet teeds in de
vorige bundels herclacht \\'ar'(xr, en wel vaD MejuflÍouw
Helena Poppers van dc hand van vcjuffrouw ctrolinè Eitje
en ian de Heeren Oppenabbijn -{. .\sscher door Dr. L de

Jongh; A. B. Davids door trrlr. .1. E. Hillcsun en Opperrabbijn
I. v. J. Palache door Opperral)bijn S. l{odrigues Pereita.

Het aandenken deÍ ons ontvallen ledcn mogc tot zege zijn.
Behalve de gcwone rubriekcn be\'àtten de genoemde l-lij-

dragen en Mcdedectingen wctenschappelijke bijdragen \'.rn
de Hecren oppcrabbijn I. lÍrurrsen over ,,Den cditio critica
van ltaschi's comme)rta.Lr dcl l(leine Profeten", Dr. I). XL

Sluys over' ,,De Protocollen clcr Hoogduitsch- Joodsche (;c-
meente te AnNterdam", I),. D. SlijPer over ,,Een merk-
waardig proces, rj52" pn J,\c. Zwarts over ,,1)c eente rrb
bjjnen en synagogen vnn Inrsterdam Daar rrchivalische

A1s \roorzitter van hct Bestrur fungoerdc ook in het :I[ge-
loopen jaar l'rof. Dr. J. I-. I'alache, terNijl l)et peDrring-

mcest€rschap en het secretariaat $erdcn waargenomen door
de Heeren Dr. M Pinkhof. en ltr. J. E. Hillesum.

Intevolgc een velzoek !àn (len lJond van Godsdienst



-38
ondcÍwijzers ,,Acha{ah" werd het bestuurslid Dr. D. M. Sluvs
xígeraardiÊ(l in een 'loor dezen Bond ingestoldt. Commissie,
\ltrttrtoe ook de trÍaatschappij tot Nut der Israëlicten in Neder-
laDd is uitgenoodigd, tel zake van de uitgnve vnn Amstcr-
drLDrsch Chazzonoes.

I)c iluserm-Commissie toonde opnieu$. hxtlr llctilitcit dooÍ
hct or8aniseer€n van een nieuwe tcntoonstcllin{.Í (r Nel vrn
voorwerpen, betrekking hebbende op Joodschc zedcn cn gc-
\oonten. Het is de bedoeling der Commissic, dilt dczc in
l.'cbrtlari 1929 door haar Voorzitter, DÍ t). ti. Cotre'r, ge-
opcnde tentoonstelling tot a.s. September i hct \aag-
{ic'bouw vooÍ het publiek ioegankelijk zal zijn.

\'an vcrschillcnde zi.jden k\ïamcn toezeggingcD iD voor trct
schenken van thans in bruikleen afgestane aÍikelen, \Ian,'
ncer de Connnissie eriD zrl slagen cen ,,Joolsch )ltlsa t"
tc stichten.

I)e volgende schenkingen Nelden i,r d€n loop vrLn het jaar.
(loor de Àtuscum,Comrnissie ontvaDten:

\'an den heer \\'. lt. Ir. Z1\,ierzina: een zilvcrcn lhvids-
schild;

van l{cj. S. ll. van lliemai idenr.
van den hcer \V. Sp,jeÍ: een Trouwring {goudi (alleen wan-

Dccr een f,IuscuDr tot stand komt);
vnD den heeÍ l' I(leipool: Mizrach-teekening met Bijbel-

schc voorstellingen;
van den hecr H- Heidman: eenige stukken bctrekking heb-

bcnde op den heer H. l). Heidmanj
cn van dc hecr-en Gebr. E. en ll. ( ohen: i$ee koperen

gnLvures naar Jozef Israólsi
l?. hei Joodsche Bruidjc
,. Ile Wetschrijver.
I)e Commissie blijÍt dilig€nt teD .Lanzien v n haar pog('n

om ccn ejgen geboulv te verkrijgen.
llct àantal gewone ledeD van het (;enootschap bedÍoeg op

t .luni r9z9 ro3 en dat der b€schermende le(lon r8, \relke
cijÍcrs het vorige jaar rvaren ro3 en 17-

3c) -

lht \,:rn {lezc lcdcD slcchts J ir het afgcloopcn jaar als
sprckcr in onze bte€DkornsteD ztn opgetr€dc'r, stemt eeDigcr'-
rnnte teleurstcllend. An(leÍzijds gcvcn de jongste Bijdragen
crr Nedcdcolingen blijk vrn dcn \\ctcrschappelijken geest, dic
, r hccrsc|t in oDs Gcnrrcischap, da1 nu ro jaar lang best&rt-
llogen in hct volgend. dcccnniur)r dc jaarverslagen kunncn
sctuigcn vlrn een krlchtig dr ,4)g(Nekt leven in het (;enoot-
schap, dat .lan de Joodschc \\i'tenschap in N-cderiand tcn
Soede mogc kornen.


