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vooRwo0RD

De delen II VI der ,,Bijdragen en NÍededeelingen van h€t
Genootschap voor de.Joodscbe Uret€nschap in Nederland"
zijn zonder voorwoord de wereld ingegaan. Alleszins be
grijpelijk. Als een wetenschappelijk genootschap zijn oprich-
ting en doelstellingcn eenmaal bekend gemaakt heeft, Pleegt het
rustig verder te màrcheren. Dc ,,Bljdragen en Mededelingen"
spreken voor zichz€U. Zag in 1928 no. IV het licht en volgdc
vijf jaar later no. V, jn 1938 lvas dc toestand, waarin groote
delen van het Joodsche volk verkeerden zóó ellendig en

hachelijk, dat, ook al was de Hollandsche Jodenheid nog ge-

spaard, het samenstellen van ecn bundel vetenschappehjke
opstellen op moeilijld€c1en stuitte. Onze cnergie en ons geld

werd eldeIs opgeëist. Tenslotte k\vam de uitgave van Deel
VI toch noe in rg4o tot stand. Kort daarop kwrm voor ons

de slag. Ondel dc duizenden weggevoerden en om het leven
gebrachten waren talrijke onzcr lcden; onze leerscholen wer
den gesloten, ontwijd; de bibliotheken weggevocrtl.

In rg45 druppelden uit d€ kampen de overgebleven Joden
binnen; uit ztn schuilhockjes en gàatjes kroop dc rcst. Pcr-
centsgewijze blcken er onder de gercddcn velc intellectuelen
te zijn. Van onze rabbijnen en lerarên waren gelukkig ook
enkele de dood ontsnapt.

Het is tc begijpen, dat materielc bclangen on1 àandacht
schreeu!'den, maar Í'ij zouden geen Joden, niet het Volk van
het Boek zijn, als \a'ij alleen maar dachtcn aan weer een huis-
te-vinden, onze betrekking tcrug te ktijgen of de ons ontnomcn
goederen. Bijna dadclijk na de bevrijding verschcen het Nieuv
Israólictisch Weekblad u'eer, synagogcs en leerlokalen \Á'erden
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herstdd, ílc gÍootc Joodse bibliotheken,:rls dic vur Etz-
Haitll on clc ltosedihnliana k\\àmen tcrug, de zoo lang ont
becrdc l)odrcn ovcr Toodse sodsdicnst, Joodsc taul, J(x,dsr
gcschicdlris, tu,annr $,cer in onze hanclen. Hoes'oL clc gc

vallcncr stccds in onzc gcdxchten \\nrcn (cn zoo larg cr vrut

ons in lcv{,n zijn, dic hct neegemaakt hebben, kunnen wij cn

zullfl \ïij zc Dinner vergctcn), bloeicle onze belangstclling
voor bct lc\ ende Jodcndom geld<hig \l'eeÍ op. In r95o voeldc

óón orzer oudstc lcden. de arts L 1'an Esso Bzn. de behocfte

het Genootschap voor dc Joodsche \Vctenschap tot nieuw

leven te brengen. Hrj zette zich daar geheel voor in. En hct
hct is hem gctukt. De neestc van de overlcvende ledcn ver
klànrden zich bereid, wccr toe te tredcn, nieurve u-crrlen be-

noemd. De Sccrctaris (Van Dsso verklaardc zich bercid die

tijdÍov€ndc functie op zich te nemen), wist zijn Sccstclrift op

het nieuw gekozcn bcstuuÍ, dat voomaÍnelijk uit vooroorlog-
se leden bestond, o\er tc brcngen, en ons enthousiasme

schudde de leden r,akher. Vij f i àm zij n nu $'eer achter de rug
Er is vruchtbaar ge\\'cr*t. De in dit dcel opg€nomcn verslagcn

der gehouden leznrgen lcggor er getuigc'i( v'n 'f H'èÍ'el
ons Genootschap \ïccr over knsmj&lelen bcschikt en het

ncrencleel onzcr leden berci.l gcvonden $crd cen kleir gelde

lijk ofier tc brengcn om dccl \''II onzcr ,,Rijdragcn en X{ede-

.leclingcn" te bczitten, zotl dc uitgtve van dit boeL niet
moselijk zijn scNcest, in.licD het Bestuur \-an Beth-Hnni
Lirasch tc Arnsterclam ons niet mct ean stbsidic, ons beschcr

nend lid dc Hcer 1)r. S. van Z$'anenbcrg eI Mcvlouw rle

\\red. Dr. I'lr. J. Sphossa Caitelo-Vorst ons nict met oerl

gift ha(lden verblijd, $aarvoor vij onze bijzoDdcre erlientclijl<
heid betuigcn.

Xllogc onílcr het gcclccinreerde Ncderlandse Jodcndom dc

liekle voor zijn vooÍ(,L,derlijk geloot, voor zijn seschicdNis en

voor hecl zjjn wezen lcvcncl blijven; moge het jonscrc scslncht,
rvaaronder cle intcllectrelen immcrs talrijk ztjn, hngzaner
hnnd onzegcclunde en stecds dunnende rijen komen atnl'nllenl

J. A. van Praag
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J. d'ÀNCONÀ

.lozel d'Áncona \vcrd op 27 ,{ug. rgrr geboren te's-GrnveD

hage als zoon van cle Gazan der Port lsr' Gemeentc ald&r.
Nad:rt hij aanvankelijk leerling I'as van dc H B S voclclc ltij
zich sterk aaDgetrot(ken tot dc -Joods th€ologische siudic cn

zo Í'erd hi.jleerling aan het Port lsr' Senrina unl,,Ets-Hahf'.
Hij leÍlde dc verschillcnde examcns nlet voorirclÏeliik rcsul

taat aï cn $erd tcnslotte oP 2 Jànuari 1934, bevorderd tol
Morr.. Op 3c) Nisan 57oÍ huwdê hij met Josinc vredenb rS,

cen dochtcr van de iocnmalige Opperrabbijtl ïatr GelderlaDd

In rq4o \rcrd hij bcrloemd tot adjunci-rabbijn d€r Port Isr.

Gemecntc te Ansterdam cn een jaar lateÍ 1ot Rabbijn. Zijn
Nctenschappeliike bcLwnamhcict blijkt duideljjk uit hYcc om

v$grijke artikelcn over dc Port lsr- Gcmeente tc ÁNsterdam
in ,,Geschiedcnis .1er Joden jn NcdcrlaDd" onclcr re.Iactic van

Dr. H. Brugmans cn Drs. A. Flank.
Hij ï,eríl gedcporteerd naar Bergcn-Bclsen, \\'aar de dood

op 9 Adar 5705 r:en einctc rit<tc |lan qrn vccl belovcncl jong

lev.n 
s. P. lt.

DT. EMANUEL BOEKMAN

Enlanucl Íloeklran \yeÍd gcboren tc 
^rrstercl:r$ 

in 1339 iD

hci Joodse gezin vrul een hardela jn t\1'€e.lchands boeken,

die €erst in cte z.g. ,,PijP", ccn tyPischc aÈcidersbuurt, laicr
aan dc \rijzelFacht ziin \vnnrel hxd

}]ij groeidc op jn dc tijd van dc ontldkcndc sociaai demo-

cr.rtischc bcweging in (1e hoofclstad en koNt reeds vroeg in.le
ban ïan clie be\\(ging, Nclker lelhcid, beNogcnhejd cn ide:t-

lisne .]t gcvoeliÍje jonse rnan onNeerstaanbaar tot zich

Opgegroeid tc tni.ldcn \.rrn bochcn lrecds iong lcest hij),
leest hij vccl en critisch. Op zrjn r4e jaar noet hij gekl Saan
verdicnor: hij l\'orc1t leerlDS-t]'pogrnaf. Ook nu is cr Sckrgen-
heid tot lezen, als hij $,crkt, en hccÍt hij tijd om t. lcztn, n1

tijden van \verklooshcicl.

/

ccborcn cD opslgroêic1 in Ansterdant: hij houdt vccl van
uandelen. Hi.j lceri dc stad licnnen cD lielhebbcn cn vecht
làter in dc Gcneenteraad nret hnrtstocht tegen d€ afbr:làk,
\'an Nat in het bijzonder schoonheid geclt aan Oud-^mstcr-
da . l)e demping van oudc grachtcD was hem ecn gmwel.

Voortgckomcn uit een, zt hct niet oÍtho.lox, toch \r,nrm

.Joods-voclend n1ilier. Hij beeít €cn grotc hang naar hct
Jodendom, zclfs naar de Jooclse tradities.Hij is Amsterdammcr
cn Ncdcrlnnder, nàaÍ voelt zich toch in.lc ecrstc plaats óón

nlet het Joo.Isc volk; hij is ZioDist, cn rLls socialist is hij
loalci-ZioDist cn mankt hij deel uit van de kl€in€ georgani-

sccrde groep van Poàl€i-Zionisten in Ncdcrl^nd.
Hij \'€rlaat de ttpograíic, Nordt scnlcente aDrbtenaar, rl.

bij dc a{delins handelsinrichtjngt n, drrna rijks-ambtcn:raÍ
hij de Rijksverzekerin8sbank. Hicr klirnt hij op tot chef vrn
de a{dcling statistick. Intussen heeft hij in rgrr M.O.'àktc
Staathuishoudkundc, in rgrr de M.O. aktc Staatsinichtins
gehaald.

In rgzr wordt hr.j lid \',D de (;enlernte, aad \ an Amstercl:rm.
O(,k tu de zÊer steÍke sociaal-dcmocrntischc fractie is hij ecn

liguur, dic opïalt; zijn flactjc \yijst hem in r925 tot voorzittcr
aan. Hjj Droct dc grote politieke lijnen aangcïcn, cn doet hct
nrct l,ehwaamheid, mccrmnlcn h .lcbattcD in Ítroti, stijl,
\.anrbij hij o.a. dc hccr Ronrnrc tesHn)\'cr zich vindt.

]n rgjr Norílt hij $'ethoudÊr van Arnstcrdan; ile lx)rtc
leuillL'\'an ondcr'rrjs cD lrunstzaiicrl worden hcm tocvcr-
trou{d. rleide .rfdelingírn lel)ben zrjn grotc licfclc. Onduks
zijn drukkc Nerhz.r cdcn ' nr zijn pxrtjj bÉklecdt hij
dan nnmcrs no8 beiangrijl( Íundies st dccrt hij socirlc
gcografic aan de i'nilersitcit, .loet zijn doctoraal cxamen in
rglT cn promoveert in rq39 mct ecn studie: ,,O\erheid cn
kunst ir Nederland". Nog thnns moet i€d€r, dic lnct dit pÍo
blcenr uit hool.Ic vln strdic of naatschappdjjke taak jn .lnD-

Íahin8 konlt, dit stndaard$erk bcshderen. Hij leert cr uit,
hoc de \'cr\ïaarlozil1g van kunsipolitiek door cle overheirl in
de r9e -"euw h€t kunstbezit van ons land onherstelbare schaclc



*8-

heeft berokkend en hoe ee$t in de zoe eeu\'! de basis \\'ordt
gelegd voor een kunstpolitiek, die de kunstenaar de hem toc-
komende plaats in de samenleving vdl geven en die de kunst
a:ln hct ïolL wil brengen.

Een belangrijke statistische studie var Boekm^n \las in
1936 verschenen: ,,Dcmograíie van de Joden in NedeÍland".
Het is tragisch, thans te lezen, dàt tocn kon $'orclcn vcnvacirt,
dnt de positie en de toekomst van het Nederlandse Jodendon
werden bchcc$t door de omvang der seboorten, en dat de

sterÍte in dit opzicht van minder beteLenis was (blz. r23).
Wel lezen wij op blz. r27 van de mogeiijkheid, dat de sociale
ontwikkeling door invloeden van buiten zou worden gestoord

,,op de i'ijze, als in Duitslmd geb€urt". Hct nazidon beeft bct

Jodendon in Ncderland gedecimeerd en Boekman en zijn
vrourv behoorden op ri Mei rg,{o tot dc cerstc slachtofiers.

Wie Boeknan goed hceft gekcnd en hen Du gedenkt, be
treurt missclien het meest de goede mens die hij was, wi€ns
grootste deugd wellicht \las de lieíd€ voor zijn moeder; jaren-
làng, tot aan haar dood, kon cr geen dag voorbijgaan, \\'a:rrin
hÍ riet even tijd vond, otn hààr te bezoeken.

B. H. Sajet

Dr. D. E. C0HEN

David Ezechiêl Cohen werd op r Autustus r88z tc Arnhenr
gebor€n als zoon van Godert Èzechiel en EstheÍ Cohen.

\rernoedelijk reeds op jeugdige leeftijd onhïaakte in hcnl
Íle liefde tot hei boek en de historic, iD het bijzonder die t,an
de Jod€n. Zrjn vader $as nl. nlet diens broer oprichter van dc
boekhnndel- en uitgevers Êrma Gebr. E. cn M. Cohen, aan-
vankelijk te Amhem,later te Amstcrrlanr gevestigd.

David f:oheu bracht zijn vroege jeugd in ,{rnheDr door,
zijn opleiding genoot hij echter in Amstcrdam, r,aar hij in het
naj nï vaD r9o3 als student in de nedicijÍen aan de Gemecntc-
Itke Universiteit 

"'erd 
jngeschreven en op 8 F€bruari rgri tot

,r.ts werd bevorderd. In hetzelfde jrar no8, cn ivel op r8 De-
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ccmbcr r9r3, promoveêrde hij a:ln deze UniveÉiteit op een

proefschrift getit€ld: ,,Over de tgpographie van het in atro-
phische ogen gevonnde been". Bij Prof. Henheimer te FÍank-
llrlt a. !I. en daama bij Prof. Mendes da Costa in Amsterdan
voltooide hij ztn opleiding tot specialist voor huidziekten,
als ho€danig hij zich in r9r7 te Amsterdam vestigde en in
korte tijd eên drukke practijl< kreeg.

Op.t Mei r92r trad hij jn hei huwelijh inet Sophie l-ouise
de Sterke.

Reeds ais iong strdent toonde David Cohen grotc bclang-
stelling voor .Joods historische onder$'€rpen, en wet jn de

cerste plaats voor de in het Joods-Duits vervàtte uitgebreidc
verzameling corespondentie, dje in het bezit van zijn fanilie
u'as, en die, zoals later bleek, z€er belangrtke gegevens over
clie {amilie bevatte. Met veel genoegen denkt schrijver dezes

aan de vele uren, die hij tezanen met hem aan het ontcijÍeren
daarvan heeft besteed. Dit was het begin van de grote familie-
kron êl van dê .oh.ns di" na vêle Já-ên v:rn inS""panrFn
nrbeid door hcm voltooid \'êrd. Dat zijn velerlei rverkzaan
heden geen nadelige invloed hadden op zijn fàmilielcvcn, daar-
l.an heeít schrijver dezes, die vele jarcn door banden Yan

vdendschap rret zijn gezin verbonden \Í'as, zich herhaaldelijk
kunnen overtuigen.

Het spreckt \r'elhaast vanzelí, dat zijn belangstelling op

Joods-historisch teÍrein hem al spoedig in contàct bracht nct
het Genootschap voor de Joodse $etenschap in Nederiancl,
dat hem gaame onder zijn leden opnam en zeer kort na zijn
toetÍeding aanwees onl cteel uit te maken van de Commissie,
die door dit Genootschap benoemd was onl vooÍbereidendc
stappen te doen om te komen tot de op chting vàn een Joods-
Historisch Museum.

Bij de opening van het Amsterdams Historjsch Museum in
het voormalige \\raag-gebouw in 1926, kreeg bovengenoemd

Genootschap de beschikking over een torenkamer, waarin
bovenvennelde Commissie op 2 Nov. 1926 uitkwam met cen

tentoonstelljng op het gebied van Ansterdamse Joodse a sen



ell bcsDijdcrs. vnn dcze Connnissic had Cohen dc lcidjns, cn

toen in rg3o.l. Stichtin{,í ,, Het Joods-Histotisch lÍusruur" tot
stnnd klvzrnl, \\'cld henl h€t \roolzittersciraP v:ln dezc oPgc-

dragcn- Op z4 l"cbrtari rg.l2 nlocht hij ziin haltc$ens vervulrl
zicn (jll hd Jootts-Historiscl, lÍuseum in het \iaàg geboLrw

ofilciccl ol).ncn. VaD dit lÍuscunlblcef hij tof h.t iriihr.l..n f in
dc srrrckt oor'1og ,:lc stuvcn&r kracht. IJct ir1 beslag neircn
vrn clc Seheto collectic Yan ,:]it lÍuscurn dooÍ .le Duitscrs \ïas
loor hom ccn zwarc slag.

Bchah'c rnhele publicaties op nrcdisch gctic(l, \erschencD
ylln zijn hand in hct \cd. Tijdscbr. roor íienecsliundc in r9r7,
r9.lo u1 rí)j4 

^rtihelen 
ovcr rcsp. ,,1)t vrocBcrc ,\,rsterdamst'

Joodsc (ioktorcn", ,,1)c Amsierdamsc .footlsc ilhirurgijns cn

dc -loorls. gcnccslmndigcn h Ncderland€n 1'óór r600".
ln dc Udcdciingcn vnn het Gen. \'(,()r dc.J(xxlschc \\:L'tcn

schap schrecf hij in 1925 ovcr ,,1)c zogmaiirndc Portugesc

Gcrredtc tc \ijkcrk", tcnïijl h,j oI 7 Juni rqir \u)r dit
Genootsctkl) d:i \ oordracht hicld ovcr ,,l)c lrd:gerc Amstcr'
damsc .loodsc,\pothckers". Oot o\,.r,,.1oo(]sc aull cttcn"
schreel hij r:en artikcl, hch{ulk nog jn hxrdschrift aan$'czig is

Irlcdio r9.+r zag hij zicl, genoo.lznnkt nret zij vrou\! ondcÍ
tc duikcn. l)oor !.rraad \ïcrdcn brÍI.'door dc t\ritscrs gr-

llrrestecrcl cr g{r.lct)ortft rd.
Zijn nagedachicnis strekke ten zcgcn I

E. 
^. 

R PoÍcir^

PHILIP COPPENHÀGEN,si

I'hilip Coppcnhagel behoordc tot dc oudsien van dc jongcrc

Srocp l.crlinsen vnn Dr. DirrNcr, {lic het seninarjurr tusscn

lgoo cD rsro bczochtcn tn hun stuclic noll tjjdens zijn lc\ en

voltooictcn. Hii Nerd geborcD op ro A gtlst s 1878, te Àrn
sicrdanr. Zjjn ra.ler \'rs dc bekende ondcr{rjzer Izak Co|len
hager )r \ïicns Pnï-nu, Hebrecuwse jaarverslagcn ian dc

nr ).:rn it:i-r algeDrene bekcnclhcid genoten cn die blijkbaar
ccnnïn ir \vas. \ran zijrl \'xder 9 s erfdc hii .iet allccn diens

IT

bcdrcvcnheid in hd sch jven ran u.rrPi-r ilt}9 en dit tJ'pischc

Hebre.u\rs nnskielischc rnentaliteit, dic vclcD nl Nederlan.l
eigen was, manr ook clie echt ,A.mstcrdansc innigc ecnvoudiSc

vroomheid, die hen zo typccrdc die in Amstcrdan nict in
contrast stond rnet Maskiebcth cn Íei.nschnPPcliik cÍitisch
-f almocdisch ondcrzoek.

Hij \\.as dc oudste.Ioch ooli de nlcest gematisdc cn b(:

scheidc,rc onder zijn vrnndcn en clanrorn ook bun r:radgcvcr crr

\'.aagbxak. Hij strccfle njct naar wat ni ziin dagcn cn trringen
rls hei hoogste gold, doch \l'rs princiPiecl cn 1r-cesde nict.
l)it hccft hij bcwczcn door zijn t'rocg Zionismc.

Hii { rs cchtcr nru'r dan dat. Naar ik ilel{Í)l \!as hij dc rnccst

s'ijzc cn dc nrest b.lczcnc h 'lalnrud en ondcr zijn g.neraiic
ccn lan .lc wcnrigc Talmidci chaganienr, in \\rcst-!:u
rol)r s.borcn cn \olgcns \\:cst Eurot)tscho nlcthodcs oPgt-

(;dijh dc nceste I(arlingrn van I)iitlnur uit dc latcrc jarcn

ont|ing ook hij b]!kbrar gcen \1nd{,e dc siiDruhns tot \rctcn-
schappdijh \\'rrk cn landaa, \aarschijDiijk, dat hij nicts sc
publjcccrcl hcrft, a]]rc.$cl hij Daast zijn dcgcljjkt Txl'nud-
hcnnis, e(]ri spcciah brhngsttiling roor \\ctellsd,ap had, s'alLr

\,an zijn lcsscn, utnals ziln gocd lcrzorgdc biblbthfl,k, tc'r
YollL'gctuigd(!.

Hcltlas, bcloor ik nict tot dÊg.ncn, dic nrtit orrl crdc{t.le
ircugd. cn zondrr citirk kunrcn tcn,gdenl(rn :rtn allcs $'at
hcl scnriDarjunr tcgcvcn oí niet S.gcvcn hccft,.Loch \rannccr
ik nnn jcts mct vrcus{Lti cn dankbaarhcnl ieftg dcnlr, dan zijn
hc.t clc Trllnu(li(isscn \nn ltabbijn (t4rpcnhagcn ilic hij ottk

BcdLrrrn(lc ern hortc pcrnrl( n! zijn rabbinn.tstijd ga{. \ooit
zrl jk h.t uur rcrgcten \aar(,p hij nrij nriin kl6ticnotcn
\aÍ!n door zicktíi \rrhindcrd in (lc (rstc lesscn vnn dc

t{'ll:de Í.rbbijncnlJassc in\'!ddc in hct 2.8. stxtaris lcrê \'nn
\r'r n'rb.i mgEtir) cD mlj 1lr \\'c8cn \'an E _rn: cn NrrnD opcDdc

l-r,z I's-rr s ' t .ri'rir :"nr.r,. .r s rr'
belerenis, en ik ïoekle rrre, tocn ik dnar vÍrÍ hc]n zat lnct
\ erschillcndc nltlJj ter re4{clijknrH oPen looÍ oDs, niet als cen
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S€rr,one schootleerl ing bij zijn lcraar maar als een r: r '.;r5:ut'r
r':tn in dieP Talmudische zin

Ik ocht hct grote nt)l hebb€n op heilige aarde tL:rn hrt
open 'È dc rlDir over hem uit te spreken. Hij ovcrlcccl ni.
kori n:r zrtn a{nkomst uit Bergen Belsen tc Haila oP 2r .Juii
r95.1.

Voor mjj was hei een voldocning dat ik 1nijn Sclicfdc lcraar
en n arevriend dezc n:N tu'rEn,onder dc omstandigheden,{'aar
in de ir.t5 plaats vond, kon doen.

H€t nas \.oor n1ij njet mccr dan een hccl Llein ben'ijs lan
daDkbanrheid, die ik cleze orrDu-.rl E\r'irrN p itlr g€durende

zijn hel€ lrvcn in \lezen meer lcraar dan mbbijn, ko'r bc-

wijzcn.
Zijn leerlinscn, (er zijn er selukkis nog \e1en \'an ovcr)

z"ller- hLr'1-. ..rr J " !"or J" m "t"n Iun N!r"Nr_ttn,.'
dczc urrpir pui: r:rr;r r! stceds gedenkcn.

B. dc Vries (Tc]-Àrn-)

SIMON DASBERG

Ile ramp, dic ovcr ons gekoilen is, nist zoo \-olkomen ellic
proportie, dat n jj ons on ze verliezen nict kuiDen r€alisecren en

d:rt hct telkens opnieu$, cen pijnlijke schoh betcckent, rvan-

necr $ij beginnen, cr ons rekenschap van te 8even. Toch
moll€n r,ij ons in deze niet sparcn: zij die eÍ niet ncer zijn
hebben recht erop, d:tt $ij hlln althans ecn herdenking niet
onthouden cn zij, dic cr later zullen zijn hebben rccht oP cer
clocunentrtic van wnt írns gcslacht heett |crlorcn.

Sinon l)asbcrg wercl geboren tc Dordrecht, rr Nol'clnbcl
rgo2, rls zoon l',rn alen ltabbijn Samuel D:rsberg, $'iens rvcrk
cn persoonlijkhcid het.loodsche ]evcn te I)ordrecht dooÍ-
straalden crl ook op het niei-Joodsche sociale en intellectucclc
l(ven der stad \.an in\'locd zijn ge$,eest. H€cl zijn kortc, nlnaÍ
rijke lcvcn hcclt Sirnon Dasberg de sporen van cle ongeving
zijner jcusd lerioond, niei allccn door zÍn onsercpte aànhan
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kelijkheid aan dc síeer varl het ouderiijk huis cr aan hct vader-
lijkc voorbeeld, maar ook door een nooit verloochende \.oor-
lieÍde voor het milieu der Joodsche gemecnschap in cen pro-
Íinciestad èn door zijn neiging, hct Jodenclom evenzeer in de

nict-Joodsche wereld tc yertegenwoordigen Js binnen de

Toodsche gemeentc.
Na hct Gymnasium in zijn vaderstad te hebben doorlopen

k\.an de jonge Dasbcrg jn rgzo naar het Ncclcrlandsch Israè
lietisch Seminariu in Amsterdam, dat toen stond onder lei-
ding van I-. Wàgenam, dcn onvergeten Rector, di€ ecn Seni: e

citische blil.t cn acsthetische aànieg paardc aan knlderlijke
ïroomircid en \'!àrtne menschenlic{dc. De jonge student bràcht
nlcc cen natuurlijke reli8icuzc gezjndheid, rrei to€n'ijding gc-

koesterd in hct ouderlijk huis, - cn vcrstcrkt door de lectuur
\'aD cle geschrilten van Rabbiner Hirsch en een door zijn
\'àder geschooldc bcgaaldheid juist voor Tal'nocdischc en hah
chische stof. Dc aard van de Neclcrlandsche Talmoedsttdie,
nlcer gericht op degelijkhcicl en op critische zin dan oP wijdc
belezenheid, kwcckt niet licht Talmoedistcr ïar Oost Joodsch
lormaat. Naar l)rsberg ont\yikLcl.le zich tírch iot €cn licnner
\aD Talnoed cn Halachrh, die 1àter respect cn rpprcciatie 8e
loot v:lll ccn autoÍjteit als Dr. J. NeubauLrr. Theologische en

cthische 1'ruagstukken haddcn zijn belangstelling. Biizondcrc
bekorjng oefendc TcDach op hem uit, sp€cinal dc granrnatica
en dc stilistiek \-tLn het Hebreet\\'sch, dat hij ook graag be-
zisde íls spreeli'cn schrijftaal. l)ài de practijk van hctOpper
rrbbinaat cn ook cen zekere iraditic onclcr de Nederlardsche
Rabbljnen renmend rverktcn op de vernjnjng van zijn {ctcn-
schapp€tijke mcthoden en dc verdieping van zijn \ïetenschaP
pelijk hzicht heett hij nier als ecn lil\cllend getnis ondervon-

De studicjaren in Àmsterdan brachtcn Dasbcrg riet a11een

crn toenane vatl Joodsche kcnnis: ook zijr begrip voor hct
rationxle knraktcr van hct Jodendom en 1.oor het Nczen van
h€t Joodsch€ \'raagstuk \\,orielde h dic trjd. Hier \|erd hij

mecle onder de bezielcndc invlocd ran Rabbijn dc Vrics
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een overtuigd bclijder der llizlachistischc idce, Í'at hii zijn
leven lang gebleven is. Een deel vnD elke zomervacantic gaf

hij aan het Jong-MizrachiekamP. lD 1939 maaktc hij ccn reis

naar Palesiina. Tijdens dc oorlog sprah hij vaak van hct lcvcn,

dat hij latcr lnet zijn gezin ln Palcstina hooPte tc leidcn .

Nn Íne;rcliging van zijn studies in AmsterdaÍn (1927)

maakie hij ccrl studiercis naar Ddtschc Universiteiten, o.|l.

naar lJoDn. In Í929 \aren icgcljjkertijd hct OppeÍrabbinaat
van tiriesland cn een plaats van Rabbijn in Amsterd:lln va-

cani. Dc laatste {,crd hem ondcr zcer gunstige voorwaardeÍ
aangeboden. Zijn antwoord vcrvat in ccn tclegramr ,,Heb
Leeuwlrden gekozen" w:ls kenmerkend voor zijn aara cn ztln

vÍ,orlie{dc. Ruim ccn jxar heefi hii irl de Frieschc Hoofdstàd
ge\\'erkt.

De vooNaxmsir ontplooiins \'an zi.jn Nerkzaanficid l.rii
zckcr nl zijn oppcrrabbinaat in Groninscn (rq3r 1913). Hii
\\,as cÍop bcdacht, het gczag v:rn zijn ambt hoog te houden,

èn tegcnover dc rÀninjsttatievc Ieiding van hct rcssort, èn

tcgenover de oflicicele niet-Joodsche instantie; hrj is da iD

stellig gcslaa:jd. Hij bc\'orderde, dat de tnooic Synagoge en

dc Instituten dcr Ge eenie hct doel werdcn van vele excursics

van niet-Joodschr !,erecnigingen en ScnootschrpPcn leder
een, dic in deze jnrcn het Joodsche GÍoningcn lvel eens bc-

zocht, Neet, dnt ondeÍ d€ stinuleerendc lciding van Dasbcrg

hier een voor \ederlandsche verhoudiigen voorbeelrlig

Joodsch gemeentclcven heerschte. Het ondcN'ijs hàd zijn bÍ-
zondere zorg; tijdens zijn OppeÍrabbinaat en medc dank zij

zijn initiatiet rverd in Groningen clc prrchiiSe Jcusdsjoel gc-

bou$d, een unicun in haar opzet, uitvocriDg en zinrijlic orna

mentiek. Zijr persoonlijhc 1'ooÍlieldc vcrleeDde glans en gloed

aan dc geregelde lecroeÍeningen in Talmoed cn Rabbijnsche
litteraturu cn aan de vclc cursussen in zijn $'onin8; hrl he€ít
op voortrelïelÍke \\'ijzc begaalde jongeren uii ziin Seme€ntc
opgclcjd ioor vcrschillende Jooclsche e\amcns, tot hei X{aggid

Exa en toc. Zijn predikaties, steeds zorgvuldig voorbeÍeid,
rvaren vaak originecl cD trefiend; zij die de s] nagogedienstor
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niet bczochtcn, \rcrdcn gaarnc gczicn cn hwamcn ook graag
bij de vooÍdràchtcn vrn veleÍlei sprekers ovêr Joden en JodeD
dom; met zijn herderlijkc bricvcn \ïilclc dc Oppernbbijn al
zijn gcDleenteleden bcreikfn. Zijn SeidcravondeD Í'uen cen

'eiinie 
lan de ,,ver.Ier àfstaanden", die rvekclijks in zijn huls

:ran een geanim€crdc cursus declnarncn. Gccn cchtp:rnr wcrd
in het huNelijk bevcstigd zonder voor:if (Ín of neer ivondcn
door hem in zijn huis tc zijn ontvangcn cn ovcr de bcteckenis
vaD het Joodsche hu$'elijkslelen te zijn voorgelicht.

IJ.,i'T. J.t bà . 1.1 .lê ltlê:1êS"nr..nr n .n Titn r"\oí zijn
gespannen bel:tngsielling: \1cinig Oppcnnbijncn hcbbcn zoo-
vccl als hjj in hun rcssort gereisd; $ekelijks $as cen ochtcnd
beste d voor les .ran cn bespreking met nllc leeraren in de
lJeinc Semccnten; de Opperràbbijn steldc illlcs in hct xerli
om zich van de beste krrchten ook \u)r de geesielijke leiding
in dc doryen tc voorzicn.

Toen in Mei r94o Croningen door c1e l)uitschcrs \reríl bezet
is I)nsberg nuchier en onbevr€esd gebleven. Zijn pnstor: e

aar.l dreef hcln naar icder van zijn scneentelcdcr, bij wie hij
xngst of gebÍek aan levensdui vermoedde; gevauen van sri-
cide zijn in clic dagcn in zijn gcnlcente nict voorgckonrcn. Hij
voerde iie oDderhandeljngeD mct de I)uitschc instmties Nanr
dig, maàr heeft de ondergang van dc Gemcentc, die hem zecr
lic{ \'as, nict kunncn voorkoncn: in dezc hee{t hij zijn krach
ten en zelís zijn |restaties wel eens overschat. Er volgde ee

haujmr Opperr:rbbinaat in Anrstcrdan, ivaarin Dasbers

Secnszins tot ontplooiing kon komen; .1e omstandjgheden ir)
Amster.lam lieten.lat riei meer toc cn dc l:laisic jarcn in
C;roningcn haddcn nl tc Yccl van h€m ge\-ergd.

\\rat aan.le pcrsoon van Dasbcrg hct rrccsic trof \Àas zijn
NarDle lielde loírr het traditbneele Jodendom, die,;ànzelf het

Joodsche land en den Ioodschen nensch in zich sloot. Hij was
vnD ccn spontanc eD diepe vroonlheid; voor hem $'às het gebeíl
NeÍkelilk een gesprek met Cod. Een in deze uiterst cdtischc
hoorder heeft eens vnn heln S€tuigd, dat ccn zcldzanle gavc
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hem in staat stelde, ecn rcligieuze toespraak te houden, dic
i€dereen bekoorde en niemand irriteercle. T€Benover pogirgen
tot vcrDieuwing van het halaclische JodeDdom * in [Iiz-
rachistische liring - siond hij critisch €n afvijzend, d eal hii
soms blijk van waardccring voor de religicuzc impulsen, \l.aar-
uit dit strcven naàÍ \'e ieuwing voortkwan. In dc dingen des
dagelijkschcn lcvcns rvas hij gemocdelijk, nucht€r en van een
ongccompliceerde harteijjkhcid, dikwijts niet vdj van naï1i-
teit. Zijn oorctccl over anderen wcrd bcpaald door zijn cthisch;
opvailingen en gcklcurd door zijn gevocl voo. hunor. Zijn
liaraktcr heeft zich misschicD het zuiveÍst uitgcsprot(en in de
keuze van Isa lranck uit Altona tot zijn vrouw: haar aang€
borcn dislinctie, haar sociaal gevoel, haar zelfopoft-ering cn
h:iàr critischc zin waren voor hcm €€n nnu\i'eljjks rnccibare
sieun, ook in clc opvocding van hun kindcren.

Fl€nigc maandeu Wcsterbork en meer dan ccn jaar Bergen
Belsen vormdcl een trrgische aÍsluiting var een hanronisch
lcvcn. Twee dagcn na zijrl \'roru overlec.l OppeÍabbijn Das-
berg op 22 Februiri rg:15 tc Bergen Belser. Hct nartelaar
sclÉp Laàktc raar o dc Joo{:lschc opvatting zijn dood
tot ciat \rat zijn levcn geNccst \\'asi een Heiuging v:ln cods
\-rlt. I. L, S.

(XlÍet tocstcmning van de autcur
in de .,nge$iizigdc spelling o\.er
genomen Ldt \.L\ï. I llaart 1916)

opperabbijn A. B. N. DAVIDS z.l.

Opperrabbijn Á. B. \. Davids (Aharon Jissrcbar Davjds)
is geborcn g Elloel 5656 (23 Argustus r8g5) tc 

^nNterdam.Hij studeerdc a:ln het Nederiands Israelietisch SenliDariurr
re Amsterdarr, behaaidc zijn Moré djploma in rg2l. Daarn:r
hospiteerdc hij cnige naaDden aan hel seminarium te Bc ijn.

Op 29 Juni r92,+ rvcrd hij benoemd tot Opperrabbijn van het
Íessort lriesland, op 28 Dcccmber r924 volgdc zijn instaUatie.
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Op 27 ]Íaart r9z7 \\'erd hij bcnocnd tot Opperrabbijn lan
GroniDgen; .le instatlatie vond plnats rE SeptenbeÍ \'an dat
jarÍ. Op 3 Nicsan 569.) (6 April r93o) \yerd hij als Oppcffnbbijn
\'m hct ressort Rottcrdam 8eïnst.rlleerd.

WaDneer \ïe ccn korte beschrijving van zijn Pelsoonliikheid
trachten tc geven, dan kunncn \ve slechts enkele Jaccttcn be-

lichtcn en rnoeten zccl-onvolledig zijn.
Hij voeldc zijD rerant$ oordclijkheid als Ra$ cn nls sees'

telijk lcider voor al zijn genleenteleden 
^ïaar. 

Voor .rl zijn
gcmcenteleden. Dc zorg on1 ook dc zgn. veralstaanden tot het

Jodendonl tc trekken, hield hcnl dag en nacht b€2i8. Hij had
een opcn oog voor : le vraagstukken, r'aarvoor de bewust
lcvende Jood als modern, \\eicnschappelijk nrens geplaaist
(ordt. Hij \ïas een vnn de eerste bestlltllders van de Amster
damsche Joodse Studenten VereniSing (nog voor de \.2.S.O.
bestond), Iater ïoorzitter van de N.Z.S.O. àïd. Amstcrdam.
In Rottcrdatn b€sprak hij de v.àaSstukkcn var ,,gclooÍ en

\\etenschàp" op geNeenteavondcn, .lie Seorganjseerd \r'crdcn
door de door hem in het lcl cn geroepen Crlturelc Comnrissie,

die bovendien 's \l.iDters geregeld cursussen o\er de mccst
lerschillendc onder$erpen van de Joodse liieratuur organi
seerdc. Zijn vens naar contact met dl zijn gcmeenteleden was

oorzaak, dat trij mede het initiaiicf nam voor de oprichting
\an de eerste Bnai Brithloge in Nederland. Ook zijn contact
net dc Joodse padvindersbe\ïeging is op dcze Í'ijze te ver-
klaren, evcnals zijn werk voor het Rotterdamse prolctariaat,
zijn bijccnkomsten voor de .foodse w€rklozcn cn militairen

Daarnaasi had toch ook h€t ,,kem"n€rk zijn volle aandlcht.
Hij begrccp volkomen dc noodzakelijLh€id van hct degelijk

,,lercn", van geregeldc sjioeriem, van uitgcbreide kennis van
tret Jodendon voor a11en, die €€n orthodore levenswijzc vol8
den. Als voozitter van hct Bcth Hammidrasj te Rotterdam
trachtte hÍ te b€vcrken, dat daar icdcre dag ,,geleerd" vcrd

Nàiuurlijk had het ondeN ijs aan dejeugdzijn volle belang
stelling. In zijn Amsterdanse tijd was hij mcdeoPrichler van
de school in Amsterdan Zuid en vcle jaren hooíd daarvaD.
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Hij trachttc ook in ltotterdur ccn scctc schooi op tc richtcD.
doch zijn pogingên zijn nici gcslaagd.

Hij vcrstond in hct bijzonder dc kunst gocdc krachtcn :rrs
mcdc\1,erl(eÍs atm zijD gcneentc tc .r'crbindeD. Áan het Bcth
Hanidrffj tc Rotterdam \ïist hij de gelecrde l{eycr Landau,
een hnhchischc artoriteit van de cerstc rnng, te bindtrn,
wicns xdriczcn ook buitcn Rotterdam vaal gevraagd werdcn.
Als sjogcct lict hij benoeDrcn dc roo.treffclijkc S.canz, die,
in hct bczit |nn hatarrt horaà, allc llroeitijkhcden bij dc
sjcgicta zclf direct kon bcslisscn. Daardoor \\,cd bcNcrki, dat
de go(le naanr r lln dr: Rotterdamsc sjeÍjictn .rok h hct buitcn
hnd behoudo blccf. Ilrn trijzondcr voorrccht roor zijn
kchiUn \\ns dc l!.nocmins vLrn (le hecr Rokach tot gxzzan
I)czc, ccn cchtc bnà] tofill.r, {ist zulli ccn innighcid in hct
Scbcd tc lcggcn, drt ic.lcrc .li{rst tot ccn ontrocrcn(l bc,

Zijn natnm,rle Scrorl rat hl'tr ccn vorl)orrdcnhcicl ,Ict hrr
rjchdc.loodsc r(,1h, ooli buitL'n dc srcDzcn van \"cdcrlnnd.
Zijr ln,fd| r'rrrr Iircts c ccn opbou\ in dír sccsr van'forn cD

tradiiic \\{s oorz,url{, clxt hij vllnlll zijn jcug(t tnngcslorcn
rvas l;ij dc I'lizrachic. Hij hccít in dr llizrnchistischt jcu8d
bc\\rging hcrirtlaklciijk l(,i.I(,r(L| furctics bfklccd.

In dc,,llizÍrchic'rn .,dc |rij(l.galord" hc.ft hij at cD t(r.
:rrtikclcn srfublicccÍd.

Hij \':rs t'(:n D,un vxn Ëroot (;ods!!rtÍou$cn 1)it gal hcrn
de kracht ook in dr mocilijkc o(rl(,gsjarcn rijn trlak xts
gccst.lijk l.i(lcr op uitstclier(lc sijzc ic rcrvultcr.

J).H,

IZ,{K VAN GELDER

Izrk rrn (;cldcr wcrd te t-c!\r\ardcD gcborur ats zoon va|
d€ thans bijna lcÍlí,ndarischc ,,Rcbbe.losscr" en Sara croor-
kcrL,op r.l Sic{an56.j? (r9.jurli r 87r). A I vroeg onderscheiddr
hij zich door een sch crp vl'rstand rn ccn grote .lorst narr joods(
kcnnis. Iiort nn zijn 1)ar nrits$:r \!crd hij als lccÍling toegelaten
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virn het Ncd. Isr. Scmirlarium tc 
^Drstcrrlurl, 

orldcr hct rec-
toruat vnn I)r. J. H. Diinner. Bckcnd is, dat de Opperabbijn
van l-eer\,arden, Rebbc BeDdit (I)usnus), die hcr mct de
,,rnoderne" jodcndorsopvatting ran I)r. Diinner niet eens
\r'as, dc jongc seninarist bij zijn afscheid toevoegde: Itsek,
wenn du nur nit als posjc zirickkorrrmstl De vrccs bteek ge
lukkig ongcgrond. In nonaal iempo studcrcndc, legde hij iD
de lmtstc jaÍen van clc vorige eeurv hci maggjed-exnmen cn
het càndidaatscumcn in clc l.riassieke lctteren af. Materièlc
omstnndigheden roopten Icm ccnbeirekkirg ic nanvlarclen en
cven schccn het, dnt clc toen z7-jarjgc zijn joodsc studie nict
niei zou \.ottooien. 1)r. T. I-eeuwcrstcin, dic in 1398 het
Oppcrr..bbiiàat ï1ln I-eêtr\nrdcn \.oor dat vaD Den Haag
\,er\isselcl had, h.rll.lc hcDr als,,I'lll^sigicach" naar clc resi-
(lcntic. Daar x crd hij ievcns tcrnar bij ,,ccDictocth c,rsncticm',.
Nadat hij inmiddels grhr\.rl Nas mct Lr::r Costcr cD her gczin
rccds met 5 kindcrcn Nas gczegen.l, lcgdc hij in 1906 mct gocd
scvolg het nroró-cr.rnrcn af. Hij had zicl, vccl dooÍ zctfstudic
brLvaanrcl, (laarnlast rcirtcr \'('cl stcun cn tcring ondcrr.rnclcu
van dr írcnmaligc lla\' \'xn 1)en Haag, A. rnn Loen.
l)r l)ii rcr, (lic zccr ongu,nc zrg, dat zijn lccrtingen hun
studic rrocStij(lig rLfbral{cD, \\',Ls zichtbl:rr ontror.d, tocn hij
zijn vr.,egcrc lccrling in ccn hrrt{tljkc cn $arrdd.ndc toc
strrlak hct nn)rêdidorDa rr()cht uitrcikcD. Ats bcwijs hoe dc
\,axrdernrg cn vercrins \lcdcrzijils \ras, nrogc gcktcrr, dat .li,
lecrling bij (lc dood \'an (lc ,,Broic lícestrr" zich ,,kricjc"-

In r9r7, tíx.n zijn \'ll l(zarnnrcdcn i,r l)cn Hlrag, ncde tcn
gevolgc \ar1 het oudcr wor.lcn ran Optnrrabbijn ïan I-oen
zich uitbrciddc , benocrnde de Hangsc Iierkeraa.l hcDl tot
Itabbijn \a dc doo.l van Oppcrrabbijn van I-oen op 15Janu-
ari 1925 rerd hij tot OpperrabbijD a.i. \.an het Synqogaal
Itcssort s-(;ravenIagc bcnocnït, teNijl hct ressor t Zecland,
dnt de heer \,rn Loen vclc jarcn: s Opperrabbijn a.i. ha.l
gediend, Rabbijn van celder tot zin opperrxbbijn koos, ais
hoedltnig hrj tc À{i(ldelburg op 5 luli 1925 cloor Chachanl



S. Rod,isues Pcrcira irerd goïnstnllccr.l. Op zijn beurt bc-
|estigdc lrij iI ccn rnagistralc rcde (het woord is van OPPer

rabbtn .j. Vredenb ry) dc heer I. Maancn als OpPerrabbijn
1'an l)cn Hang op 25 Oktober 1925, nadat hij eniSc $'cken

te\or€n op 3 Septcnrber 1925 dc nlwijdingsrcclc in c1e iieu\ve
t\\'ccdc syDasoge had gehouden.

\j<,oral in Dcn Haas genoot hij cen spontane cn oPrechte
popL ffitejt. Zijn sjieo€ricn en cunusscn lvelden druk bc-
zicht en muntten mccrnalen uit door o ginele opvattingen
en exegesc. Gcpubliceerd heeït hij lveinjg. Enigc artikelen en

een cnkele predjkatie zijn verschenen in hct toenmaliE€ gc-

nrcenteorgnan van Joods Den Haas, ,,Ha ,{moed". Rceds oP

jeugdige leeft,td openbààrde zich ziin degelijke Tcnach kennis,

welke hij àànr,€nddc bij de vervaardigins \'àn hebrccuvse
gedichten van velerlei aard. Dczc muntten uit tloor dichter-
tijkc von, zuil ere still cn poètisch gevocl. Zij waren geïnspi-

r€erd op het bestc cn schoonste, wat clc Pajtanie ons hebben

nàgelaten. Tncc crvan verdicncn extrà vennclding re: de

hiena op Nijien opperrabbijn van Loen, in rnaat en op rijm cn

et acrostichon, geheel in .:]e stijl van de Tsioniden van de

9e Arv; ze: de hulrlezang aan OpPerrabbijn S..J S. Hirsch bÍ
zijn aÍscheid als o- R. a.i. te Leeu\\,arclcn, gezons€n door het
koor, op de dag ïan de installntic van Opperrabbiin A. B N.
Davids.

InTtrni rq42 hcclt d€ Haàgse gemcente hem hartclijk ge

huldigd tcr gelegenheid van zitD 7oe \'êrjaarda8. Het \a'as

tevens rnin oí mccr ccn alscheid. InFcbNari 1943 is hij ]net
zijn vror'$ naar \Jesterbork gcvocrd €n na enigc xeken door-
gcstuurd.

Toen na de oorlog dc ver oedelijkc datum van zijD over-
lijden bekeDd was. (7 Adàr 5703) hee{t s iaar latcr de Haa8sc

Iiehilla een ,,Azk:rra" belegd, i'aar Oppcrmbbijn J. Tal een

hespeed hicld, hem daarin ten voctcn ujt tekenend. ,,Hij -
Rabbjjrl van Gelder - had één fout, die cen deugd rvas,

hÍ 11,às ld bescheidcn .

Atlen (hoevclen zijn het er nog?) dic hem gekcnd hebben,

zullcn cle herinnerinii beu'arcn aan een beschejden, ccn ge-

leerde, maar voo.al ccn diep vron]c zoon van hct joodse volk
Zegcr tsaddiek hvraga.

B lrl J.

JOSEPH GOMPERS

Van (legencn, clie oP bcscheiden maar zeer tf'pischc nijze

het goedc Anrster.lamsc.Jodend.'m vcrtegcn$'oordigden, moct

m'n oude vriend Joscph Gompcrsivorden gcnocmcl. \Vat ken

rlcn .Jo en ik clkaar a1 langl \VllêI ont octten Joodse jonge

tjes elknnr? ID Ariis. Noachs ark in Ánrsterdan vcrbond hcn

Jo bchoorde tot dat beste soort nrensen r:lic Seestelijk ltogctop
Nillen. Hij studecrde vlijtig Engels. Hij hie1.l van dichtkunst
Hij vcrdnrpte zich, hoe\yel hrj niet it ecn orthodox gczir
k\\'am, in de loodse sodsdicnst en Nerd orthodox Hrj bezat
noch cle grctige vrolijkhcid vàn ziin z$artoiliEc nroed-"r noch

de harde teftggctrokkcnhei.l van zijn zakelijkê ladcr' Hij
\ïas ccn g€\,oclige eD pastc 't meest bij zijn tljtsteheDdc i rou\\ 

'
Mnriannc T-oonste]rr, cen zorgzane huisvrouw Draar ook \d
bclarlsstclling in zakên \ an kultuur, schoonhei.l cn gedachiL'-

I'Iar;annc \,as één vnn dic nÍr,ie vrou\rentypcrl \i'aaraan hct

Joodsc seslacht |an n;jn jongc tijd Í!k \'ns, de sloric van

ccn bcscheidcn maar $'arc rcDaissancc- DeD and€rc llariann€,
\'Iàriannc van Stedtm. onze oud€ vriendin, \\'crd de vxnndcl-
clraagster !an clit vron\ïencorPs.

.lo Gompcrs Jodendon {'as \nn soed sehaltc, vrn hoos

k aat. Als éón dcr cersten vcrtaald€ bij .lirlclischc cn He

brceuwse teksten in het Ncdcrlands Sanren tnet.Jo l'-igatncr

bracht hij de zo mocilijke X{egilath-Hà Ees de Rol tlcs

Vuurs var1 Binlik axn ons publick Hij schrccf zelÍ Scdicbtetl
djc ztn gcvoclige lLard tot uiklruhliiDg brachtcn, l'ertaalclc

ook Joodsc boeken uit de Engelsc cn Am'riL''inqê liler'hntr
schreei ràntekcningeD en bockcrl over onclcrNer Pen dic Joodsc
t:Lal cn folklorc betroficn. Bij zich thuis hoe snaai*ol ttas
't inscricht cn hoc hicklcn Jo cn luarinnne vaD hun licfdcloL



22

bijecngcbrachl irtcrirur schiel)rn zij ccn sfeer vlln Jq,ds
cn Zionistisch kr|en, ccn \r'o il,i.i voor bct nog nict r.Nrzcnlijkr
nL.aal. .larcn lan8 lccft .lo Gon\rcrs scrcisd in l{unstariitrí:lcn
Dii lí)lTerdragcn cn zrkcn tc koop r.nbicdcn \ras tc zwxar
loor zijn ilcst{,1. Hct lag zijn t\?isch onnltcrinlisiischc gccst
lliet. 'lircn hij dan (x)k tcrninstc op ri(tn plaxts rnochi btilvcn,
rls dirírctcur 1an hci filinrl van dc lncasso-Bxnk in dc Dia
m.ntbcurs, k\arn h! tot rrst. l)c I)innrxDtbuurs, naaÍin zijn
yadcr k,lntoor hic].], centmrn \.an ccr spcciatc hnndcl cn lan
.loods strevqr, \'crd gckcnnn,rlrt d(,oÍ rcD sxmcnsnretting 

'an(1. 11 ccl(scdagcn {ks gccstcs (ir vln dc Srl)bnth clcs geestcs.
Gomp(]ls lclrninistÍaticf \crl( lict hcur tijd tot nlijmercn.
ID \}czcn $,rs hij rict rijk. tnallr \\'at hij bczat, hr(t hij lict,
kwektc bij op, ld hij gcdtcn. (;c hcgrijpt dat ik dit ni€r iD
Scldelijke zin bcdocl. Hot vcrschrihk(lijk \ïcrd dit bczit ritn
't wcinigc rDaar 't liostbarr gcst mbolisrcr(l in zrjn scziD.
Eón kin(1, ccn zí,on. X'laar.lo cn l{arjan hcbbHr hcm opgc
k\1,cckt, liergehad cn !orzorgd zo:rls zc dit hun cigen iiccstcs
salcD cn hun lulsjc dcrll'rr. Hij Ncrd bij itón (1er ccrstc I)uitsc
rnzzia s v:rn hcn \'oijgcrlolnrn. licn IzratGoficr, |r rr hctaas
(litnlaal volt,okkcn. (;cen (;(xl hxd hct iDgcgcvrr. I)aarvan
zijn .lic t\,cc oudíirs nict opgct<o,nrn I Uct dc v(rrn \\,crdcn zij
gedcpoÍieerd llcD hftlt rnc vcrtcld dnt lo h 't uitrociings-
krDrp portir. \!as cn dat hij, t,)crl o.,r ordc 

^nrsrcr.lrmsckennis hngs hcui k\r.ln rn hcrn vrocg ho. trll 't maaktr, nxrt
sublicmc sl,(,t lnt\1)oríldci ,,och, j(' \'cct 'i 2'ltier ccst

Hij en zijn vrouw l,rrll)rcn tot 11ír Dict gcbccl.ll]ou\'.lc stan.l
bccldcn 1an hcn, dic in r9r8 jonselinseD cn .loods. nrisjcs
\v.rren, cn dic ocn blau\'\\'ii st,ikjc rls dc hooÍistc .lccortrti(,

SiegÍricd E. 1ar l,raxg

MT. JEREMIAS ELIA HII,LESUM

\roor de Ànrster.lanrsr ]oodsc Srnx,cDschap 1.an .lc k\vart

2.1

i.u\', di. aan dc gru$rlijtc cltastrophc y.rn dc l)cz(ttinsstijd
Ioor:rf8iDg, is \ijlol Hillcsum ccn figuuÍ \'nn bdckcnis Íle-
((,cst, d(x)r.ht hij t.n brtc lrn dic gcmccnschai, nrct zijn
gx\'.n dr zUn ijrcr ialrrlkc on \cclzijdisc socialc. cul-
turclc brlangrn hccft g(dicnd. 1)c sr(!)ttc raD zijD.'\'.Íit
lirxcht Nas rccds sÊb11,ken door dc nitzondcrlijh !lottc cr
snclle Nijzc, $aarol) hij zijn e\xmcns iD dc juri(lischc. lacultrit
\ar clr Àmstcrdanrs. uni\lrsitcit hccït xigclogd. Nndat hij in
hct nxjarrr vrn r9o4 dc studir ha(l llaDgcvangcn, rolgd{: ot,
hct caudiclaatscx,rmcn ïan .y) luDi r9o.; r (xj(ls ot r9 Dccc|rbcr
1906 hct doctorxai crxrncn. Op 14 l{ci r9o7 is Hilll'snm op
stcllit1gcli tot doctor iD dc ltcc h ts$ ctenschat) gcpronÍn'{{rrd.

Hct \'.nrbc,cidfnd hogcr ondcr\\'ljs Larl Hilltsum ais |:cr
ling vrn hct Ncdcrlands lsraëlietiscl Scnrinxritltll ijenotcn.
ZoNcl door dic oplciding als door dr opvoccliDÍi in hci oudo
Itk huis Lij $as lrrt oudstc ran :rcht l(indrrcn !r,as dc

trrats i)epa,lld cn \irrirlarrd, die hij Da ilc volt{,oiing \.an zijn
sludic Ícc(ls lrij spocdis h hct maÀtschnp|clijk lc\'cn hceÍt
ingcnoDrcn. \'an urrxrlL:rszijdc \lts hij lln alstnnrnrclinÍa vnn
dc Pfusbu(sc sclccrdc Chxssnm Soí(,r. Zijn ladcr LrÍi lÍ. J,1,.

Hillcsum \\as dc bij zijn ttdgcnotur bclílxlc I.,rrn, in dc
H{tnfl\r$s. txrl cn gramDraticl tlrD hct gcnoc xL(, scrni

'l'ocn llr. Hill(sunr, dic i I)fccnrbcr rijtl+ $:Ls grrnrrcn, in
l.cltunri I920 do{)r dc \icu\1i tsrlliilictischc Kics\'crenigi l,j.
$'nrvan hij dc scc,clnris \rs, \'oor hci lidmaatschal) ran dc
l{l,rkcrlll(l dcr Ncd.rl. lsr. Hooklsl'nngogc te Ar)rstcr.lam
\rr(l ca,)d(l.,rl gcstcld, l{on dc Íd,zittcr tc ztncr axDbc
lcliDg vcrmcl.lcn, (Lrt 1,;j roorzittcr Nas \an de \\'r'kladis,
1,onls!'rrcniginB ,,llonteliorr" cn \nn dc .loodsc I-md i,rr
'fLLnrbo 

u $ \rrrnignrg, oud,\'oorzittcÍ ran dc loodsc I-ittcrairr
(lub, yoorts llcl \an het (iltraal Conliió \'an.le Cet1tral.
()4{xnisrtic lan ]oorlsc Bellr}sen, Rcsent \.an het Israê].
\\'ccshuis tc Lci.lei, sccrctaris \.an het l,Ío I.'aLLcha Conrité,
\ift roorzittcr dcr Àf.leli g Anrstcrdam van de Ito en dnt
hij in r9r8 rn rqlg sccrctaris cn làtcr lo(]]zittcr'\!as gc$ccst
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ran het ,{nti Pogron Comitó bcncvcDs lid van hct f'it-
vocrend Conrité der Joo.lse Congres D€monstrltje. Aan dezc
res|ectabele lijst ran lLLDctics in hct vcrcnigingslcvcn, {crd
in latcrc iarcn ondcr nlcer nos toesevoegd die var voorzittcr
van de schoolvereDiging,,Kennis en Godsvrucht" en ten
sbtte in r9.1o het tra8isch gcèindigdc voorzittcrschap van dc
l-ogc Hill.cl .lcr B nai-B rit|.

1)oor het con\rrorris, dat dc N.LK. in r92o nlct de Ities-
ver€niging Kcrkclijk Bclang had gesloten, werd Mr. Hillesunl
bij €nkele candi(laatstelling tot lid van de Xerkeraad ire
kozen. Op r.1 NÍaart r92o nnm hij als zodanig zitting met 6

andcrc nicu$,e lcclcn cn 23 aígetredenen. Het Nas dc eerste
vcrsadcrins van een jn zijn geheel ni€u\ï samengestelde
Iierk.rnnd, wclkc nicu$c sxnrenstclling nodig iïas ge\ordcn
door {'j;zigingcn !,rn hct kiesresl€nreni, $,ràrbij zonel \oor
het passjele als voor hct ncticlc kicsrcchi dc ccnsus \\as aÈ
gcschnii. Tot rlczc hcrvorNjngcn had.le (crkeraad na cen
jarcnlange strijd, die ook de perndieke verki€zingen ïan r9r7
ha.l bÊh€e.st, eindelijk nr rqrg vrjj$,cl unanicm bcslotcn. In
dczc strijd had ook \'lr. Hillesum een rol gespeeld, $narop
hier niet in bijzonderhcdcn kan \\orclcn mgcgaan. Vcmcklzrj
sicchts, dai ht in ccD vcrgadernrg vaD zijD kies\'e,cDisin-q ir1

Septcnrber r9r9 in een uit\rerjge rede opnerring v:ln het
stelsel \'rn evenredige vcrtcgcn$ oo rdignrg h hct kicsrcglc,ncnt
ïoor dc Xcrkcraad hft'ít gepropagcerd. I)e roorstànders
daarvan in de Xerkeraad blevcn cchtcr in dc mindcrhcid.

Als lid van dc Kcrkcraad hccft Hillcsun ook zijn veclzijdige
belangstelliDg getoond, al hnd het godsdienstonder\ïijs si€eds
in hei bilzondcr zijn aandachi. Hoc\\,c] hrj gccD Zionist Nas,

vondcn toch dcniibccldcn cn bcsluitcn, dic op de gedachte ïan
het iatn)nalc Jodendorn raren Ílegrond, zijn stcun. Hij had
trouNcns nog vóór zijn lidnaatschap \'an de l{erkeraa.L in
cen openbare vergadering var de N.I.l{., Íàarin hij als spre-
her optÍad, beroogd, dlt de geneentc moct toneD cen decl dcr
loodsc gcmc€nschap tc zijn, een mening, $elke in die tijd nog
bii l'elen bestrijding vond.
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\ll zijn pronrotie had llr. Hillestrr zich te Amsterdan als

advocaat pÍocurcur gevestig.:t. Hij i'erwierÏ cniSe lrràkiiik,
nlaar legdc zich ot, uitbreiding d.Larvnn na zjjn benoeming tot
directeur der vereniging lleuÍs ïoor de Diamanthanclel niet
m€cr toe. In die {unctie, die hii op r l)ecenbcr rgrr heelt aan-

1.mrd, had hij zijtr lev€nsNcrk geïondcn en heefi lij zich

bijzondcr rcrdienstelijk gcrraakt, spcciaal ook door zijn kun
dige cn txctvollc veNulling van ziin rcgicmeDtaire taak als

adïis€tll van de Connnissie voor Gcschillcn tÍsscn lccttn dcr
vercnignrg. Bij haar 30 jarig bestaan in Decenlbcr r9r9 heclt
hij in her aan dc vercDiSing door ha,rr .lnrbicnaren aangcbodcn

gdenhbock haar voor clc Anrsterdanse joden van dic tijd zo

bclangrijke geschicdcnis geschrevcn o]r boeiendc xjjze en rol-
gcns een rcccnsic in hci Nieuw Israil. \\i*'kblacl ,,in ccn

lercndigc stijl".
Onrlanks zijn dukhe \crliza^mheden, dic nrede door de

txlrilke vcrgadenngen slcchts b{ uitzondc,nlg nict oP zijn
xvonclcn besl,rg lcgdc., veÍhergdc X'lr. Hillcsufl zich in oen

sclukkig g€zinslcven. Zljn cchtgenote, SoPhic Rottck, ccn

dochtcr \'aD zeer orthodoae ouders tc H(,mb Í9, hanrlhaaftlc
tczamen tnet hcln in hun huis dc goede, in hun beider lamilics
,.,l,inn.l, -.. .7.,1 ty'' -i-n rn l. . r \ ' ro -

als slachtofieÍs r.rn dc\yaanzinniSc nazi torr€ur te AuschNitz

onrgekonr€n. ID bciden heert hct Ansterdamse J(,ílendonr cen

gÍoot cn crnstig r erlies gclcden. llr. Albcri B. (;onr|cÍts

LOUIS HIRSCHEL

l ),íe d e tt\,!tl det Jaads.llete s(hdp in l.detto l
I-oL1is (cigcnlijk: Levic) Hnschel \ïcr.l geboren tc .\nlsier-

clam 2.t August s r39+. Hij \olgdc dc ltrlbbijncn-afdding aan

het \cderlands israëlietiscb Senrinarium. I)ee.l Stnnts c\a
nrcn, slaagdc achterccnvolgerls loor hct candida:rts- cn docio-

Iaal (lassiehen (\'oor hei eerstc zclfs: cun] iaudc) cn legdc hrt
lÍoÍé e\:urcr rf tijdens hct rcctoraat ïan \\rngenaar'
Sinds rqt2 {xs hii als \ïek'nschapPcliik nssistcnt aan .lo Itrr
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soÍhnlima ycrbonden. In r93o volg.lc hij .i. }I. Hilkisuln als
scn ator op. Als zodanig hceft hij tot dc sluitins dcr Biblnl
thcck cloor dc ])uitsers ccD brillantc carriórc volbÍxcht. dic
l,un v)or dc historic blijv(rd zal stcmpclen rns ccD mrn, \'tln
doorslagge\u1dc bctckcnis voor hct -loodse cultuurlcvcn r(,
Ànlstcrclanr in lct (lcccnnium voor dc ra,np. t).

HiÍschcl, ninvankelijk werkzaanr bij hct ondeNijs aan hd
Scnlirariur on rlan hct Aiklrarrse (;tïnasium sc|ccn van
nltluc voorbcstcnrd, dc plaats ilr tc nenren, clic vóór henl
Itocst cD Hillcsuln nlct zovcd succcs haddcn bezet. licn bred.
kcnnis van de Joodsc cn Algemrne Cultuur, e€n brandendc
lie{dc \ oor hct Jc,odse lx,ck, ecn taai geduldigc rlijt om zlch n1

tc wcrlír nl hct rnocilijkc gcbied dcr .loodsc bibliografic, cen
nimmcr lalcnd ijrh(ugcn, ccn zcldza|rc Íeelnrg bovcnal - \\,ll-
rcn in hcDr sanrorg€groci.l tot ccD indruh\ckkrndc s\rihesc.

Hoczccr ook sincls clc Lmmcipxtic het.Joods-culturele tcvcD
hicr tc laDcic in bre.1c trckkcD ccn noo.llottigc nccrgang Íer
toondL', blocidc cr rJthrns in ó(tD opzicht ccn ccnvoudigo
blocscm. In\Dncrendc hisbrischc rcrzamclineL'n (n srotc
biblnÍhelrn cultivccr.Ldl het grootsc verlr.Lfn vtln loods
j\mstcrclnnr. l3ij ccn klcinc sclecte srocp stimul$Ídcn zij tot
g{{Luriiac oriortaiic op hct.loodsc \etcn cn crcnzccl.tot con
iact rnrt dc ccntra .ler dinspora. Amst(rdrnr $crd door
I'1. ltocsi, H. A. $Jagcnau, I)avnL MoDtczhos en anderen ccn
bolwerk dcr Joods bibliografische Netolschap, \\íLarvan dc

Srcstclijlc productic (ik denk lian ltocst's cmine|to .a/.r/.)si Lrn

zijn zccr zcldzanrr lwoè|iëtis.h. L.rk hde2) Bog stcccls (ook
in leruznlcln)als garrne gcbruiktc huhnid.lclcn mogcrl gctdcn.

Zclicr droeg (lezc spccifiehe gerichthcicl bcpaal.lc .lecàdentc
rldncDtcn in zich. Ll ondcrgaaDdc gro(il,cn zal ccn lnic brlang

1) lJn)8rrl sclrc gcit€\ers ontlccn(l ran (lc mtiige iijsl laD 1brós,
srDc.gcstcl(l (l(x)r 1. . I)rn\'lï, \url<nnendc in hct bij.Jr)a.hnnnlal
\ers.lrcne! ge.lenl{s.hrill: ljii l( llo dentsj. ldtuotl.tu( \! l)/.
./. .rJ. DlMa, 

^nstc 
amr!33,png.5o/5,.

') Zells let cxrmplaar \.o ll,nrt.ziRrs \as nrrr tlnns ni1 (tc carn
losrs lrlijlt - nrcoDrpleet.

- 
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st€lling zich gaarne uiten iD c:cD hardnekhige nciging tot hc1
verz,IDrelen. Als ccn aal dc gecstelijke nlhoud van hct vcr
lcden ophoudt te stinulercn tot \. chtbarc toekonrst, dnn zal
ccn \rccrrocdigc licldr voor \rat cens tastbnrc Broothcid $as,
zicl spoedig ontladcn in ccD vmchtcloos sfrokkclcn van do
dorre tnkkerr, die cr virlen vt|n ccn ccns zo machtigc boom. . . .

I)czc s]:nptoncr vcrio.,nden indcrdrnd dc r9c cn 2oe ccurï
ton onzcni. Maàr juist dc ]tcnaisÍrncc vm ons volk cn zijn
bcrlccldc mtionalc oriëntàtie brirchten Dicu\ïc aanknoopings-
punten nret hct vcrlcdcn. Mcn zocht in zichzeunaar dc eeuwige
schakel tusser iret cigen gistcrcn cn ecn gedroomdc morgcn
in ccn vrijc ioekomst. En círnsklrps wcrd mcn zich dc ,,ude
cuttuur lrcdcronr bc\lrst.

ln dit stndirm bclrst nrct de lci.ling dcr RoscntbrliaDa,
ilrcep Hirschcl dc kans, dic dc onstandighc.lcn hcm boden.
Hij Nerd de onzichtbare kroar van ccn jong Joods gcslacht.
l{ij i'rforlnccrde, gxl oÍen cn oscrr dc kost, sprah mct icdcr cn
lolbracht zijn daDkbnrc taak.

Van die dagen rf \yerd dc ltoscnthalian.L hct f(rlzamcl-
t)unt dcr .toodsc studcrendc jrugd. \\/ij trof{cn ons in dc go
zclligc kàmeÉ ol) dc l'.11. rD lccrdcn nadcr komrD tot dic
wrccn.l-rcrlcgcn, strggc bijnr had ik Í{cschrcvcn: o vÍien
rlelijkc man.

\\rant .]nt s.r,.r hij, dic in \l,czcD bchoordc tot de nccst
inncrncndr nrenscn, die Nij ooit lecrdcn kcnncn. llic over
t igde zondcr \loordcn. Itaad g:rf - zí,ndcr opdringerig tc
Íordcn. Dic ieÍecht Lo wjjzen, door dc biik allcen uit dn)
schichtigc ogcD, \rrnrachicÍ cerl k:rrahter blonlr, gnaf als cdcl

Hocvclcn lcvcrdo hij h(t nltcriaal roor htln \\'etcnschap

tJdijkc arbcid. Hocvccl stuclcnien kozen in dic jarcn (vccl-
zcggcnd, hoop\'ol teken l) Joodsc ondcr$,erpcD ïoor hun llca
denrischc scriÉics. Zclf riccl hij tnij jk hcrinncr hct me als

Seschiedde h€t landnag tc schrijven over deD drukl(cr
])avid ben Abrahrn .le Castro Ttlrt:ls. Hci beSin \.an vcÍ
tÍou\\'elijkcr contact cn goecle, dnnkbare rriendschap.
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\\'clk een ecriijkc, bescheiden, onbaatzuclttjge sleuu hii ccn
r.,l.r r, rlÀ nllê. Z,lh ,h r ' rnrr- ip rr '.'r z; n rrrrtl
gevcn s'erk st rrdc hij (,1r. Als hij vat vond, subiei volgdc ccn

kltrrt, mct dat open spitc, rcgehnatige handschrift. ln (lic

typischc stijl r11jxtunl ïar steilhejd en vcrtrouNelijkheid .lic

sehccl zijn \,ezen bcheerste en naarorn hij in de aanhel \'an
zjjn cpisiels zo grnag voor- cn achtemaanl bcziSdc.

Bcschci(le was Hirschd. Die ïall zichzelí aar het .Tood-
sc ru,rd zo gaamc getuigdc, dat hij ons allcr l"r/lt?'g $as.

\\'ie hÊndc dit niet.lai lileine b(,eltjc, dat hii nltijd bij zich

drocg cn \\'àarin allcs Ncr.l gcnoiccr.l, dat hij van andcrcn

hoorde en hem bclangwekkcnd Yoo,kNatr. lrlen Lon hcn ccDs

iets hebbcD nredegedeeld, hij vergat het ninner.
Hij lecrde gr:llls. l)tr^Íon l.ioos hij zln \ ertÍoun cn sPostrn,

die h€tll inlichtten olcr arnkoot) ran nieu$c botkcn. HnLx

chistcn, Hebrajci, Sociol.ritcn hij luisttrde naar ze. Drn l.rs

hij. \tr$.gezct cn degelijk. ])ïrrna Nerd b€slist.

\\'ant w1rt hrin bovcnal on(leÍscher.klc vrur veel biblio-

Sralcn uit een vrocgcrc |erio.le h.m was het Sekocstcrdc

Joodse bock rllereerst ccn bron |a \rnarachtigc kennis.

Hirschcl \\'as eL'n gclccrde. OPenstaandc voor (li'vÍaagstuldicn

van \letemchap cn \erekl.
Ideologisch ccn consequcnte Jood, ko'r hii uict kiezen tussen

,{gocdo cn X{izrachic. l)c hu\elijLskrrnt door ecn ziincr
ïcr\yanten gccstis sanengestclcl heeÍte 'lgoedra(ie . . .

\roor hen Nas dc 
^hnvàtl\ 

Jisrnccl ccn bindend Dloticf,
NaaroÍ'r hij ,rirnnlcr st)rxli. Niet hoefdc te spÍchcn Omdat hij
h,rar in zichzclf had ver$czcnlijkt.

Gchcrl nl het kadcr va. deze rechtc lelcnsstlll, bouNde hjj
aan de R.,senthaliaDa. \\'.rrs vnn lrllt dikdoenerij c)r uiterlijk
heden, haattc hjj een bibliothcek rnet een Natcrhoold. Slechts

uiteNt langzanm doch onnavolgbaar systenatisch \(n
tooide hij dc llanpnssulg vnn dc oude |erzmrcling atn dr: eisen

der mod€me Joodse \\,ctcnschaP.
\ ooit ui t het oog verliezend, dnt op de Losenth al ian a óén spc-

cirrle ix:rk rustte:Synthese tc zijnYanAnsterdaN cn I erusrlenl
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De ritbou\r |an hct apparÀat voor rli: Ccschiedenis dct'

-loden in NedcrlaDd door Roest 1) cn Hillcsum') teÍ hand
geno en yerklc hij verder ujt. Zclf schreet hij op dit gc-

bi€d een erkele voorstudje. Zijn uitgebreid artikcl in de

Ceschiedenis det Joden in Nede/lanà (.o.t \'. Brugnars en

Frank) behoort tot het bcste l'an dii corrPilatiewerk Daar-
naast legde hij dc brede grondslag voo' een bibliograíie der
,{msterdams- Ioodse Typogralie'), het vak waarin hii excel-

lccrde. In cen meestcrgreep zetie hij voorts een NctcnschaP-

prlijhc catalogus der Rosenthaliann oP stapel; \ic za1 haar

thans voliooicn? Otn tenslotte de Nederlalrcls€ Hebraici der

r7e eerx als het ondenveD voor zijn dissertatie tc kiezeDl

lruchtbare samcrvatting van a] \Íat hem lief Ias in denken

En toch lond Hirschel nog ttd o de (llu hopcloos ge-

schonden en aan hnar lot ol'ergelaten) boekcrjj \'àn het Bcth
hal,Iidrasj te beheren. I)e bibliotheck van Friedemann De

collectie Flórsheinl. Particdierc archievtn €tc Zichzelve na-

genoeg vertcrcndc irl een plichtsbetrachting, clie hem nauwe-

lijks gclcgenheid lict, zich te wijdcD aan dat gaïc gezin, dat
hij cerst op l:rtere leeftijd mocht stichien

Èn toch Nie hem daar jn de Keplerstraat bezocht, za.1 a^Ír

Hirschcl nog een gans andere h€rnuering be$'arcr' Vooral in
dc jaren, dai dc ltosenthaliara ook voor hem gesloten 1vas, js

nlij dat voorrccht dikwijls beschoren. Tcnilden van zijn gezin

had de stràkhcid van zijn druk-bezet leven plaats gema*t

') lien cigcnàa.dige coucsponde.tie Ían dczct beg^Àlde. bibliograal
rret .l€ .lichter lsaac dà Costr fuit ISjq) za1 ih ceÍ1a.9 h dit bla.l
ptrbLiceren (be.loelil is het \Índbl r d. Geschiedenis d -'oden ii
\edcrland, \'.arnr deze blogràplie lan HLrschcl \rerd gcPnblic€erd

lrit I, 5703, -\!. I, door Í)r J Íeycr, voormalig bcstuursld rar lret
Genootschap, cn mer die.s loeslêmDrtug hier overgeDon)en. tlcd )

I zie óver Hirresnm de degelijke scliels yaD Hirschet: De Bibtiaíhe.a
Jtose thatiata o dr beh..r ta J . )t. Hille M I.N r. lf. 3 jÀ! re3o)
3) Het betreilende kaartsysteem belirtlt zic| 1er ltoserrhàLanè.
r) Aldaàr zijn belargnjlie conrptete fraghenter hieNàn b€{aàril, dic
r€rdienen op Lort tcrmiji nadeÍ uilge{erkt en ScPrblicecrd le Nor.len
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voor ccn niicf, ccnvoudig gcluk, dal \retdecd aaD zijn gasteD.
In dic 

'rocilijkc 
jlren heeft hij onnocmelijk gele.Ier. Nici

mcer ,,bo!etr" (zo nocnclc hij de RoseÍth: iana gr:ug) te
rnogen komen, \ron.Ide hem zecr. VcGcheurde en \ïcggcvocrde
bibliothckcn ruktcn wreed xín zijn gevocli8 innerlijk.

I{aur ondanks alles wcrktc hij voort. Hielp hij ook ioen.
Ciàndestien riit gesloten bibliothckcn de hulpmiddelen wcg-
slcpcnd, die zijn \Ticndcn bchoeíden. Rondom zich cen sÍeer
\.,n,,n{, rrt,rh.i'l b,\n' r,1. $ r rrin m"nir-c.n..n,,r{porinE
vond hct flau\ïc kanrsje der Joodsc studic hicr tc landc brlln,

Zo ook inncrlijk diep geschoLt, uitcrlijk onverandcrd rccht-
lijnis, lccíclc hij in \\:esterborL, \ïinr hij op Rosj Hasjilna r94r,
rink'lxnr. In dc maanrlcn Octobcr cn N(,!enbcr nodigdc hij
mc d^ar avondna nvond in zijn barak, oln hci \\,etcnschappelijk
ap|arut \1or tc bcrcidcn ran dc Geschicdrnis ctcr .lodcD nr
\dlcrland. In íli( z\rrtr barak. tcmiclclcn van línnmer cD

cllcndc, schrccl h'l z.,ndcl iill cnkcl hulpmiddel . (,ll
njctisc ]rllpicrtjes, ccn uitvocrigc bibln,gralir. 'l-cr nrlcidins . . ..

Aan hct \'orh, dat \\ ij thnDs ondcr Sroi. nroeilijkheden bc

ijnmcn, zal Hnschcl nict nreer zijn bcstc krrchtcn $ijdcn.
\\rant iocl1 ir1 N(^ cnrbcr vnn dnt jaar cennranl .1e leiding drr
.\ntragsicllc bij ScbÍck ran andcr transport-nateriarl clc

I'nlestinn lijst had iatcn ,,platz.n", \'erd ooli Hircchcl klic
yxnucgc dii HcbÍes lsc Lnrivcrsiicit cen ccrtifrciLat hlrd c,Dt
vangcn) op tmnsport gcsteld. N-oij diezclfde nvond dcdcn ztn
vÍien(Lcn l)usbelI] cn l-cvissoll ccn Giierlr.d: vergeefs) bc
rocp op Schlesingcr. licn gezin |an zcs rncnsen stond cr ho

Toen ik hcnt dcvoigendc ochtcnd bczocht haíl hij juistielillin
gclcgd. Zondcr iets af te \achkn, zci hij drifiig: ,,ik \r€et hci
wei, \r.taronr \!e garn om onzc vier kindereD nraar ik
blijf Seluhkig mct ze". l)it hrgubcrc \i,oord is het laatstc, dxt
ik uit zijn rrond hoordc.

In Hilschel lerliest het Ncdcrlnndse Jodendorn een zijner
bestc zonen. Tcvcns zijn reest voortrcficlijke bibliograaf en

II

\relzijdigsí, boekcnkcDner. Ècn nalr, dic juist duronr in
deze mocilijkc jarcn ons voo.mcnigc tragische fout zou bebben
behoed. Een vriercl cn voogd der Joodsc Nctenschnp, dic ons
lichtcnd had kunnen voorgaan op dezcn strocvcn, nauwc-
lijks nrccr bc$anbarcn weg, dcr.loodsc ballinsschap.

JarI, rleijcr

Dr. J. LOBSTEIN

Jrcques I-obstcnr \ycrcl 2:t Scpt. r8ij.l tc Borcdo geboreD
Ht bracht drar zijn jeusd door, bczocht di: H.R.S. tc Zutphen,
studeerdc nredicijncn tc Amsterdan, bchaal(ki c. zijn arts-
(liplonra in rgo7.

Irce(1s joDg, in r9oij, trad hij ir dicnst rrn.1e,,C I X. ' (dc
\rcrcniging CcDtr rl lsmólictisch Krankzinnigcngesticht in
Nderland) nr cc t<)rklurcndc opleidins in ,,Mccrcnbcrg"
(hct tcgcn$1,ordigc Provincjlxll zickcnhuis n.rbrj Santpoort).
l{ij \'crd hrírc(lc Scnecshccr cn in r9:j6 gcnccshceÍ .lirectcur
|lln ,,l,ct Apcldo.,msche B(,sch .

Nicnrand z,rl, zoals hij, cn \.il zo r),rbij , dc gchcle opbou\
v,lnrf dc oponins \ irn lrct A.B. cn de danrot^ olgcndc algehelc
nccrgans tijdcDs dc oorlirÍt hebbcn rrccgcmràkt.

Ecrst dc oprjang: hct aantal J(x)dsc t)atiêntcn, dat cr zrln

itcncznr{a,)f zijn rcrt)leijing zocht, nnln clk jarr toc. I)it stcc8
van 2:15 in r9o9 tot 36c) in r9i9. Hrt aantnl pnviljoens, dc
laboÍrtorix c.d. brenlde zich uit, dc zorg voor dc gccstcltkc
votksgezondhcicl dcr Nederlandsc .J odcn \\'erd in steeds ruinlcr(.
nlatc tocgcpxst. l.lr kNanr in ,,het Apcldoornscbc Bosch" bet
sanatoriunr ,,RustooÍdr', ecD z.g. nangàlezcD aldchrg (u,arr
in dus patiëntcn zondcr rechtcrlijkc rnachiiginÍl koDdcrl \\'or-
den opgcDomcn). Er kNarn in Apel(Loorn hft Pacdngogtunr
Àchison(,s cn in Anrstcrdam ccn .toods Psl.chiatrischc Paeda-
gogisch tbnsultiLticburcau en het A. C. \Vcrthcimhuis. Aan dc
opdchtjDg van dit xllcs, \uaraan cle ve.andcrdc opvattirÍ{
ovcr dc zorg loor dc gecstelijke volksgezondheid ten srondshs


