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lag, r'erktc l-obstein |an g,rnseÍ harte me€. Ooli toen hij, na
het aftreden van .I. Kat, iD 1936 tot geneeshecr dirccteur
Nerd b€nocmd, narr de itbreiding aanvankelijk nog to€. In
rg38 wcrd in hei loen tot stand gckolncn ontspannilgshuis
het .+o jarlg bestaan yaD de vereniging herdàcht. Natuurlijk
namen dc vcrkzaanheden van de genecsheer-directeur ten
gevolge 

'an 
al deze dibrcidirgcn stccds toc.

Lobsteh, dic zcll orthodox Joods was opgevoed, iiet de
gcdachte, dàt .le groep van orthodorc Jodcn zich in hct A.ts.'
thuis n]oesi hunncn gevoelen, nooit los. Hij leidde het gesticht
geheel in dcze geest.

Hij $as een overiuigd Zionist. In zjjD gastvrije huis blecf
altijd een extra plaatsic open YooÍ de pioniers in deze richiinS,
Iooral voor degenen, dic reeds ïanaf 1933 van ol er dc g.cns
li\yamen en na een oplcidhg in h€t A.8., waaraan een groot
làndbouxbcdrijf sas verbonden, Paleslina hooptcn tc bc-
rciken.

Verschillendc casuistische nredeílelingcn werden door Lob-
stein gcpubliceerd n]. oveÍ de in\r,endige kliercn, ovcr dc
chronjsch progressicvcrryocloDie, polyneuritis, Pagets disease.

ilaar zijn belangrjjkste ri,erk op 
'veiensclrappelijL 

tc cin lag
op het gebied vàn de erfclijkhciclsleer. Hij publiceerde hier
over, hield er voordrachten over, maar de belangrijkste re-
sultatcn van zijD onderzoek lagen ter vedere be\lcrking in zjjn
bureau en bevinden zich thans in het aDthropogenetisch
;nstituut vaD de Rijksuniversiieit te Groning€n. Hij nankte
stambonren \.an alle Joodsc Ncderlandsc lamilie's, r'aaÍvaÍ
één of meer hdcn (ook nl de ver.e verwantschap) na rs.+j
eens opgcnorncD \laren geNeesi in psl'chintrischc indchtingen,
in sanatoria o{ krankzinnigcngcstichteD hier in \ederlànd.
De archieven van al clczc inrichtingen, natuurlijk ook van hct
uocgere Nederl. Isr. krrnkz.gesticht in 

^msterdarr, 
wcrdeÍ

bestudeerd. Doordat hct hcm ogelijk was een bepaalde be-
tolkingsgrocp nl Nederland, hoofdzakelijk aïkomstig uit ADl-
sterdaDr, te beÍeiken, hoopte hij dc rvcttcn van de erlelijkheid,
\ooral op psychiatrisch tclrciD, nader te kunnen onderzoeken

t:l

en de kennis lan deze bevolkingssrí,ep in al zijD uiiingcn b€te1

Lobsi€in \vas een integcre Êguur, een zccr gocd mens.
\:oor het \rclzijD van zijn patiënten zette hij zich gehccl h,
nlet zijn v€rstand cn vooral mct zijn hart. Voor.leze zàcht
zinnige man was het \yel eens nloeilijL, als dc rcchtvaardigheid
dit gcbood cn dc leiding van het gesticht dit noodzakclijk
naakte, onl streng op te treden cn dicntcngcvolge een ander
enig leed toe te brengen. Hi.j r'às uite late beschciden. Elke
streving voor zichzclf cDig voodeel te behalen of zichzelf Daar
\!ren te dringen was hetn vree,rd.

De bciclc laatstc jaren, van lÍei r94o tot Jan. r94j warcn
buitcngesooD nlociltjk. Yanal het begin van de oorlog zag
hij de ioekornst van het Nederlandse Jodendo sonbcr in,
maar dat hct zo tricst zoLr vertopen, dat had ook hij niet voor'
zicn. De neer en meer opgelcgdc bcpcrkingcn, dic ook zijn
t)aiiënten tro{ïen, \'erkten ol) hem, dic |an nlturc zo \rciniB
agrcssicf \\'as, sonls vcrbijster€nd. Hij narll lele Joden in
diel)st yan het 4.13., iraardoor dczc, voorlopig nlthans, niet
scrdcn \,cggcvocrd, heeït hct vcle anderd m(,Êelljk grnraakt
hnn lcve te redden, maar dccd voor zichzcu geen crkele
poEirg ill dcze richting. Hll r.ewuldc zijn trak totclat .lc

|atiëntcn Narcrl r'cggevocrd. Spoedig dxlrn.r \Irdcn hij cn
zijn noedige, hartcljjke vroun Ncst€rbork 8e-
bracht cn vandaaruit later nairr Duitslrnd. Enkelc d.rgcn na
de capitulatie van Duitsland sticrl'cn bcid.. Hnn skfietijl(
orcrschot \!L'rd later in Apckloom begrai.cn.

Zijn hoot Palcsttua te zulten bereiten js niet in ler|ulling
g.gaan, rnaar aan pogingen oln tc liolncrl tot dc opdchtin8
ran ccn zellstandige J(,odse strxt h€c{t hij zijn bcstc l(rachteD

L. C. \'an dcr \\'al

IZAK MÀARSEN

Izak lÍaarscn, geborcr Fcbrlrari 1392 tc Amsi€rdam, stande
t,qrÍ \áoÉd,,r
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uit.cn gczil, .lai in cle Amstc'rdansc Joods. gcmccntc l)r
Lendhoid gcnooi. Ziju lader, \\'olf ],Iaarscn, \'an 1)cro.t'
,lix,, .,,,, lijl' r. L hoor,lr tor .l^ z.' s ir id, . 1.,r \vi, .,nr

hun geleerdhcid de lloré-titcl honoris cama rverd rtrlcend.
NIcr \,criclt, drt, toen Nachum Sokolo\\' ïoor hei cerst (1(i

hooldstrd bczockcrdc mei cen t\?ischc Amskrrdams-Jooilsc
di:rnantbc\rrkcr \lcnstc kcnnis tc makcn, zijn begclcid.r
hcm nrlitr hct huis yrn dc geleerdc i\laarscn \'or:rdc. SoliolorÍ

Hicr gÍoei.lo dc irk]ntldlc lz:rk op. Iiccds !roegtijdig
onderschciklc hij zich cloor zi.ln s'rel bcgip cn behcc,rsirg clrr
NedeÍianílso tààl in \voord cn gcschÍfi. Hij zou zich latcr
orltwikliclcn toi ccn rcdenaar \'rrl grotc allurc, dic allcrNegc|
hoí,rders trok cn uitmunttc door zijn rijkc, aan dc niclNr
maatschappij on hct zich (nltNikl(clcnrlc lc\'cn ontlccndii

\\'ij, zijn iccrlingcD aan het Scminatium, hcbben vaak zijl
trctrcndc \cdcrlandsc for.mulirinserr D lnocilijkc TalnLL
dischc bcs,it,t)cn bc\\'oDclcrd.

Hij stuchcrdc arn hct 
^"edcrlands 

lsmclictisch Scnlinarirrn
cn dc Sk<ktjjkc t'rilcrsitcit ic -A.nstcÍ(Lrn, decd het caldi,
dratsc\amcir i lilassickc ]-cttcrcn cn rcr\r'ierl rceds (,ll
22-jnrigc 1ccïiijd dc trl(r(1 tit.l. Achtcrcclrrolgcns \\'crd hil
lroofd rar de godsdicnstschool in Alnsifrdiln Zuid, I.raa,
aarl hct \''cdellands lsraiiljctisch Scrnnr:lrium, Rabbitn te
Amsterdam (r9r9 1925) cn Oppdrràbbijn lan dcn Flaas
(\'a'r 1925 aÍ tot zijn d,rportatic). Hij \ïcrd naar d. ha rpln
Vu$ht cn Ncstcrbork cn vrn(làar narr hct \"crnichtungslalicr
SobiboÍ gurl,erd tcgclijk nlct c.cn gr.x,i Dntal anderc roor
ffrnstaandc lod.n lan \"dcrlaDd. (r7 Tammocz rg.rJ).

Bij zijl rcclciscnd,] Rxbbinàlc scrkzaanrhedcn rond hii
nog tijd zich nr dc -loodsc \\'ctcnschap tc \,erdicpcn. Hij cll
Itector \\:agcn:nr in het bizonder hcbben zich nrti.nsicf nrct
dezc \ltenschap bcziggchoudcn en zagen hun penlld rnchtctl
rcgclnaiig vcrschijn.n. llaarsens hoofdbczighcid \as dc bc
stLrderinË dcr Bijbclconnncntatoren Aan dc mlnrnrntat,,.

3.5

Rasjie wijdt hij dc neeste aandacht. Ir r9?ij verschijnt tê
Budapcst zijn iekstclitischc uitgave van Rásjie's verktaring
op de profect .Toê1, getitekl nDi:nt IlDn. Na cen inleiding
over de gelolgde methode van ondcrzoek zagen onder
Itasjie's crcnaam l,arsjand:rtha het licht de \\'etenschappc-
lijke uitgave van Rasjie op dc Kleine ProÍeten {Amsterdàm
r93o) .Ics:rja eD de Psalmcn (.I€rusalem 1933). Dc Íeeks wcrd
besloten rrct ccn bespreking v:tn Rasjie's'lenachverklaring
l crgeleken let clicns bijbehitleg in dc Talmud (nutun nstnD
Amstcrdrm r94o). Ziin cc$te schrede op deze \\'eg hact hij
reeds \'Íocgtjjdi8 gezet tnct zijn ,,Textstudiën op den Penta-
tcrch Commentaar vaD llozes Nachmanjdes (irua9 nrxln
, a1ln, Amstcrctam r9r8).

Hij beperkt zich nict toi dezc tak \'an $,etenschap maar
])egeeft zich ook oP hct tcrrcin der Àmstcrdams Jooclse ge-
schiedenis (o.1. orer de Opperrabijn R. Saut Ló\\,enstamrn
cn dc responsa als bron voor de geschicdcnis der Jodcn in
Nederland) en op dat dcr liturgie (Kabbolas Sjabbos).

OteÍ \'elcrlci onclcnrcrpen schrijft hij, meestal in het
HebtecuÍs, in \'erschillcnclc b icnlàndsc Joods Netenschap-
pcliike tiidschriftcn.

,\ls Rabbijn ziet hij hct :lls zijn rocping ni€t stechts ir
strijdscbriltcn hci JodcDdc,Dl tc r.erdecligcn {o.m. €en reeks
l)rochuros tcsen dc refombi\,e ging), maar |ositicï tc ar
be cn in zijn geschriftcn met betrêkking tot dc cthiek rles
iod.ndons (Ucnsch en XÍoraal, Zutphen 1935; dc Sprclrken
dcr'\radcren, Zutphen rg32 en verder hct moraljserende: ,,Dc
roct) der Hoogtijden" Amstcrd:rm r9.1o).

Ecn Ra\' ïan rcclzijdige bcgaafdhcid heeft het Ncdcr-
làndsc .lodendom in hem \'crlorcn.

A S.hÍsicÍ

À. S. LEVISSON

In de nood leeÍ een rnens zijn vrienden kennen. In de nood
leert een gonecnschap h:rar lejdcrs kennen. \Vje tijdcns dc



36

Duitsc bczctttug liet voorÍecht had mct oppcnabbijD Lcvissor
te mogen sanenwerhcn zal c1e herinnering daaraan zijn lcve'r
lang ccdrageD. Het 1las een vooÍecht uit dczc ovcrtuignrg,
dczc mocd, deze zelfverloochening zctf kracht te mogen schep
pen.

opperrabbjjn l-efisson Nerd 8 Juni r9o2 in Dcn Haag ge-

boren. Hij stierl in Tóbitz 25 April 19.15.

Daàrtusscn ligt een leven viln bezielen en dicncn. Na het
candidaatsexamen in de Semietischc talcn tc hebben aÍge

legd, naast welkc studic hij ooh enige tijd de colleges in dc
rechten gcvolgd had, woltooide hij ,'jn studie voor de Moré
titcl aan de seminaria van Amsterdam cn .Berlijn, \i'erkte
daarna als leraar:ran hct Bct-Hamidrasj en het Seminariunl
in A stcrda , \rerd in 1935 OppeÍabbijn l'an Fdesland en

Drente en xanvaardde nog in Jmuari 1942 het opperrabbinàat
van Gcldcrl:lncl. Var zijn wetenschapl)elijkc belangstelling
gctuigcn zijn ir r9?8 verschenen Xlalachi-vcrtaling en zijn
rrede$'erklng aan:,, Dc Hcbrccu\\'schc litteratuur", uitgegc-
vcn ondcr lciding van lrrofessor l)r. J. L. Pàlachc. Zijn xerk
op dit tcÍrein is slochts gering in omvang. Trjd en ornstandig-
hedeD ricpcn hcln tot aDdcre lubeid.

\rcclbclovend \Ías de :!ar|ang van zijn nbbinalc lool)bàan.
Xlisschien het lnerk$aardigstc h dczc ka pvcchteÍ der ortho-
doxi€ \\'as, dat dczc nlan mct zrjn lc\end Joods geloof, die zo

strcngc cisen aan zichzell skrlde, zo urild cr ïol begrjp \'as
voor hen, dic hcrn in opvattiDg vc c sto.ílen. Hij bcgrccp,
van hoc onberekenbare sch:rde het \.,or de Jooclsc gcmeen

schap in Nederland was, dat dc intcllcctuclcn veelal ter zijdc
stonden. Hij zag in, dat zc nict terugg$ronnen kondcn Nor
dcn door prcdikaties op plaatsen, waar zij nict k\\'amen. Een

van zijr eerste daden ras de oprichting ïan cen Kring ïan
Joodsc acadcmici nl t riesland \aarlan hij de ziel en dc NotoÍ
\\'erd er die belanssiellinq \ oor het lodendon rvekte jn Lrin-
gen, waar cleze tcn clodc gcdocn.l of recLls gestorven schccn.

Tijcl cn onNtandigheden rielen hem tol andcrc rrbeid.
Vluchtelingen!íerk ciste helll stc.ds Drecr cn tcnsbtte bijna

3?

geheel op. l)eze t k stelde hij bo|en alle ander€. Hij gaf aan
d€ roep, dic tot hcn1 k\'.r , gehoor nrct heel zijn hart, met heel
ziin ziel, mct heel zijn kunen.

X{€t de sombere nrlan \Vesterbork zal de lichtende naanl
Íàn Levisson verbonden blijven, \,an een nan, dic zijn sjabbat
en zijn jomtov in hct liamp doorbmcht. Het tekent voldoende,
drt de Lanpbe\\'oners, die, \ïij laten hier in hct rridden ol
terechi ol ier onr.chtc, 1'aak mct \rroL tcgen de Nederlandsc
ook dc loods-Nederlandse instantjes vervukl \'Àren, hénr

Rebbe Simche roernden, ondat zijn aan\ïezigheid ccn licht
straal \,ierp in hun donkcrc afgcslotcnhcid.

Tocn cn clijk clc sinds lang dreigende ramp losbarsttc
toonde deze lJeine, tengere gestalic dc vollc groottc lan zijr
íorsc gccst. lrlct hcldcnnloed cn overgnvc, zichzcll Nr:gcijn'
rend, streed rn Nerkte hij, bij dag en bij nlchi.

Het is wellicht het rreest tragischc in hct lot van zovelc
Ncdcrlandsc Jodcn, dat zjj gcstorven zijn seg'Jrs htrn Joden
dom, nraar Diet voor hlul Jodêndí,rr. \\'ij bezaten nict lnccr de
krncht ïan onzc va,:lcrcn, dic op dc brandstrpcl het,,alenoc
lcsjabei^ch" k(Dden zingen. Ht $e]. Hll \\'as óén van dczen.
Lrit de volle glo€d van zijn ovcrtuiging $ns hrj bcrcid \'oor
hct Jodcndon ic stcNcn, zoals hij cI voor geleefrl had. Hij
blceÍ dezelfde in |redr: en oorlog, in I-eeu rr.len en in Be.gcn-
rl"l-h.T"hil1 .r.,.n|r l" i. I't d Joo,l irrs, s..: rr.

Op hem is cle oucle forlnule onztr lnartelnren \'an toL'p,rssilg,
\vier hoogste lol het \,:rs, sjÊemaseroe ct nalsjaln al kcdocsjat
Hasjeirn dat zij hun ]€vcn vcil haddcn voor de heiliging
\.an Gods Nanm.

H Rccnr

Dr. JACOB (JEKUTIEL) NEUBAUER | ! i

I)r. Neubauer l'ertl:u9 Januari r895 te Leirrzig gebor€n.
zln loodse en theolosische opl€idins kre€s hij, als zoon van

"en n elgcst cldc Oost-l oods cn Ch assiclisch georiënteerde koop
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Dan, bij Poolsc en Hongnarse Taluidei Chachamicm, die dàar
\rooDden oï e\pres door zijn vader weÍdcn gcën8agecrd. ZijD
profanc ontwikkeiing ont\.ing hij op de lagere cn micldelbarc
school. In r9r3 dccd hij zi.jn einde\amen gymnasjum crl ko.i
daarna reisde hij naar Gallicië, rvaar hij zijn Rabbinaal
djplonra uit de handen van grotc Talmudischc autoriteitcl
(R. Joslla Bonbach, Os$'ieciem en R. Mcir Hahí,hein liappo-
port Krakau) ont\.ins. ln dat janr beson l,ij ooir zijn studnl
in de Rechtcn cn Orientalia aan dc universiteit ir Lcipzig,
\ïaar hij zich \oomrlnclijk op rechtshistoric en rechtsver€c-
lijking toclcgde. In r9r8 promoveerde hij op een proelschrift,
dat in r9?o in clruk verscbeen er nog steeds als cen van dc
bestc cn meest lntcressante \r'erken op hct gcbied ran hct
Joodse Rccht beschou$.] wordt: ,,Beiirage zur Gcschichte
des biblisch tnlnurlischen Eheschliessungrcchts". I)it wcrk
trok dcstijds dircct z€cr dc:randacht eD ontvirg cen zceÍ
gÈnstigc pers in loodse en niet Joodsc vakLringcn.

Nog vóór die tijd in 1917, verscheen van zijn hand: ,,llibcl
Nisscrschaltliche lÍxngen", ccn jergd$erk,,rct alle daar:r:rn
rrerbonílen íouten, clat sierk .1e aaDclacht troL nict nlleen vrn
conscNatic\.c Joodse gciccrden docl, ook van nierJoodsr
Bijbelonderzockers. Dit werk tcrrl gertlgd rloor ccn scric
artikelen ot dit gcbied, tevens in vcrband rret Asslrioio-
gischc RcchtssirdieD.

Zijn lerarcn aan de thireNiteit trnchtten hem destuds in
de dchting van cen acadcmische loopbaan nls R€chtshisio
dc s tc bcwcgcn, doch Neubaucr \vas hier nict toc tc bc\r'cgcn
omdat hij vrecsde daardoor zijn Taln dische studie te nroeten
venyaarlozen. Hij volgdc claaronr zijn Vader naal hct landgoed
Hermansbcrg bij \\:iesent (clistrict Regensberg). I)it landgocd
\\'ed spoediE ccn ccntrum voor rcli8icrLze chnloetsienr en
studentcxl cn daa. kÍecg NcrbaueÍ voor het ccrst contaci mci
jeugdbeuegtugcD.

In rg2,t \\'erd r'eubaucr als leraar roor'l almudische vakhen
en Jooclse gcschiedcnis in \Viirzbtlrg benoend. Daar lci.ldc hij
ook r,etenschappclij ke crrsussen voor Absoh'€n ten, Rabbijnen,
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lcmrcn cn studeDten en wcrcL zijn huis al spoeclig r"-n micldcl-
punl \'an de Joodsc studcrcndc jcugcl tcr plaatsc cn van dc
orthodo:(c studcnten cn jcugdieirlers in n'ijderc kring. Zijn
'lalnroedr.oor.l.rchten, gcregoldc cn bij bijzonderc gelcgen
heden, goldcn zo\ycl h.lcschi\ïnh- rh h lvetenschappclijkc
hringcn, als iets buiteDgervoons. ])rar it1 \\'iirrmrg, lcerdc ik
hem kenr.n toen ik in dc zomcrvacantic 1929, dorstig na:r
Thora cn vctcnschap di€ ik in NederlaDd njet mcer kon krijgen,
door vrienden op \\"i:izbcrg werd :rttent gerraalit.

ln rg-lj \\'erd Ncubaucr in 
^mstcrclam 

bcnocmd, na vccl
voorbcrcidingen, ncmoranda, cnz. r'an cle zijdc laD l)r.
-J. E. Vleeschhou$.er, S. L. d€ Beer en ondergclekende, die dc
betrcfiendc nutoritcitcn \ïczcn op hct gcraar dat dc liabbijn.
oflciding nn hd (^'erlijden yatl Rector \\ragaenaar t s r dreig
di: en d. toestand \'.rgelekcn rnci dc zcstigcr jaftin, tocn
I)r. l)iinncr 5"s"r uit Bonr Ncrd Schnrl(I. ln het bijzon(1cr zij
l,i ,'l' ,"'l'$. 1,,,È.,n Ii,.l,ijn lr, I d. l"nËl is'J
c.rnÍcctor vermclcl, dic alhocNcl bij zdf ill dc jongcrc gcncratic
als Tnlnudchaganr uitblonk, tcn vollc bcgrcel), (lrt r1x)r ccn
hogíirc Talirudischc í,pieiding ccn nLLtoriicit vnn naalll nodis
wrs. cn dat zo icnmnd in ),iedcrhnd nict tc vnr(lcn $as.

\\'rt oDs (lc rnottL grl cLt can.:lid:rtuur v:In \cubaoer voor
h: stell€n Nas dat naast zijn pacdxgogischc pcrso.rnljiHlci(l
cD zijn phcnomcnaal Nctcn, \cubaucr iD srisch,ift eD i!(x,rd
tot .lc histoisch critische Tahuclschool behí,ordc rn als
zodanig in hct \crlcriandsc kadcr paste cn bolcndicn clrn v,ur
dc wcitligen nit dic sdro{)l sas ilic speciaal glltlstig tcg€n-
over .lír l)iinnerse sludicén stond, en dczc in zrjn gcschriftcn
cr cursusscrl vaali citccrdc, ook iD dc tij(l yoordat hij contxci
!ret Nederland hrd.

OveÍ Neub:ruer's \\'crkzaanircicl aírn hct \cd. Isr. Scmin,r
urn kunnen andcren beter oordelen. ln 1931 rerliet ik Nc-

.1erlar.L, nàdat ik reeds in r9-lo algestudecrd had. 
^ls 

deel
ncmer aan zijn ,,grotc sjiocr" óón kccr in c1e week, gcdurendc
het lantste jaar van nlijr l erblijf in Holland, han ik echter gc-
tuiÍlen, d:rt jk nadien nooit Sjiocr nocht mee
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nral.cn, rLlhor\\el jk ooli tneDignraal daarnn {n in wetenscha|-
pclijLc krnrgcn órr in lcschicNoth sjioerjen en Ioordrncbtc
:- ..lr ".DLrr ' fur. ' n \.r, n., h,p irl: .È. ---N.

\\'rnncer ik hier in dit bestek een l<orte karalitcristiek 1in
\cubrucr als mnn ïan \rctenschap trrcht te ge|erl, \ïil ili
De tot cen beprrkl nantai puDtcn bcperken en zrfn Sr,
schrilten,,:lic \'oor ied€r toegankelijk zijn, buitcn bcsprekin{
hten, dit onrdat zijn rcchtshistorischc studièn {rnigszins bui,
t-"n het rlgenlcen ha.ler \ rllen en írok olndat Ncubau€r tot dic
nrensen bchoor,:lc \icr gcsprohen \u,r.l crr persoonlijkhcj.l
juist ftn beslissendc in\-loed hcbbcn. Daarbrj \\il ik cchtrr
rrn.le \,arr.]e van zij'r: ,,Beit sc zur Grschichtc des bibliscl,-
txlnluclischcrl Dhcschl icssungsrcchts ", n iets te kort docn. Dit
jeugd\-"rli js .írn st. .laalhcrk cn ik 3c1oof dat er in de \ ali-
\yctcnschap nog ni.t zo ccn \r,crk is scschr$.en, dat omvltte|
dc'l-alnrudischc cn mbbnralc kcnnis xan rlgernecn clic|c
rcchtskenrrjs paart en borendien ccn historisch critisch Trl
nrudisch.lmkcn mct historisch rrchtlcrgcliilicnd rlcrkcn vcr
bindt.

I )e rcsulttltL'n \ nn zijn jiLrsdor)d.rzor'k zijn zcki.r axnvL'ch!
baar, doch hct bock is in opzci cn rii\rrking cer uog nict
ortrtrofien rhrrÍ op (Lit grbjed.
r. NcLlbaLrer \\':rs geen !iïl)rn in .1. oLrdcrNcts t:rlnudischr
zin lan hct Noord. Iian dit eYcntlucl \xn I)r. l)iinner Sc-
zegíl sor.lrn, dic onrlrnlrs zijn zccr critischc richting sPeci.rrl
iD zijn latcrc j:rrcn hct .,u.1er\\,eise Írbbijn type nabij k\\,am

vtn \r:ubauer kan dit ondanks zijn oscnschijnlijk \'(el
grotcrc Oost.loods(i inslaii, riet Aezcgd Nordcn. Hij was niet
'p) in dc oudcr\ictsc zin, ondat zijn zec. grote belczenhcid
gehml jn zijn $'etcnschappclijkc svsthcmntipk c,pging (le/.e

s!stherrltiek k\r'anr in sesl)rek l:n in stijl door psvchologischc
oorzatreD nict altiid tot uiting onrdat zil ,,\'etenschrp'

Hij \\as gccnq'rn ir dt ou.l(,rwrtse zir, onrdat zijn scherp
zinnighejd Ncdcronr schccl door \r,ctcnschappelijk denken sÈ

:tI

2. Ncuba er Nirs van nature jtÍist en H.rlachist en zijn
jnteresse was ais zodanig ilr dc ccrste plaats op de nlatcriëclc
ontÍ'iHrclnrg gerjcht. Desondnnks beh oor.le h ij tot .]e $ ei nigerl
die ten volle het belang 1an de iitterair histodsch€- en de
philologisch€ methodc,ais basis ïoor hct Halachisch-juridischc
ondcrock bcgreep cn zijn vollc aandacht ool rran de litterair
historische en ]rhilologische problenen besteedde. Ooh lierin
onderschcicklc hij zich vnn I)r. l)iinner, die in zijn vlushci(l
sorns |hildogische problenen \'er\\aarloosde. Hier ook een

lan de oorz:rhen der langzaanhekl van Ncubaucr, dic of-
schoon ontzaggchjk llug in zjjn denken, toch orcr seen pro
blccm, hoe zijdelings ()ok, kon heenstappen.

r. \erbauer gebruilÍc graxg dc tcrnl ,,llalacbist", in-
plaats van-l'aimudist, onrdat zjjn \ et ensch:rppel ij ke belms
stellit1g ct1 on.lerzoek nict alleen de liitcratuur van hct Tal-

udischc tijdvnk bcstrcck; lnaar hrj \\'rLS ccn vrn de heel $eiDi
gcn dic de Hxhchischc ontwikkeling \.an de oudste lijcLen

tot ot) (Le hui.Ljg€ .lag trrchtte te volgcn. Hij probccrdc ni.t
alleen d. postTalnudischc dogmatischc ]{alacha s1'sthen,r
tisch te on(lrrzoelien, oi hxar ljttÊrajr hisioÍische probicmcn
te bena.leren, doch bcschou\ïrlc dc H:rlacba ook als ceDonder
\\,crp vnn historisch critisch onder zoeli. I )it strc yen k.xr t ree.ls
ir zijn ,,Íleitmge" tot uiting en \vas zijrl hooÍders cn lccrlingcn
Nei bekcnd. In vcrband hierm€dc moctcn ook zjjn shlllie vrr1
.lc karaítischc Halachl cn ziin ltambrnrshnlieën $trden 8c-

+. Ncubru.r fuDgccrdc ook ncl als plaatslc, \.,rngen.l R^b-
bijn h \t'iirzburit, doch niet dcze taak, doch zijn \'€rbondcn'
heid rnet het Joodsc lcï€n cD het {Êit dat h1 gcen kancr
Scll:crdo Nas, bracht hcm rccds l rocg in nanrnking met lctr'
ële Halachischj abbinalc problencn cn hànr oplossingeD. Dit
maakte herD. rreer dan de Dreestc histodschc 'l'ntnudvoNers

of dognratischc Rasjei JesljrÍ otb, geschikt cen centrale plaais
in c1e rabbijDeno eiding in ir nemen. Ook bier gnf hij blijk vrn
oorspronkelijkheid. Zijn systhcmrtischc bcNerl<i.gen \.ar
'lesioc\,oth \\'arcn ccn zccr scslansde vcrbnding \':rn siatischc



12

llalacl)a (ri.aararn nrcn in Nederland sc\ïcnd $as) cD dtna
mischc lialacha (in Oosl Europa Sc'\'oon).

.j. Ncubaucr bchccrstc Dict allectl dc -l':Jrnuíliscl)c cn dc
daaÍop bct.eH(ing hcbbcndc \\'ctenschap|clijhc littfrrtuur,
doch $as thuis op altc gi,l);c(]err dcr.loodsc vdcnschap cn zijn
intcrcssc Snrg spccinxl uii naxr lJrjbcl- cn hisn)rischc \rctcn
schnp. Zijn phen(rnrnaal Echcu8on steldii hcm in staat alles Nar
hij sclczen hnd tc onihol,dcn on zo lcdr hrj sonrs (,1, ccn 1clcnd.
cartiroteek. onsct$'rj{clcl bhclerde Inn dit in zijn producti-
Iitcii. Ooh kon hil nirt oPlr(Judcn mct lcz{jn (loch .lit gal hcrl
nan d(i andcrc liani .lic irlgcrnccn .joods \ etensch appclijl{ o

kcnnis djc bij dr nrccstcn in Ncdcrlan{L nict bcsi.nd.
(). In lixbbrjn.n liringcn krnt Dlln hrt t|xi |an nNÏn )N-rt,

z! (lic niet llurrcn tc,,pxsk.nen". \cubmcr beh(!)rdc, in Icr
tijc\rcrlt dat \.ij hrDr lccrdcn lionlld), toi dc DrDr!,N-r,{1i.
lltcsdfl tr publicrrlr. l)ez| \ rccs hicl stcrk. |slchologisctrt
.x)rzalÍn, di(i hicr nii.t liullncn $ or(l(r uitccnBcz.i. ]jcri \ lln do
rrcrzakcn Nas zclír zijn tc rrocÍ{c jcurl\nrlnicatirs. 1)och l!r'
hd ook zij, h,l bchoordr tot (lic trpcn, \!i.r sr(n)tlr(iid cn oor
spronl,.lijkhei(l Dict zozrcr ill gcsclrriÍt llls s!l in l]cÍso(,lllijk(
ranrxking tot uitins ftornrn \\'ic bij hc rrodrt ,,lcrcn cu
st]rl(,rcn, zrLl dczc (;r)ic ll.cstcr, dic buitcrrBr\oon !(,rnlcDdr
l{rncht crL rns(xr,lijlr aa,rirdrliings! ernroscn bcz:rt r|lr bo\ írr
dicn ccn Ncrkclijltc ( hxssicd in al zijn dadir, \'.s, nooit kun

13 dc Ïrics

J, L. PALACHE

ludr I-i(D lrtllxchr \crrL SrborcD ol) 26 Octob.r rs36.
Zijr \'.ldcr $as q)l)crftrbbrjn dct I)(n tusces-lsrui:ii.tisch(
(lc]]rcrDtc tr .\mstcrclam, zij rnocdu hcctrc Spinosa Cateih
.lcssurun. Hij huNdc mct Sophia \\,i1h{rlDrnra dc Pirto. \\'ir
Sccn lr.cmcieling is gc\ccst in hct h|cedc JeruznlcDr zat zich
LLit dezr namcn hct bcschaaftLe nrilicu |oor do gÊest kurncll
rocpc'r, $a,r in dc licf.lc toi rlc .lír.,dse $ctcnschap als valzclf

aaugcwaldrcrd \\crd. Prladr! is nr clit opziclrt nict ontrou$
sc\cest allll .l{: traditics vrn zijn giislacht.

Hij stuclftrdc aan l,tt Portugccs,Israëlietisch ScnriDariunr
cn aan dc Uni\.clsitcit ratl Ar]rstcrdam. ]\an.Lc la.tste vol-
bracht hij (lc studic dcr klassiel,c lcttercn. l3rjzondeÍ aansc
trohhen roeldu Lij zich rchtcr tot clc Scnrietischc talcn cn.lezr
vor)rkcur dcc.l hcm zitlclr aIr (lc \uitcn van dc grotc Ar|bist,
(l{, I-rjílsc l(x)slcrra, Snouck Huryro jc. Zijn stLr.licgcníri.ll
vorH.rrcD zondrr Ícstrictir, dat hii a(1n drr xllrrhnapstc tccr,
lingcn vxn Snouck Hurgronjc is s$!ctst. Op 19 Januari r92c)
rrrLaligrlc 1r4 te I-ridcn c.n.lissntrtic, gctitrl(l ,,Hct hcilig
l,'r,.ir.J \"r' I-'1 ,-r' ,-l. !.1\.

Irrlna \.icr jaar iatcr, ol) ri Octobcr i92t, brnoc,nd. (lc
gcrnc(rri ar.L vrli Àmstcrdam hcln iot gd\oo hoogl.rrar in
clc trnl- cn lL.tt.rliur(Lc drr Scnrictischr votli('ll .Lt israirli
tisdxr oudhcdcn cn dc uiilcggnrg |aD h.t Ou.lc Trstrm.nt.
l)cz. \'cL'lorrr!.attcn(lc lccropdrxcbr aani aarddc hij op 26 J1.
nuu,ri r(l:5 Drct rdl r(li (^1r ,,I{ct kaÍaliirÍ \an h(it ()ui
'l'cst.murtischc ïcrhral".

I)oor cli'zc bdtodrrmg \\'r$ brj h,,,)tlenaÍ iÏ$(,r{ld iI t$!r(
irllrrlt(:itur, d c dcr tso.lgclu,rill1ci<l cn dic dcr lettrren r| $,ijs
l)cgcertc. lir rs in (lic dxgcn hL'cl \at tr (lo!D gorccst rondonr
ziin bcuocnrin( iD.lc th.oloqischc Iacrlt€jt di lrle knDt(rr
hi.l(lcr zich bcris mct d(i \ra.g ot hct ScNcnsl $as, drt aan
(t,Il .luxL .rn (lccj dr. l)rcdika ter ortcidins \rcrcl to!!cr-
trousd. Uclis\x:tl st(nl (lc thcologisch! Iac Ltcit ir dxJrst
\aI c(J' (n,j.ctirrc bcorLcniJrr vrn (l(i sods.liirrstwrtcDschirp,
nrxar in dc pu.tijk lciddc zlj r.s. I ) oor )sg.ziní i.. ur I-utl(rse
ln!Ílilianic. ,4r..\chtcraÍ kunDcn \c xLlccn |rttar zeggcn, dat
lclíi pr(i!likantrn d:rnkbaar zij ro(,r lct ondcrricht in dc
Hcbrocr\\st bijbcl,dat z,i ïrn hLLn.loodsc hooslflaar gcDotor.
ljo\cudicn blocjrlc t. Arlsterdanr ondcr zijn brk\ïxn[ lcidirg
.lc studic (lcl Scrnictischc ictlercn. y(r)nl dic lan hctÀrrbisch.

Prol.ssor Palache schrccf ccn paar \urrtrefichtke tn,lnr
larisercndc Ncrlicr, zo:ils ,,de lnleidnrg in dc Talnoed", \ïaar-
\ x iir 1954 cln ongcNijzigdo hcrdmk kon Ícrscbijncn cn ,,1)c
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Hcbri.cLr!ïschc littcratuur ïan de n:r-Txlmoc.lische tÍd tot ol:'
onze .lagen in schetsen en lertalingen' (Alnstcdanr, 19-15).

Maar Íooral schittcrdc hij als philoloog, rlaarbij gcschraag.l
door een ijzersterk gchcuscn. \\'annccr zijn ]e€rlingen ovu hrnl
sprelien, kunnen zij er niet over uit, dnt hij rlc gchele Biblia
Hcbrnicx fcilloos it zijn hoold te'rdel

Zijn Nctenschappelrjkc bcid blccf onroltooiíI. Zijn zccr
belnng\,ckkcndc publjcatie over ctlrnologir cn sclnnsiologie,

,OlcI Betcelicnisïcr:rn,:lcring dcr \\'o.,rden ir het HebreerNs
(Se]nietisch) en anderc'l'rdcn" (Brjdragcn rn llededelnrgen
\'an hct Gcnootscbnp 1ro1 .l{' loodschc \\'ctcnschrp inNeder
laDd \rl, r94o), is voorlopig. Hct is tc hoprn, drt zijn nratcriaxl,
ïoorzo\cr het in handschrift rLtlnnczig is, bi renalzicnbrrc
tijd gcpLrblicccrd kan norden.

Arn l,et Nctrnsc|apfelijk \rcrli ïan Iuda l-tun PrlLrlrc is

door dc lluits€ bez.tteÍ edr ru\ cu1(k, gcnralkt tlij Ncr.l litr
\l estcrborli naxr Thcrcsiêrsta,:lt BrbÍrcht cn randxar nxlll
dc gaso\ ens geltld. Zo NcId ión ïan oDzc rcest erriner)tri
loodsc gcleerden, r'au rrie de bcoefrning vrn dc Scmietisclè
studie iD Nedcrhnd nog zccr ïccl tc 1cr$'achtl]r hxd, op 5E ja-
rigc lccltijcl het slnchiofier van de thitsc rmscnn'aan. Het
Oud-Tcsta cDtisch Íerkg€zelschap heeÍt jrl cet1 bijeenliomst
te I-eiden hem herdacht. Zrjn, thans ook overle.len studir,
Senoot prolessor J. H. I(ranrers sprak daarbjj dc rcdc uit, .lje
beÍ'ogcn Í'ns zo!\.cl .loor Yriendschrp a1s door de eerbjcd voor'
het grote êtensch ppelijke licht, dat il1 Palache rïas opge

saan.n zo zinneloos $as (e.loof.l.
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DT. HERM,{NUS PINKHOF

rtit:l rg:l:j

,,l .|t,ld ndat (;.ns llart la raat
heí lart ta, l. ,Lers,t. t..rtschd
lat, g.lèarl, L,leaan, sustis: t

bóter all.s ttn e. aa" 
".d.tilheidhcid ilr.,zcnne c.M altrl.

(1)r 'l_h. Hamnrcs orer l'inkhoi
nr hct \ T \. c. rr+5J.

Op 16 Juni 1943 oi.erleed Dr. H. Pinkhof in hci kanp
Ncstcrbork; ccn gcdenksteen op .ie begraaftlaats tc Nluider-
brrg hoes'e1 daar Diet ,,tot zijn vaderen Yerzamcld" -hourlt zijn nagedachtenis n erc.

Zo uas het enrcLc 1an cen ,,singulier" Joodse rrran.
Geboren te Rotterdanr ro NIci r36j, bczocht hij danr dc

j-jarisc H.B.S. cn vulde doírr zeustudie aan, lvat hem ontbrak
tcr ioe|rtiDg tot dc Lhivcrsiteit. Toen hij, jn r38r, ílc strdie
dcr genecsklln.le te l-eidcD aanving, hnd hij rccds hct ccrstc
nxtlrurkLrndi8 c\amcn rchtcr {1ê rug. (h bijna 22,jarisc l(rf-
Lijd b€t,aalde hjj het arts-.liploma en lromov(crclc in 1386.
Itn zo tcrloops strLdcerde hij daalbl cricksch, I-atijn on He
breeu{sch. FIJ l cstigclc zich te Anrsterd:r r, \lulr hrt aan
Irnkelijh als $ijkarts bii hct Ncd. Isr.,q.rnrbrstuuÍ cn latcr
als gcrrccntèxrts in .le Jodcnwijk ilcrkzaam \ras. '\l spocdi8
bleck hij dc liunst tc |crstaan, ,,ho$ to culti!ntc a sciencc
x|rl to cxercisc an:rrt'(l-atham). \aast zijn ncdcrigc aDbts
bi,zishrdcD ontplooi.lc hij zijn uitz(,rdcrlijkc talrntur als
xut€rr yan geDccskundigc \\crLcn, nls jolrrnxList olr Scnccs-
liurdig gcbicd, als strrjde, cn |ropasandist roor i.lccëlc cn
st,cialc problcmcn. Hij vereenigdc in zich daaLDanst, hrt,)rcdc-
\\'crhrr li.LnantschaP dcrrr-dnctic van het Ne.l. Tljdschr. r. Gc-

ceskuDclc,r,asPresident CuratorvanhctNcd.Isr'.Scmniarium,
Ii.rlen:Ldslid dcr \.I.H., sirijder roor het ortl,(Ílorc Jodcn-
donl cn Mizracbi,.... het is ha:lst ondocntijk in .:lit bcstck,
ol]i zijn talnjkc lunctics en NerkzarLDrhedrn op algcm{,cr en

Joo.ls sociiral cn cnlturccl gebied rolle.Lig rccht te latcn \\'c-

1{- À R.r'k
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derrarcnt,,zijn levcnswerk lan strijdLaar npostctjournalisi
is zo vluchibaar iteNccst" getuigdc ccns de Rcdacterr \.an
het \-1'.\'.(;.; ,,In .le licschicclcnis onzcr gcnccskuncligc mart
schappij, in die \.an het Tijdschrilt en in dic der J(nclsch!
cultuur \'cN,jcrf l,inlrhor zich ecn blijvcndc plnats". ,,Ecrr
der nlq)st gczicnc cn ge$ruudcerde le.len oDzcr rnaatschappit"
(vaD Clcnecsl<nndc) Setuigdcn lrndcrc coltcs:ias vrn hcnr.

Zijn (,unrc is zo onraDgrijl( ,,r:e,bicclNaardig nocncLe
hcl ian zijncr biograplen .lat hct ecn apxrt bockkr€t zou
lcrciscn onr htt lollcrlig tc registrcrcn. Het olnvat plrbtica,
ties orrr dc ,,I{\'rkzallrrii", h€t ,,NHÈMalrhrsiaiismc,', .t€
,,\/rijc artsenkcuzc", de,,HoDrocopat|j{i", .lc,,Inentings-
rlwang", dc ,,liiDdclstcdte" cen vcrselijkcndc stldic ovcr
hind.rstcrftc in dr Joden cn xnder. volks\\,ijken i,.n ,\n1
stcrclanr , ,,1)r Itubiotbick ran hct loodschr lrolk" (voor
dÍ.tcl,t loor .,ns (;enootscbap); ,,Voeding cn Alc.rhol"; ,,U{,
discbl' lithick" rn dairrcnbolcD (lL' r'\t(tbxrc rrtikelcl o\-cr
,, llcrocps bclanscn " h zijn spccialc rub.iek in hct \.T.\,(;
Hicrin iD h]rl bijzon.lcr lrin rDen l,(\rondcrcn dc nust$hí rd
rnn dc Scb(,cn jouÍnalist, n.ar siijl L'n taal zo lolsirokt t)cr
so(,rlijlr, gccsiis cu gckrui.l met citatcn uii.lc lntickc cn rh
moclcÍne litcraiuLLÍ. \rar .lczc rÍtikeleD lran lren l,inlr|ol
classiíiccÍfn :Lls .cn .nc\(:lolxylischc rê.st, zo tijn gespiicirLli
sec,d ,,p tairijk \.rschcidcn gcl)icdrn, .lar hij ot) rtk dczrr
ccn n,c.stc, licacht rnocht nordcn. Zijn nranuscrDten Narcn
,,.us rincDr (;uss zr brhocl.l(]n Sccn corrcciio, {.rcD drukrijf.
z,', tiji hn11d onist)rotcn.

Op hct gcbicd clcÍ ,LÍlisrhc rthick g(t(l hij als dc ,,cctls(ir
,rÍ,urr"; B.hal\(i zrjn lcrdic|strD jcgcns dc genecskundc iI
hct alsenrccn, rl1ln (1ir jcgcns df Hchrcrn]\sc gL,iÍjr,skundr,
hct loods. s(,cinlc rn rlturclc lc|cn, nict nrildcr sro.ri t€
n.xincn Lritstokrlll krnncr \,xn 'lrnach cn Ta|nud cn de
dxarin \e y.ttc genrcskundc, hclrlt hij (,P talrjjkc probielriin
il,Lan'xn zrjn hcldcr lichi Iirten schijn.u. Bckend zijn zijn
sil1dies or.r'r hrit o,nshcdcn bcgrjl),,Jotsé l)olcn", dat hjj, oir
srond van dc 'l-nlrnn(hs{}c bronnfn x1s Sccrio cacsarea ;d€r
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tiÊce.rdci ovcr het niet rnnrdcr.rrrstrdcn ziclitcbcctd ,,Za
rràtll, rn lict hij zijn gezrghdÈcnd sran.hrnt horcn ovcr
obductic in Toodse ziekonruizcn, o.r. in ccn \1n..lracht d.Iar
ovcr in l,et GcDoolschap.,p 7 .luni r9-jr. Hij \'isl daaÍdoor van
hci ltabbinaat ilc tocstemnrnrg tc kdjgrn, dat .ljt jn bcpnaidc
gcvnllcn mocht spschicdcn. \bor (Le oplcicling \,rn Xlohali.r,
hceft l,ij hct ncdischc g.{hcltc lan colÍ1smit's HandlcicliDg
lcrzorgd, cn \.isi hij dool tc ïoercn, drt .lczen dc I'tila, volscns
de nÍÍlernc rnti-set)tischc nlctho.le nitvocrdcD. Ook Nas hij
li.l \,:rn (lc t xt.rcncom rrissie \-oor d. XÍohatinr.

Zrjn bctckcnis op a] dcze .Io.,{lsc scbicdcn Nerd, in r9o9,
do(r l)r l)iinncr oDdcrstrccpi cn ge:tlrd dooÍ .]e Ícrlcning
van de (lh(^\t,r-titcl, cen eerbetoon, .:lrt te\.rs dc eÍkenniDg
bekroont vnn .en godsvruchtige lc1.rns\vand.t, il]r\l'ijl zijn
verdienst(! door dc lt(rlingh \crdcn gcë(rd door zijn bc-
nocminS tot Riddcr tu dc Orde rnn Oranjc-\.rsslu.

II zijn gczin \as l,iDlihof ccn prttrinrch, zoncler rratcrielc
oisc'r c'r hii d,uktc danrop ziin stcmpcl \an Íarorc scestctijlrc
bcscharing. \\'illlriijk bracht hij zoncn cr dochtcl.s voort,
grllk,,oliiírllnk.n ron(1onr dc dis"; hij lcer(lc hcn dc raxl, dc
Ncttcn cn instcllingcn 1an hun rolk iD do ge(ist van 'fhora
.n'l'rlrditic.

(ldijk zijn grcsr!'shi,r(L(,rcn \\ arcn dr Lnrtlcrcn,,rxn ziji] ldÍlc
rcn onispÍoicn t hcnr \\'nxrdjg cn ziin voctstrt,l,cn druLhcnd.

ln (rbicdiiíc (in \'ccnrocdigc hcrinncdrs rulld ook ziin
vicr zonen lmn blijrl]n, ilie hcn gckcnd cn bc\londcrd hct)bon,
inrr lrun \\'rndd llls .loodsc mxnnen cn inD hu talcntcD, ats
ooli orrr hun |rrdir stdr roor ons (lcn(xnschx|. l,l\ drils d.
!,rdcr l(tr(lrD ^j nict nc.r uit {h dc1),)rrirtic

Dr. Meyer Pinkhof, (lc g.lftrdc rn ingrtogcn llioio.rg, H(n)t(l
assistcnt !an hct }Sotanisch l-:rbontorium d(ir Anrsrcrclanrsc
Uni\Hsitcit; \,rr r9?+ tot 1g+o PcnDirEmccst.Í \.an ons (;(

lschalvc (L(r)rzrtn vx1(-\rtcnsch,ppclijk ocuvre gcnoot hij bc
kon.lhcid : s nx'turcolosisch mcdc\\.erkcl.ran hot ,{h.Handels
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blad. \'oor hct Genootscbap hickl hij op 29 Octobcr r9?4 ecrl
l oordracht ove. ,,\atuuN,etenschap cn .Joderldonr", die ge-
iui€ïclc \'an dc ernst, \illarnlcc hij zijn gclooi s]nthctjsch
trachtte tc |crcnigen nret het wctcnschapptlijkc dcDken. Op
29 M^att rg27 blcck uit zijn nedcctclinS over ,,ltcn rrerl<-
naardig voorbeel.l v.rn rrocgcr tx.rl|ergetijhing" zijn kcnnis
!rn de na-bijbcisc literxtuur.
Dr. Jacob Pinkhof, aanvankclllt Pharmaccut, làter Oogarts
tr Arrstcrclam. Ook hij l)ublicccrde \:erschcidcn nrtikelcn op
zijn studic gcbicdcn. \'oor ons Gcnooischxp vertaald. en be
\erLic hrj een spcciale uitgnve onder dc titcl,,De levcnsl(ràchr
ran hct .Ioodsche Volk , Dr. Hnft-kinc's ,,La \italitó dli
t)euple lui{".
Sally Pinkhol. \aast cn boven zijn anbtcl,jk lcven irts secfc-
tn.is Ían ccn Sroo i-indush iccl, lcc{.le hij ztn rjjk genÍreds
lrven rit jn d(i poèzic cn.le rnuzick. Irlccrderê bundcls gc-
dichtcn van zijr hand zagcn hrt ijcht. Als l(oorlcidrr cD com-
t)onist \'in Hcbrccu\ïse thcma s xls horra's c.d. hccfl i,ij be
k.ndhc,.l grnotcn. Zijn gesclrrift ,,Al Iin.lr o.th nr-ocr:rj"
sctuigdc lan zijn inzjcht op.loods religicus scbicd.
leonardus Pinkhof. r\rtistiírk tclicnaar. lcraxr in hct tclicni.n
ran dc H.B.S. tc (len Hcl.lcr, o,rtNcrprr rar Jo.,dse cultus
roo,\rcrpcr als Porí,uchcs c.d., cn Ex I-ibris nrct Hcbrecu\isrl
nrotic\e . Het door hcm ont\\(npcn stcnlpcl latl ons ccnoot-
ichap Dr]rt dr l)rrDdlndc tcmpelhrchtcr dcs Jodcndoms xls
r, bl{:1rr lÍru.lt bii dc lcdrn zjjn hcri r.]rins streds tcïcndig.

L ralr l.lsso 132n.

Dí. B. ISRAËL RICÁRDO

I3cnjanrin IsÍLill Iticxr.lo \\'cr.i t{r Anrstcrdxm stborcD, ( a.u
Irij lcc|lirg ncrd rnn hct Portugces IsÍrëlictisch Scmnnriun)
..Dts-HairD '. In r9o2 hg.lr hij nrct 8oe.l ge\'.tg |ct l{oró-
.\anrcn al. \aast ílc .joodsc thl]ol(,ilic studccrdL. hll ook rLar)

de Amstcr.laursc Uni\arrsitcit Iilassieho lettcr.n {.lk, sru-
dic hij op Jr Àlci rgrT beliroonde met clc plonn)tie tot doctoÍ
ir de klassiclÍ lrttrrfn op ccn prorlschrilt: ,.I)c pract)ositioris
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(rap() usuNtquc sisnilicatioDL' in Pcntatcuchi vcrsjonc -{ler-

In r92j wcrd hij bcnoenÍl tot ldjunct Rabbrjn \':ln clc
Irortugees lsftËlictische gcnlecnte tc Aurstcrdam;in r92ij rvqd
hij nklaar toi rabbijn b€nocmd írn toi Rector rrLn hct Scmi
|arir r, \Íaar hij eerst lccrlins \yas ge\.ccst.

Nanst zijn lvcrk in de gcmeentc g€noot o(rr 1.oont .t€
Zionistischc be$egiDg zrjn betangsretling. 2., \.as hij vclc j,rrcD
l oorzittcr van de Nedcriandse Mizrachic.

-l'cr gelegenheid van zijn Toste i erja:irdag boo(l hil .lc gc
rrreentc: zrjn vert.rling ïan dc Tefielor ann. jn rq;o, bii hct
-71,.,-ri 1.r..n J-r -rn.Ó,t |r., I'or.. t.r. s, ,,r..
te ADlstcrdanr hecft ccn connnissie dic vertntiDg in ctruk .locD
lcrschijDcrl cn aan dc gemeeDtc aangeboden. Hrj \verct ten
:ilottc evenals dc ncesten zijncr:Drbtgen(,trn gcdcporreer.l cn
liec,dc nici wêrr.. Ztn arndcnkcn lecft voort door !]t zecr sc,
\ritJr.li\-i,1, vcrt.rl nË ,l.r ScL,e l, n 5.P.R

SIGMUND SEELIGMANN:.)

Sigmund Srelisnrrnn \,;írÍd op 2r Uci 187.1 tc Iiarlsruhc
srborenl), NaaNandrrn ht Írc(ls ol) jcusdisr lccftii.L mct

.\r .-.,t.,., !,, .t:. h " 
. ,ll ,,.

\flI. lsr. Scmina,ium en \1rg.h ook gcdurdrdc eJrjsc ialIrl
-11," ..rr. ,, , nr,lril , r,,i!,.r., r,. tr.,r ,,U t..r.

r(jr rriend \an I)r ])iDncr, ]i$aDr hij in naLr$(j aanraliins
r..r' z L,"sirr ...' u,. ",,,,,. ,1,1,.-
hjkc znr .ir critischír sccst hij bij z,.tn stu{lir scinsr)irccr.l \\rrd.
\inn dczc bijzondcrc llr.sooDlijkhcid, \\irns in\t(Hl op hrr
\o.]trl,lndsc Jí,dcn(lour hij nict tc i!)og lion schatten, \.atrr
Iul ccn d;cpc rore,jng op, \ trc hij scdurrndr zijn gchrl!
lev(I bchiÈld. 1)uichlllh konrt dczc iot ojtng in .lf Dccroiogir,
Ni.llÍ hij in do .li,dischc Prcssc vx,1 r,r Norrrrbcr rqrr arn
I, ,,..".1.,r,.r,i. .,,, I'r. t' , t,. rr r,\ij,t.
-) l)cr. lercnss.hers vaD (1. I'rn(l rrr \tjtcn L HiÍschol is ncl

' )' Ll ( l, ' 
..^^ r.

",, 
ï. ,1,1 ..',t,'1,,.',, ,' .', " ' ' ,

I !,1\! \\ {í !iq.
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Rccds in zijn studiejrrcD Nrs Sccligmann bcgoDnen nrct

de samcnstclling \.rn oen bibiioiheck van Hcbr:rica en Jrdaic:t,
die tot cen dcr grootstc particulierc l erzàmelingcn oP dit
gebie.i zor uitgroricn. Zij vornt ccn Naar.tiSc Yoo'tzetting
vàn dc bockcÍijen van vcrzrnlelx,rrs :rls N. H vxil Biclna,
D. llontrzinos cn H. A. \ïagcnaar, dic in dic tijd het
cinde clor rqdc ceu$' tc Amsterdlrn leclclcn cn de beginnc-
ling ynn goedc rard l.oDdcn dicncD. In hct bijzonder lorooPtc

Scttigrnrnn tocn baDdcn van vricrdsch.tP aan mct etrstijo
.ro. rn h, ri"rr. r'rl,).orl,, li. r'. n ./" ir rrol. i nrr. r1í.r I,,
dc doorl ran dc ïc'rzamclnar, \'erkocht zou wíJrdcn, door hfln
met gÍote accuratcssr beschrcvcn is.

\roor het \crkrijgcn \lln ccn .loodse bockcrij vau bcickenis
$or.lctr bchJve dc nodigc icldclcn ook sedukl, volhardnrg
cn voor:rl kcnnis \an cn licÍdc voor het bock vcrcisi \\:ant
H.Drc, u$- \.íi r \",r .r .'ls riJ ! ' J r :r, r'rJI r ,rl

lmden deÍ di:lspom zijn nici gcmakkclijk tc bckonlcn; boven-

dicn is \\ ci{cns (le nro€ilijkhcden l|al1 het uitgcvTn vcrbondcn
dc sthrijrcr dikNijls,ell dc tr'Ísoorr, die rrDr dc vcrsprciriing
vtllr hct bock z(ng drnagt cn nict zcldon is cr ccn tritgcbrcidc
.o,r$l)ond$iic nodig onr hcnr tc bcrcil(cD. Scclignrann's

vcrzaneling nrunt nirt zozct'r uit .l(xn hct aarrtrl kostbarc
of zcklzanrc \c,ken.,:l,rt cr tc rinílcD is, als rrt door haar
\(nlcílishci.l op brpaal.lc scbicdcn. Zo hccft hij zich in de 1(,ol)

dcÍ jnrL'n in hct bczit \f ictl tc stcllcn \tD .le nrccstc uitgnldr
dcr Dn)dcrDc loodsc $ctcnschnP, met \\'icr bcstr vcrtcg(i
\roordiscrs hij rcortdu,ri.l h lcrbinding stond, zo.l.rt zii

hcnl oo1( Sturnni !o(,Íal.lrukkcn of (,vcrdrtllJ(cn un hun ot'cr
!crschilltncle tijdscbriftcn \trspÍrido ocuvrc ioezonclen

Ir hct bijzondcr hrdden sl'nngog:rlr l,oëzic, bibliogÍaPhit
cr historie zrjD tutrnsc bclaDsstclling, iuist (1ie \'ltktD
N:r.1rop coÍpt,phacirn dcr .looílse \\,etcnschat) als ZuDz, Siein-
schnci.lcr cn (;r'uctz zi.h ntct hijzondcre iivcr hcbbrr toege

Lgd. I'it (lc aaÍd d€Í zaak is xlles \at oP d(: g€schiedenis

der lodrn in Nodcrla.d betÍ.kLing hccft in zijn vcrz:Ltt1ehls

tc vindeni daarrllrst beeÍi hii op het gebiecl dcr svnagogale
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poëzic uit vclc landcD en vcrschillcndc tijden ecn kcurcol-
lectic bi.jccngcbracht, dic cle be$orderirg van kenners als
Brody en ])aviclson hccft wcten tc wekker. Mct Brote vol
docning Nordc hier vernrekl, dat Sccligrnann's uniekc ver-
zrrncling óórr gchcel zal blijver vornren.

\ràn biblioPhicl tot bibliograaí il n'y a qu\m pds; vooràl
hct Hcbreeu$,se bock nlet zijn nict zcldcn in randselachtigc
stijl opgestelde titcls, zijn nchti:r chronogrammcn verborgen
clatcring dNjnt bijna stecds tot de kennis nemen van dc op-
gaven dc bibliographische handbockcn cn dit leidt meer
malen tot verrasscndc ontdekkingen, voo'.Ll bijouclcre werken-
Zohad Se€ligmànn het vorrecht in cnkelebl:den, te voorschijn
Ílekonxr uit dc band van ccn oud tock in dc Lcidse Universi
icitsbibliotheek, een dcel tc ontcleklien Yxn een'l'almocchritga-
!e, in r494 in Portug. Íledrul<t, Naarvar het bestaan voordien
in twijíel \!lls gctroklicn. Zijn public.rtic hicrovcr in het Zeit
scbrjft liir hebÍrcischc Bibliogrnphie \,an rgo8 wordt nog dili-
Nijls secitccrd; vroeger redsÍad hijin ditzelfdc tij.lschrilt ecn
nanvullingscscvcn\-rn cen dnxrverschcncnlijstvanHcbreeu\\
sc !i crk cn , B cdrn kt t e Ii:rrlsruhc, Scclignl:tnn's geboorteplnnts i

ook c'risc vrn zijn rlsse\\oonlijk lccrzanx, besprckinsen
Ían Ncderltrndsc nitglvcn loDclen da,rrhun plallts.

Zijn bcstc publiclties zijn (lic, \'aarin hij bibliographn, cn
histoÍi.,snpl,ic ycrcniHi: wa|nccr hij vtln ziin lrcnnis van hct
bock gcbÍrik nraakt onr historischc fuitti. Írst tc lcsscn,
clattt tc vcrifiërcn ot pcÍsonen k'karakteriscrcn. In hei bij
zo dcr zij hier g$vczcn op 7.iltJ Gcestelijh |crc í de Haas-
ntt;tse J.rdsë zolze íe Íe 's (;ftnie1tlLdge, opgenonrei in van
Ztider\'s ])e Hoasd itse loden in'sGrtrcnhas (r9r., cn op
zijn ltiblio{nfhie $ hisít,,,ie \1927). ln ílit lnatstc \!crk ont-
Jecndc hij aan.lc v)a)r 1627 in Ncdcrland verschenen boeLeD

waanrn hij zclf gecn spcciale rcrzanlelnrg bczat, maar
dic hij toch nauNkrurig bcschrccí bclangrijke gegevens
voor .le geschicdenis cler ecrste SephardicD tc Anrsierdam.

De grondige bcstudcring lan deze eeschiedenis leidde henr
tot het opstellcn ran ccn hvpothcse, die in h:rar algemeen
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heicl op grote tcgcnstand stuitft. Hij uitkr nanclijk iD Hct
llarrancn-problccn uit ockonomisch oogpuni (1925) .le lne
njng, dat de eflste X{arranen zich hicr te lande nict oD1 dcs

Seloofs \!ille, maar om econonische redenen vestii{den. \ran
dit gezichtspunt uit bczag hij zcus in €en nrtik€], versch€nen
tu het Malndblad Anrstclodamum, en gctitcld .Slt,?{,;d
.lnsteladdmensis, de tegen Spiní,z.r tritge\aardigde ban. Een
andcrc door hc onh{ikkcldc thcodc, dat van Xlozcs Mcndcl-
sohn geen invloed op de \ederlandse Joden is uitgegaan,
Nerd niei minder aangevochten. Juist deze en dergelijke hy-
pothcscn cchtcr, xraanoor hij dc arguncntcn uit dc rijkc
schat vaD zijn grotc belezenheid aanvoerde, \\'erkte stinu
l€rencl op de siuclie van anderen.

X'leesterlijk en algenreeD gevolgd is dc door henl gegeven
knrakterisiiek van .le geschiedenis der Nederlandse Joden-
Hij toondc n.l. op ovcrtuiscndc Í,ijze aan, dat dc vdjhcid,
\lelkc dc Joden hicr te lancle van ouclsher gcnoten, te d.r.nken
\r..rs :làn het ontbreken vm eer rlgerneen Jodenreglement,
zorl:rt icderc souvcrcin ovcr hen bcschikken hon, bctgceD lncn
rrresiàl jn \relwillen.le geest íleed, (nndàt de steden er voor
dccl in zagcn Jodcn : s inwoners tot zich te trekkcn; daar-
raast wees hij crop, drt noch dc Scphardicn noch de Asjkc
naziem zich hier aar de cultuur van hun orrgeving onitrok
kcn. Hicrdoor kcnmerkten zich de Nederlands€ Jodcn door
ccn bijzondcrc gccstcsrichtins, waarroor hij hct cerst in
ccn bijdragc tot €en ter ere van Prof. SillÍnlsen te Kopen-
h€en ir r92j vcrschcncn fccstbundcl dc tcrnr spccies
hollandir judaica aanwcndde, utlkc narlien algcmeen in
Sang gcvonden hccft.

Zo |olmde gcschicdcnis dcr lodcn in NcdcrlaDd \'ín)r
Se€ligma n gednrcrdc vcertig jnrcn een on.lerserp vnn ioe-

Sewiide studic. Mct oncindig gcduld zameldc hij volgcns cul
plan, dàt hij rccds in rgrr in het tijdschrilt Kadnrah uiieen-
zcttc, cle bouwstol:len bijeen, die heri in staat rno€st€n stcllcn
een zo Sctrou\\' mogclijk becld te krijgen van dit brok.Joodse
histoÍje cn xfl nr hct bijzondcr van dc gccstclijkc structllur
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en het culturelc lcvcn van cle Nederlanclsc.Jorten; geen moeitil
\Íns hcnl hiervoor te groot, gcen gcgeven te gering.

Het is hier nict de plaxts on elu opsomming te gevcn van
\clerlei publicaties, in dc l:ratst{r vier rlccen:riën van Seetig-
mann s hand verscheneD, $'elkc zich met zeer uitcenlopendc
problenen op hct brede veld der loodse studie bezighouden
cn duklellk aaDtoDen, hoc hij steeds voor Dicu\'!e ideeëD cn
inzichten opcnsiond. De BijdrageD cn Nlede.lelingcn van hct
(;cnootschap loor dc Joodse Wetenschap in Nederland, dnt
hij in rgrg oprichtte, komcn hicrvoor eerder in aanmerkirg.
ltcrlsaardig is het, dnt zijn cerstc prlblic:rtie, Lasse bijdng,."
tat de geschíede is ílel Jaden ;t1 Ansíeldan, verschencn iD
het Ccntrmlbhd \rr.rr israilieien ln r9oo, zich met hetzctictc
onderwe4, bczig hield rls zijn hatstc: .le uitvocrigc rccensie

in het Tij.lschrift loor ceschiecleris (r9.1ír) - \an hct in
d.rt jaar onder rcdrctie ran Brugmans rn l.-ra li LLitgege\ rn
rcrsie deel |an dc crschiedt is del Jade i xtde oltd,.r^Í,11\
hij dc ver$,.zenliilinrg zílg ïan een lang gckocster.le \!ens.

-\-ict onlcrmeld echtcr llrag hier blijaen ziin bclnnsstelliDs
rcor cn zlln kcnnis \.nn de.Jo(,dsc Nctenschap cn haar bc-
''. t , ,,r' in ,f.1. , , .1, ', Lr. J.,r . , i,, L, r- Itn
lijhheid iD stcrl(e nraie tv|ecrt. Lcggen hicrvan cnkele bij
rlra8cn in hrt \ccl(blnd,,l)e \rrijdagavond", waarvnn hii ccn
qeNaurdccr.l mdlcwcrl{cr \\'ns, een sPrekcnd getuigenis a{, iD
hci bijzoDdcr liornt.lit tot uiting in cen intcrcssante scic
a,tilrclcn, getiteld Jootlscht 1tet.]1e:hal ij1 

"toe;Líjke 
íijde ,

\, ..h.r,', irI, r |. r'.L,.hti I ..n r9ri.
\Verd Seelignra:rn geneesd oln clc fclle, .,ngczouten critictr,

die hij hon uitoeicrlcn, vooral \.mnecr bij meende.le strijd
tc noetcn mnbindun tcgcn dil€ttantisnrc cn schijnseleerd
heid, ge$arrrdecrd \eríl hij, omdat hij gaanc cen icdcr, dic
zijn voorlichting zocht, \'nn rrad dierdc cn de ge\yenste in
lichiingen uit de overvlocd 1'an zLjn \i.eten vcrschaftc. In her
Itijzonder rvr:r,-l hij door velen uit hct buitenland gcraadptccgd,
voor s'ic hij zeils, zo Dodig, uiigebreide onderzoekingen ver
richtie, \'rlarvan in \rÍ)rwoord of inleniing tot talrijke \\erke
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op vcÉchillc d gcbrql der Joodsc \vetcnschap met drnkbaaÍ
heid ge\ïag \ïordt genaakt. \iírn de achtirg, die hij in het
buitenland genoírt, getuigt ook zijn cr€lidnaaischap van dc
Verenignrg Mckizc Nirdamin, tbans nr Drcts Israêl gcvcs-
tigd, Í'clkc ccr hrj ct de mccst voorarnstaaDde Joodse gc
lecrden dcelclc. Oo1. de (lesdlsch.rlt zur l:ijrdeÍung der \\/issen-
schrft des Judcnt lns hec{t hij mcnigc bcl grijkc dicnst

Zo is hct tc begrijpen, dat hij ocn uitgcbrcidc corrcspon-
dcntic vocrdc nlct tnl vrn gclccrdcn, $ierl hj, rannccr zij
Àrnstcrdnni bezochtci, gaannr als Sids d;ende; nxu\c yÍicnd-
schap verbond heur mct Prof. A. l.rcinaDn tc Frankfurt a.M.
(thans tc Nc$-Iork) cn Proí. A. x{arx tc Nc\ï-York, die
cvenals Seeiigmann op hct gebied dcr .Toodsc bibliogrnphic
cn historie nls meostcrs orkcnd Nordcn.

D. IIU\, rll b" l.' r'r, \ 'r ,l' rr..r( 'rrt, l;."r , rn qr!-

,nund Seeljgnann 2.g., dic bij dc bcoelcnaars dcr.IoodÍl
\ïctensch:lp, \raar tcr \rrckl zij ooh Drogen \oncD, niet licht
vcrgctcn zal wordcn, br:start v)í)trl d,riÍin, d.Lt dí,í,r zijn toe-
cLoen het cdturelc lcvcn tc Amstcrdan nict gcísolecrd iïcrd,
nraar stecds \\'ccr frisse s.lppen kon ontkrnen arn dr gÍoiÊ
centrn van Joodse stu.lie, .crsl xan l)Lritsl:rnd cn latcr mrn

Dngelltrd, ,{merika cn Lrcts lsraê].

Dr. D. M. SLUYS.! I

Op 9 Juli rg,t-j Lvam tc Sobibor om hct lcrcn dc lnan, die
mhdcr dan \ric ook had rerlvrcht te zullen sterven

wcrbanDen vxn zijn geboortegron.l, zo ver vrn het lancl, $aar-
van hij zicil stceds €cn trou$ ondcrdaan hrd getoond, en va11

de siad, waaraan hij zozecL *as gehecht; buiten het Kerk-
genootschap en de Jooclse Gemeente, rvelLe bcide hij b'jnn

4(J jaar met dc inzct van zijD gchcle pcrsoon had gediend, en

in ecn geheel anderc o,ngeving dan die, waarmcde lrij zich als
liederlan.ler en als Jood één had gevoeld; dc lnaD, die meer
dan wie ook grrfstcdc had veNacht op de be-

.I)

sraalplaats XluiderberÍ{, nclkc bjj uitst(k zijn zorgcn ha(l

gchad, I)r. D:rvicL Mozcs Sluys.

,,Dr. Slu]'s , cen naanr, clic ccn bcgrD $,rs gcwordcn, één

bcgrip tc zamen ],]nct ziin KíIe jn ,,Anstcrdanr hllnrnrchoil
loloh", \\elkc naam hij z(, gaarnc bczigdc.

Hij \ycrd gcboren tc AmstcrdtN op 2s Nlci 1u7r, bczocht
hl]t N.l. Seminrriun cn bcbnrild€ in 1392 dc 8ra.!d van
Maggicd. Aan de A,Isierclamsc Liniversiteit studccrdc hij
lilassiclic letteren en pr.rmovccrde hij in r9o1 op hct proef
schrift,,I)c Xrlaccabacoruni Libris I ct ll ourcstiones". ln
r9o5 bcnocrrdc de Permancntc Conlrnissjc hcnr toi hanr

adjmct-Sccretlris, oDr dc in dc dnnst vnn hct N.l. Kerk
gcnootschap cn varl dc ,\cderl. IsraóI. H ooÍdsj llagoge tc
ÀDrtefttarr verijrijsde Sccrct:rris lí. I-. van ADrcringcn tcr
zijdc tc statLn. ID 19t)6 krccg dez. oficicLtsc lunctie ecn mccr
oflicicel k:Ifaktcr, du)Ídrt dc Ccntrale Commissic hcnl als

hxàr acljunct-SecrctaÍis bcnocnrde. rnni.klels h:td dc Xerkc
raad tc Anster.tan beslotcn tot de instcllirg van een bcvol-
kingsregislcr cn ot r Septcrrbcr van clnt jarr k$.im Dr. Slu]'s
in Íunctic als Chrl vrn hct rlclolkingsrcgistcr rrct oPdraclrt,
onr {lii in tc lichtcn rl1 tcvcns om nar$t dc adjunct-Sccre
txris \V. Pal(kcdrrCer, dc Sccrettris bthlq)zaam t(, zijn. In
rgrz volgde Dr. Sluls dc Hccr ran Anroringcn o1, rls Secrc-

ta s bij dc .loodsc Geme(Jltc (tot l r I )cccmber 1912) .n bii hd
Kerkgcnootsctrap (tot zijn dood).

Zijn bckcndheid krcqj hij h de cerstc plaats in terstbc-
(loelde functic. Het Nas ook stccds mc.kbaar boczccr zijn
grotc licfdc uitging naar zijn AnrsteÍdnnsc liehilln. En clat

nict alleen naar cle liehillx \'.rn zijn tijd, nrnir nrar de 8c
nreentc, zoals deze .joo jaar had best n en 8el€efd. \rect heeft
hij gcstudeerd h de bronnen, \\'iaÍdoor haar gcschiedenis kon
Nordcn opengclcgd en veêl heeft hij daaromtrent gepubliceerd
in progranma's van bijzondere diensten, in clc llgenene €n

in cle Jooclse pcrs, in de,,vrijdagavond" en door een belaDg

rijk€ btdragc in ,,Geschiedenis d€r Joden in Nederland", als-

medc in de Biiclragen v het Genootschap. Hct js dan ook
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jcen soD.lcÍ dat ook zijn eigln Dotul€n geschic.lenisbocliil

voor dc Joodse Gcnrccntc \\.as hjj haxr zcrr kundigc hoogstr
adnrinistraticvc alnbrenllnr, hij kírndc dc lin:rnciën cn .ie h is-
houding door cn door, hij lridrlc hei xpparxat rrct vasrc haDd.
1\'jst ccn toe,:lc stnf van anrbteDarcrl olr1 zich tc \ erzalnciÉn
v.,or Nilj hjj ccn gozicnc chcl !r,as. l)oor dit r cs nrm hij ccn
.igcn lcjdcndu plaats in. Itritiek is hc,n dalllbii niet bcspanrd
j€ble|cD. I)it laatste bciroi o... dc \\,ijz,, \aarop hr.r zijn
stukhen steldc in c.n stijl, dic Behe(rl aanslool bij zijn a nr-
tcljjtc oputtingen, doch dic nict loor ieder.rtot tÊesbrar \\'as
xls ed€ dc Nijzc \:L.ror hij cle ,ci.lcnrcni.n hnntccrde. t)o.rr
hct verbeterc. \'ar1 .]e bestaancle en hct ver\anrdigcn \an
Dict ïc vcror.lcniDgcn cchter Ncrcl clc Scmecnr. l)eter br
stunrl)aar. Op dc Hoge lrccstdngcn (licndc hij tnct zijn aa s!-
narnr st.mgehrid dc gcrrceltc lllllk als \qn.zangeÍ.

Ook op hct l{ kgcnootschrp, dat iocn írcrl nrindtr. om-
rxngÍrjhc t,ral. ha,:1, druktr bij zijn stmpct. Jaartijtis bczocl,t
ljj nr zijn vrcantic ccn,rltai gcme€,rten, \'crkcndc cr oud.
brgrárltnxatsen, cnz. \:cct tltd b(istccddc hjj onr de gocdc
verstan.lhol(ling tuss.n d. ovcrhri.l cu (lc.Joo.lse instantic-r
iL' bcstcn.li8cn cI1 zo nodig h.t contaci tc |crbcterdr. Itrn
hoogtepunt \as \,íx)r Irrr hct brzocli rxn .Lc KoDinHijlí,
IrrLnritic xan dr (;rot. S\ naiiogc tc ,{r sterdam op r Aprit r.l2+.
Zijr brnocming tot ddclrr in rlc ordc \,an oranic Nrssau in
r!.1-J \ve,(l rlcstijds gezi.D nls ccn (ldnoDstÍaric, (1at in Ncdcr
lar{1 hct in Duitslan,:l sti'c.]s strrki.r \ïor.loldc nnri s(lDitism.
gccn inrlocd had.

Ëlij (erktr nict all.cn jn oudc stijl, (l(,ch nrct rijn ,nedcNrr,
lijnsontston.letrteAnrstcrdx (lricmodcrnt stnagogenin.tebui
rrn$ijkcD,sa:rrdooÍ t(,\'cns clc.l{,ccnrnlisatie $o.d bcvcstig.l.

I)c vorbrtnling \rn dc .loodsc \!Êtenschap hnd evcn.cns
zijn bctangstethrg. Hij \'ns rnedc oprichtcr lrrrl hct Oenoot
schap in rgrq cn \\'ns sdctdicn, tot zr.tn dood, bestrlrrdcr.
Op dc lijsi ran ncdcNerkers van de ,,\'rijdaralond" sraat
zijn n,L.ur lcrnÍild.
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Ik ,noge herhalen de door ProÍ. I. x'I .1. \Jalcton bij de
promotic tot hcm gcrichtc voordcn: ,,In die zaak hebt Bij
<etoond Íood te ziitl en te s'illcn ziin, cvcnals in veie anderc
dinsen en dic naam Jood hojlig en ceD siernnd tc achtcn".

B. \\" dc Jonsh

SIMON PHILIP DE VRIES

II r i.',., " , ,,1.. r. r " I oo.' 11, rl. rrij
lcrensschds van ltabbijD l)c \rlics. I)aar is dc beperking ran
:lliktsath sjeNnso bclanav, dr: iDitctírsrnhei..l, dic brt ccn h.Í
ncnkcn als hct onzc naar Ioodsche Droraal past. ED daar is

.. r"n,l, I i'rbir. 1., . ti, r" I,t u,r. Ir.,/tn|,i,,
:cn .lircct. vcr\ïnntschap tot t\\cr mal(rr n)r lrzcgdd, zoorlai
)rrsoonlijh scvoclcns ,rict shchts \'an ïllclring, nlaxÍ \ oolrl
.lok van lirld,", r\lij bi,r.l .

Il\.cnNcl zrjn bct juisi dc^ p!rs.,onlijk s.!o.ldis, (tic lnij
'lcn sclrrorrn dr)clr o!fl \'inncn. I-Ict |oorri.cht der inlienre \u
l,oLldjng l,,gt ij de gr.tig ..nrxnrdr lcrplichting op, bil
rcldz.rnc gcbcurtcnisscn rn op rnl(lc Llit\cÍliore. tijdstil)lr!
1al)ij t(,tÍdcn mtt Lrrrn,lltkr rlnrdrn.

\\'illrn n ij ligLLrL.n Yar l)cteckcnjs SoÈd bcgrijPrn, (laD dirncD
rii \'oor nll.s tcrug tc gxan naar hun icugd, natu |et,irjli.Ll
rn den tijil l,u,n,er cc,str,,rt\rikkrrmg. I-rcr is in íIrs gc\al

Ll de t$rc(l( hcllt lan d.D DrgcDticlrdcn ccuN stichttcn in
rc'r destijrls nictig.Lr)rp in dc (;eldcrscl,c.\chtcrhoclr, tc
\ , .1. \. I ..,'-"1r, I,r ",1. r. l r, \'ri, q rI rr
Hct is vooral hct ou.lcrpaar 1)c \iics, Naaruit onzc Siniorl
Philip dc Vrics, zoon van llanucl, ontsproot, .lat (l:rrr jn de
.cDznannrcrí], lcrsiidcrd ran clk.loodsch nriinr, con \\'a,rr
rchtig Joods<h grzir \1)nrt. l)!u. is de \raarrliiic laclcÍ, ccn

.crlijkc rlnn nri L'cn hnrt ynn Solrd, cln tÍou\r'Jood; cn
rlc it1 gods(licnstigc z.rrÍrzrmc rrocdcr, strcng r.,or zichzchc
.n roor haÍc hindercn. Itceds in (Lc l)rillr jcuitd n rt hct
iegaafrlc kind dc Icrlatcrhcirl \'xn hrt.loderdorr, \'el víriiig
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gekolstrxd in hd oudol,lkc huis, Inaa! vrcen nr hcel dr
andcrs gcmrdc onrgcvin8, gcvoclcl hctrbcn. Var zijn gro(,t
yaclcr lccrt hij hct Alef l3c(ith. Maar spocdig toch nog vrij
laat nrlar (l( terccht gangbarc opÍrttiÍg gmt hij in zomcr
(! \'inicr, in storDr cn rcgcn, ovcrdng cn door d.| do|krrrn
a\'.,nd, nrt z;in broc., dcn hngcn stillcn NcÊ, dic \,ocrt nnar
hct tod, nos yer gírlcgcn lloÍcu]o. 1). drang n,La, .lo(luxlonr,
nrnr lccrcn, dic hcnr aa.gcborsr is, ruclt rkhrs strrli ann
gc\\'akher(1. Íiaraktrristjek .J(rÍ1schc gezrsdrn zijn hcm, clr
ook anítcrcr, ril dit in-Joodschc oudcrljk tchuis brtgcblcv'ir.

1)c jongc I)c \:rics is Ílcen kind \'rn bct ghctto. lllkc gbctto-
gc.si ishcn vr(](rn(I, blijk \1. v,rli l,dn vrr gocd. ooli iu
llo,cnli) triilt hij djcn nict nllll; \cl virdt hij .l,rar hrt ou.Ler

\(tschc, ní)s onsc,fl,tr, lnn(lchjkr .loo(lschc l!:vcn. \os \r,rs
(laar lr(ir ,,lcrnen" rn.h riggocn dcr (;c,rorc inhrunscl,.

Sl,ocdig \\'ordt hrj opScncrkt door dcn danr lcvcndcn ,,lÍccs-
icr' Schaal), (lic ccrr ii(,d( nlccster wns cD door dcn bcgaat
dcn Opperrabbijn Tobixs T^1 ).Ji OpsrnÍ,rlit on, zrln aanlcg
(n zijn rc'rrou(l rn onr zijn lrocs zich,rpcnbxrcndcn zil voor
cll Nrre betrch(i,is lan den lJijb.ltchst, zijn lici(lc !oo, dr
iulllllsc ran dc Hcbrccrnlschc taal, zijn vroom g.nrord.
Itn h,j w)r(]t als ,,\1\tbclo!en(1" DlLnr hrt I)iinDcrscl,c srnri
nuiurn lr An)stcrdxm gcstLrtlÍ.i, \'{ar hij o {Lanks de lort|
\r)orbcroi.ling ccD zccr gocdc cntrcc nranlit. Hcl stillc, \'nn
nrture bcdccs(lc dort)shin.L k(,rt |lotsding in hct (lrulrhc

ilr(x)tc ghcito, in dc trr wa-Ec v.rr Anstcr.La r. I)c locrling
van ccn d,)r|ssclÍxn, h rorming tur rchtcr brj hct grootc
st,rdskin(1, zict zjch inccns nr ecn gcorsrnisic,dr DrÍL.lclbarll
,1,,, r rr í;\rr,'.', .l,1 ,lirr..;1'1.. 

"r
I)czc ()1rr3anij hcr{t (lcn schuchtcrcD, fjjnen schotirr Dmcitc

sekost. tr'l:rar hij \'o d (r tror\\c vriendcn rn gordc leiding.
Ynn zijn gocdc rricndcn nraH cn moct ik Dct
dcngcDr, die lrsl] jrl \1li: opzichten zerr na $as cn ook l.rteÍ
jn rnooic cn mo€ilijkc t'jdcn clicht naast hcnr stond, mijn
Inclcr lsr Snnrucl ])asbcrg.

l)c Íriendschnp tusschen dcz€ hcidctl, warruit cr dubbelc

tv

ycr\r,urtschap grocidc, tlc bliivcDdc rclati., sc\ol8 ooh \rrr
sclijln,()rmighcirl m carrniÍ'cu vrn trouwc, \'ruk H{$rt{,rNv
sch. corrcslnD.lentlc ovcr ra1. cn bcr(,ct)sralritrlc'gcnhcdc|,
Y,n.]nt rcn hooldstuk op zich zcil.

Hij \.rs cn is nict icn)and, Lln vclcr lnvl(,ill ol \dcrlci bcir)

vl(,l]ding ur(lergaat. Hij is cr tr onrfl,{Dldijf cn tc oorspron'
\.lrt^ \" .lr".l, '1, ', .r'i( /'l : ,,r 'l
or) hcnl clruktc: cr is í(tn lcidsnran, die zijn llecstcr blccí,
Nicns berl(l henr stcc.ls rls \1r'brclíl loor oogrn blccf staan,
l)r. I)iirmcr. I)czc grootc rnan js zij mcDtor.

Mcn hccft hct \v{l bctrcurd, drtt dcrc brtzon(leÍ. st .1('rrt !(l,i'
dc llatstc ctappc hct scnrinrrilnrl l(:Ít vcrlatcn; hii imners
zou zekcr gcrocpcD zijD, ( ilanzielrlijli lixbhin,rlt n, bclJcr
.len. Il. \vaag lxrt, cla,utcgcnor'(f ot) tc rntrlicrr, (lit dit Ncl

licbi dr lrijr ontplooiïDs |an .lczc sa\1 cn strrk. lrrsoo,,
ljjkhci(l zou tclcnnncrd lrcbbcn.

Hoc dit ook zij, dr uitcriiilnr on,sta,rilighcdL't, \l)rdur l](!,,
lijdcns (lc stutlir tc nuchtiit (r1 sPoctliS \or(1t hij b{r.,cPen

tot het .rmbt vrn ltabbiln tc Haarlcln. \\ cldm start hij dnar,
gchu$d nrrt 1,aar, (lii !'(n l,,trt.litlí' tastvrijhcnl |rnirr jrÍctr
li(iÍ cn fulrt nrrt l,rn, (L{l'lt, ,u hot rollr unnn.lijkc lcrrn. Vc(]l

Í]ois cn licfs is (,vrr zitn Br rtc gczin, rrct h.m als Plltiar
cbalc litjuur, ti |crhalcn. lÍrar dit ralt buitcD ons lnstcli.
Hij is yoor zijn gczh ccrr irardc \\crkrr ot) rclr arbcidsgcbic
(Len. Itn dc st,)nn(l] \an hct lcÍcn zii,t $arrliil{ nict l.tDss

hcm {]n zi.tn vrou\, h(cnijrsaa,r.
Hij gxat door Lr|i lNt'n, rr,1i hct rn,btcliik. l( verr, zijn i:iil.n
wcg. ct al zijn hcltig tcnrprrunrent blijlt zijn houdnrij sí'cds
,rnrr. Ilij ai zrln ftlic strijdbaarhcid is h! stccds (lc Nnardii.c
,n rsch. Hij is ot, er ti)t) P:rstor. HrJ, dr mt \au hct nltioniLlc
elc]ncnt,n hrt complcx lodcndí,Dr, zict nr dcn ltabbijt) zckcr
nd]r dxn, jr icts,rn.lcrs (lan ccn ,,gccstclijl( , zooxls dc ktr
krtijkc sezin{ltcn dirn hcnncu. Iin toclt is hii rcht ook ern

Scesnlijkr ir) clcn cdeloi zirl \an (lit \'aali gcsna.l€ \!oord.
Ziju mooie ltot, .1í,t dc lorliclcnclc cn toch goÊdisc oosc,r,

nukcn hc'i toi L'.n prachtis ltabbiincn t!l)c. Dllic ,ech18c-
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aardc Ha{rletrschc baàlbajjt| nocmt trdn ,,rlc Rebbc". I)at
is cen ceretitcl, die v rcn hanst Chassidische aanhnnkírltk-
hcicl jcgens hcnr gctuigt, eírn ccrctitel en c.n aanhnDlctijk
heid, dic hrj yerdient. Ziin ïijne vcrschijning (,I zich z{tf hcctr
reeds beteek.nis. \V:lnrecr hij binn,"nkonlt bij zjeken, bil ilc,
|angenen, bij aNcilicm, dan trccdt ccn pc'soontijkheid biDnc,),
.1ie sf€er nreebrengt en rust, z,"lfs {ijding Zoo kon hij jarcn-
lang ooh yoor sccsi.sziekcD ccD zieleher(trr zijn. Vecl stille
s(,cialc rrbcid !(Í,r rllcrlci categoricèn \\,oÍ.Lt zoncLcr vect op
snruk door hcm \orricht. [cn c|(,qrpah, die hjj ,,gc€tt,,, is
loor het bruidsp:rir een grootc gcbeurtcDis. Zijn Noordí',l
zjjn hun ccn blij!c.dc tcrcnsles.

Hier rnoct ili i€ts zrggcD oicr h(Jn llls prcdikant. Nooii start
h! onloorberci(l loor zitn gontc.tc: steeds staat de ile(lachr.,
hrt thcDra,.lc opboLl'r, zclfs dc \(!,rdkcus r:Ln tc 1or.n vàst.
ZrJn opbou$ is zuivcr 1)iinDcrsch; nirt zoo, .ht Lct alleclr
,Ianr uitcrlijlt e. ooscnschrlnlijk rr ftn l)eetjc op lijtir
nls het bij ccn slaaÍschc navolgirg lan ct:rr svstccm at te
vrak lta'r zijn Zijn preek l,ccft dc zuiycrr con\r(,sitic nanr d.
mL'th(,dick ran zijn Drcstcr. Hci ziin vooral (t(: srooic ljjÍrn,
(lic hij in t oo8 hoL,dt. Hct is ccn b,ccdc horiz(Dt, dic hij
oïerzict, \l,narin bij voodrcur,-1e cmxncipirtictijd cD de.lood-
sch€ rcactic jD cn (,I dczrn tijd rrndcr bcscb.ruu(l Nordi. Ol)
dc kansel is hij \'ol echt ur ongckunsteld pitbos. \\:nrs is bij
\,.1n clkc d'ro,"sj, van hct hin'rnr intcrpretièrcnr hij stelt secn
!ra8rn, die op niets bclustcD, onr .hn lDtwoor.lor tc gc.\'l]r,
(lic nicmand \..n nooclc hrcft. Ook xl ontbreckr. nrar |ct b.-
proeklc svstccrl, de nridrnsj niet, toch is hij ook op dcn
kanscl dc nran r:rn .le l|schatt Inaar (lan moct rnen iI .tit
\yoord riet iets nuchtcrs ziclr. \\'ic hcnr hoort prírho. is
spoe.lig ontnuchter.l, \\!r.lt rrl,rl:]t, ofgcnon).n in dc roligiclrze
belevcDis, .1ic in sprck€Í ón tochoordor drn ondcrgaa .

Hij is ccn Soede lecraar, die nret rnccsterschnp over de stol
rn met klarc Noorden lcs ÍaccÍt. Rustig cn gedrldig, zciï+c-
.hrongcn, de,"lt hjj zjjn Nctenschap nrede. HrJ is €en do.enr,
dic zijn Sczag l.rxt scldcn en bij dc zclterheid der cigen vrr
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\ror|cn rcsultatcn gccD tcgcnspraak laat geldcD. Sterk spr"-eiit
jI zijn leeraarschap zijn groote liefdc voor hct Hcbrccu\rsch.
Het ligi g.hecl ill den lijn van zijn pers.,onlijkheid, dnt hij aan
\el drie CynDasixle nlrichtingcn Hcbreeuwsch cloceerde. De
latere theologen, rnaar ook dc velcn, \'ier studicrichting an.lcrs
\erd, manr die zijn lessen niet \\.ilden nrissen, zullen zich
zijn Hcb.ecussch, nccn, zrjn Joodsch onclerricht dankbnnr

Als voorgangcr zijncr Gcmecnt€ staat hij noojt a1s .lienaar
ran rvien ook, doch steeds zuiver als dicnaar ïan zijn id.aa],
hei àlztdige Jodendcnr.

Zijn loodsch+vctcnschappelijke belangstclling g:r:rt naar
\ele kanten. Ik noem er eenige. Hij is ccn uitsickcnd bijbcl-
\'eri:Jcr, \ïicns Í'€rk uitgnat boven datgene, r|at in \eder
lxndsch Joodsch€n lrri,rg op dit punt zoo al is gcprcstecrd. Zijn
haltaÍah vertaling is \1r)rbeetdig cr1 ni€t geè\'eDanrd. Het is
nict ccn kruipcn l^ngs dc \\'oorden; het is ook geen paÍàphrase.

I'tnar Nel is net enkclc vocg\roordcn cn cen tuttclc nandui-
djng de heeh beteekenis \an.Let1 tekst genlark{xrrd, in ee

onopvallende, lnaar juistc e\cgcsc. Dc ingcbLLrgerdc, l:rng nict
xltrld Íraaie vertàlingen zijn venncden. 1)c gedragen stijl komt
hct oorspronkclijke nabij.

In de structuur dcr loodschc gcschicdcnis is hij recds vrocg
doorgfflrongcn. Ook hier konrt hrit bij hcn aan op de breede
blik cn dc grootc lijn. In cunussen \oor \olksuni\eÍsiteiten
e .lergclijke hccft hij ran zjjn sí,ms nicuNc cn altjjd rerras
scnclc inzichtcn tsrtriSci.

Ik zic hclr1 zittcn, in stillc aandacht ovcr dcn Talnocd, rrct
de sterke en toch sla ke lnrsos aanwlzcn(I, ótu ot het Dal
cn óén bij dc Iiasjie comme'rlrar. Hij leert uit het ,Llnstcr-
dnDnner Proopscr Sjas. HrJ hccït ook 

'\'cl 
dc \\'ilnacr uitgrvc

tcr beschikkins r]]ct de vile ophellc(:nde, tekst! erbeto -"nde
kaDttckcDingcn crl nootcn. líaar hij ond€mc.mt het zclf,
onafhdrkelijk rrLn zin rls hij is, critisch cn lilaar ovcrNegeDd;
hij beproelt eigcn scherpz nrnight i(1, die bij hem iet o\ erijl:l
\rerkt, mírar hccl vaak ircl-zekrr is, loorxl ook cloor ziiD
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hclcl.r. clcfinitics. Z(, locrt hij, \ooral i,lrlicuN in latcrc jar.rl
i{estndig mlr.sscchtir v)or cn nx. I)c Xdhcr Tborn, dic Optcr,
rxbbrln Ondcnlijzcr hcnr ranboo.l, |ast 1l(ln (!i sicrt hcnr.

tiI cigen Ncg gaat hij ook h zijD lrcrbock der HcbrccLL$
scho l nxrt bijbch(x)ren.l'1'abellenbocli. llcn rnoet dit bocii
zitn als dc nccNlag rxn urondelinge ltsscn. Hct houcli rckenins
riet reh ondcriing riischillcndc gÍocpcr vxn studccrcndcD;
hct is constatrcÍoncl on \ crlJrrdr.l. H{t klinrt gclciclelijk op
Hct \\il hct \czct1 dcr tnnl clocn bcg.ijtcn, zoo,Lis dczc schrij
vL'r cÍ st.cds ol) l)fdadrt is tot hct \\'czcn dcr dingcn (1oor tc

Hij is ccn rruchtbnar publicisi. \'('le tar.ll ixns cD nrct liort(
(,ncleÍbrckingcn o(ni tot dcrl h,rtstcD tijd 1'crschdro zijn
honrilctischc cr crr.gciischc artikclur in (k'.Joo(lschc \cclt
blarlcn. \a rl hÍ ro(r'lÍslan(lc is hci \\cl o\.erbodig ol) zijD
pilianic, twischr still t. \\'ijzcn. Zijn stjjl is icts cigcns, 1íis
irparts. Hij hoort bij hcnr. Stijl llr inhoud rnkdr zijn rrtil(clcn
dubbcl l,z,:Dss aa rdiij. Zijn opstrllcn latcr ons dcn honrilcti-
cus, clcn c\erroi, dut t)hilosol)his.h g.richtcn cthic S, dcn
hist(,jd,s zicn. Ii'lkcns is zijn p blicxii. b{tang!\l,kkcncli
full.cns gcclt hij ors nrzicht in ccn ian dc faccttcn van zijn
(1irl, (lo.rlocl(l cn c(riijk rtl(D\ ig I oilurdrrn. \\Jant onr irzichr
is hrt hrrn tc docn. \u ccns is hij 1cÍnrxncnd, dan w,cr bi
nrocclitscnd, st(tlls lccrzaanr, nict zrldc,) btltlnbrcl(cn(].

In hct brlzondcr nrogrn zitn ltit(' cD S\rlbolcn ir t\r(r
Ll({ l{r bx,r.lo, grunln(l \1r'(1cn. Fh] tl!'licnt hct .Iodcndonr i,l
cen sobrrc, ml(c rn lijrc t.ehennrsi h(x.lrrt .loodschc lcrcn i.
huis, in sj(nl, in dc (;c,Iccntc is. (;orst.lriltig ílnast hij h!,t
naar briicn. (lc.stis rn yadcrlijk is z,ln nriliruschikiL.ring. Ni('i
in ralschr !1(irrr vcrddigt hij zijr.l(xlcn{lonr l,lcrlijk lcgt hii

zoo noodig (lr ring.r op coi \ondc plck, ontst.rnn in
hrt langc (l:rlocth.

Hij is gccn d$ccpcr, g&n dooÍ(lritvcr; gim stan(hruho iD

.loodsche dcus(lzrxnrhcid..luist dnardoor is hij dc gocdc
rcprcscniani v.rll onze .l(xxlschc lc!,ens, cn NcrclclbeschoLr-
wini< tescno\cr dc rictloodscbc onlsi]l'ingi is zijt1 ol)trcdrn
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i,r l)crsooD rD iI scschriltc .cn kid.Locsj-lrasjci,r); sttLat hij
in l,ct ,uarischafpcl,jkc ll'vcr \ an ziin strd als cen alonr il.
cerde cn gczrcn(: burgcÍ.

Ecn hrcl bilz(,nder hoofdsttlk in zijn le\'cnsscschicdcnis

vornlt zijn Zionistiscl,xrlizrachisiischc Ncrkzrattllx'i.I, als

sdtrt!cr van hct hiassieL., nict ïerou(lcrde Xln:inrh Lczion cn

\d.: lai.ft: ar tihclc . als lccrniNstcr mct hci stcrk kliDkcDdr:

\1xrÍd cn .rls \'oo,man nr oÍgmrisatit cn bcstlilrr. HL'.'i dczc

Nerkznnmhci(1 I)ast l){ clcn nran, Dret dcn brccdcn blil(, \ricns
profctische iíctintc Joodscl,'r ljtl.lc lcci vcrdcr reikt da .lí'
rnge ijrcnzcn lan tcn nog zoo \:Lardisc.n bclansrijlc Pllat
sclijkc txak en aurbh'lijkcn werkkring.

Hct is alsol dc jcusdbeli,venis van hct ccnzaanr .Jood zljlr,
|an h(t langs Lrnsc lxndNcgcn zwer\nrl zorkcn na.lr.Jootl'
schc rxnecnslLliting, roodri naaÍ cigcn milicu cn hrt lci,re,,

v.n Th(,Íx, nl.loor scer na$L'rkt in clczc íisuur.
\os jn jonsr arnbtchjkc jnrcD moct hii !.,o' zijn toentc,t,l(l

gcschokt,,, (l(,ch sinds.iicn !.)(,rkh,Íend gocdc sezrndheid naar

hrt buitcnhnd. l)rar o|cÍt rich \ oor hd (L( Srootsc Joodschr
Ncrcld, lrc,t Lij \ cricgcn\un digcrs \'xn \clc ricl,tir1siJL in

hd.loodschr lcYcn l{cntl(]Ir I-atcr trrxkt hij zijn rcis cloor

lblcn. \'clc n,Ilcn is lrij Ncclcrlandsclt I'ljzrxcbic-ScdclcÍac, r(lc
op bchnsrijlí c(uiari'sscn. ooli tl r js hij rcn crkcnrlt' 1n
soonlijkhcrrl. Als ,,zal<rI" b.trccdi h,1 tlcl lrciligctt bodctrr

ratl zijn gclicftl Er.ts lisrrccl. \/an (Lrt xlltls raf hii t)ittii.
cn scvocligc rrisbcsclrii!jngc,,.

Hftl rÍocg rccds N(,r.lt bij doot de Zirnistisi:ltc rinxissnncr
gcchcbtc gciirclÍï. -\ls ccn rrxrlig rrcrsch. s,)Ins Iccl irllron.

cD sat dxt b.tccktDde, knnncn \\! nm\lrijks 
'r'ccr 

bc-

sefien strijdt Ijj rn (x,h: lijdt h,J r(r' (l(zc rijD rotsrast(
ovcrtuisinH. I)o li8uur op d.D rlclrtrrgror).1 is ,r)k dan l)r.
I)iinncr. \roor ons, !o(,r cc bcrlcn \ ijdcn irrins is hij .lc ont
dckhcr |an hct on.l nicuNrlan.l, i'an ons volk, crr .cnrig,
cen hcilig \1)lli, [r'n volk. Hij toont orts lllnd cn rol]r, in httn
verbondenhcid aan (itxl on Thorn; hij toont ons dc ccuNise

onvoo r\i .ur(l el ijke Íissctwcrlrins trtsschett dc dric srootheden
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van hct .Ioodschc gchccl: land, volk, Th.,ra. Zoo is hij de
opvoeder eD leenneester van een heele gencrati€ van jon-

Bij dc jeugd is h'j d€ man van onbetwistbaar sezas, oo1( onl
zijn j€ugdig begrip woor de rnoeilijke conflictstotren en x,ij-
Ïings objecten, die onze Joodschc jeugd \andaag hccft.

Zo stmt hij voor zijn Gemeente, zijn srootc srocp lan aan-
hangers en volgelingen, voor ons, zijn medcstand€rs, \'oor
den kring v:ln zijn fàmilie, als ecn man van aanzien, di€n
Í'ij hoogachtcn cn iiclhcbben, $ien wij in g€dachte nlet e€n
zegenenden handdruk méér toe\ïenschen voor dc toelomst
dan met woorden is te zeftgen I 

S. Dasberg

(I)eze levensschets is onlleerd aatr
de btrndcl lcvensscletsen ltàbbijn
S Ph. rie Yries a.ngeboden tc. ge-
legenned \'aD zijn als.trei.l als
Rabbijn te HaarlcDr, t)ecêmbcÍ
re40.)
(overle(len iD lterger llelscn !r4r)

Dr. JAC0B ZWARTS

ln Novcmber r95ír \l,er.l tlai L. Fuks u,aarncmend con
s€rvntor der tsibliothcca Rosenthalinna ctl ondergetekcndc
1an\'!ege het Cerootschap voor dc Joodsche Ufeienschap iD
\ederland ccn opdracht verieend tot het samenstcllcn van €en
bibliograÊe r':rn de Geschicdcnis dcr Joden hier ie iande. Een-
naal bczig met het rcorbereidend \Í-crk blcck ons hoe nood
zakelijk enerzijds - hoe moeilijk en gecornpliceerd andcrszijds

deze taak {'el rÍ'as-

Xlledc i€neinde .lit te denlonstrcrcn bcxerl(te ondergete
kende naar dc Scgcvens van wijlen Zwarts zelf eenbiblio-
grafi€ van de seschriften, dic dczc vcelschdjver merendeelsop
het onderhavig€ gebied heeft gepublicecrd. Ecn eenvo dig
dilettant \€s.Jac. Zrvarts; dilleitant in.le oorspronkelijke ziD
\'aD lielhebber. Een ijvcrig sprckkclaar in dienst van l.le Muze:
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miskend en verguisd doo. menig hoovaardige, die hetzeu veel
nl niet v€rder bracht dar tot onvruchtbare critiek.

Z\varts hccft door vele gelukki8€ vondsten de gcschied-
schrijving der Joden in Nederlànd belangrijke diensten be$e
zcn. Ook à1 werd de uitr.crking van de gegcv€ns menigmaal
belemmerd door gebrek aan geroutineerd vakmanschap, blij-
ren \vij hem dankbaar voor d€ taaie onverzcttelijkheid en mil-
de opoíícdngs8ezindheicl mcnige brief uit zijn archieÍ legt
daàrvan getuigenis af - $aarm€dc hij zijn dikx'erf zÍ'are
lcvenstaak heeft volbracht.

I)e omstandigheid, dat onze bibliotheken door aankoop in
het bezit kwamen I an ZÍarts' geesteltke nalatenschap, d.r,ong
als hct \!are tot het publicercn van deze bibliografie. Doordat
de gegevens daarïoor door henrzclf x,aren verznmclcl en na
genoeg alle publicaties zich ond€r zijn papicrcn bevonden, kan
dcze arbckl gevoegl 

'j 
h $orden bcschoulvd als de z\r,anenzang van

de overleden aut€ur, \'iens eigen \'!enscn iot het uit€rstc door
ons \\'erden eerbiedigd in ccn bewerking, die slechis moge dc-
nloistrereD hoezcer Í'ij ons tegerlovcr deze dode ïcrplicht ge-
loelden; \lij, die hem nimmer Sedurcnde zijn leven hebbcn
nrogen ontnocten.

Jacob Z!ïarts is gcboren te litrecht op 16 Ocktrer 1899 als
zoon van Hartog Carel Zlvarts en Helena cle Leeu{,. Na op

Srond van vclc publicaties tocgehten te zjjn tot cle àcàde
nlische studie, studeerde hij kunstgeschicdenis aan de Rijks-
univcrsitcii te Utrecht. In r93j promo\eerdc hij tc Amster-
dam op een proefschriÍt ,,De Zevenarmige Kandelaar in de
Romcinse Diàspora". In r94, \ïerd bij tc rÍerk gesteld in hct
Nerkkamp \rledder (Drentc), van{aar hij op de bemchte
Ïllidag.rond <i.rnipnip Ar.ê pr. 2 O, roL"r 

'9q . rs $.Bgp-
haald. Enige dagen latcr !ïerd hij uit \Vcsterbork doorge-
stuuÍd. Noch d€ plaats, noch dc drtum van zijn stcrvcn is tot
de dag van vandaag bekend ge\yorden.

Wij, die hem vandaag ten goede gedenkeD, ncncn van deze
gedepoÍteerale mede-Jood aÍschcid, in het besef, dat ook hij
zich in zijn vruchtbaar scribentenlel en g€durig gedreven Í,ist
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(1oor een aanhanhelijke liefde jegens ons oude volk. Een liefdc,
die hem bleef actil crcn tot de dag, \\'aarop .]e Duitsc noorde
naar zijn lJauwen naar hem uitstak.

Dat een belangrijk deel van Zwarts' àrbeicl ten goede kwa,I
ann de historie der N€derlandse Scfïdiem was voor de Re-
dactic van ,,Habinjan" :rnnleiding haar kolommen open tc
stellen voor deze pennevrucht. \\/ij betrigen (laarvoor onze
crkcntclijkhe'd.

Taap l{eiiir'
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LEVENSBERICHTEN
VÀN LEDEN VAN HET GENOOTSCEAP
OVERLEDEN IN DE JAREN 1950-1955

SAM GOIIDSMIT

Sal1l Gc'udsmit is van ccn provinciadse Jood iot een Àm-
sterdamse persooniijkheid geworden. Hij was in dc hoofdsiad
cen even bekcnclc figuur in Krnstenaa6kÍingen als jn die van
zeer linkse jntellectuelen cn intcllechr: ise.ende proletariërs.
Hij haattc de hoed, droeg altijd een pet naar tevens iichte,
goed zittcndc jasjcs en cosirurns. $Iant vrolijkheid en goede
smaak op 't Ítebied dcr kleuren wond hij nodig cn straalden
van hcm uit. Tot nan lret einde bleeï hij een kleine jonge stier.
lÍa:rr geeÍ sombere als eens lrrankÉjks prcmier Dàladier,
rnaar een blijde, een opÍlewekte. Zodat de naar z'n typc jonge
stier de luimcn van ecn stlaatn1us bezat. Sàn lvas in zijn soort
een epicurist, hoc\.c] hjj hct cpicurismc als levenshouding
of als wjjsbegeerle zor verfoeial hebben. Hij $'as een prole-
tarische epicurist, \r'ildc ds eenvoudig proletarisch gezind
man en kunstenaàr goed en lekker levcn; als goedmocdig
sensualist gocdc sigaren, aantrekkelijke vrourven noch sma-
kehjk eten versmadend. M rr vreemd is de opbouw van den
individuelen mens. Bij dit gezond sensualistisch cn sangui-
nisch tenpcrancnt werd hij gekenmerkt door een bewust
zi€l€leven dat het hem uincler gcmakkclijk mrnkte. In het
Seestcsleven, zo goed als in zijn omgang.ret rnensen had hij
zijn donkere dascn. Sam was een hartelijke vriend, nlaàr
somber - wàntroun,end van aard.

\\rat 
'ninder 

\\ijs van hem was, en hiein leek hi.j op Ernanuel
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Querido, cen uitgêver, die hij no8^l cens verNijtcn naakte,
hU eistc Ian zijn bckendcn €€n cons€queDtic van aard cn lan
gedrag die niet des mensen is en die hij zelf wól in zijn gedrng,

maar niet in zijn aard vertoonde. Bij iedere aÍrvijking van een

vaste gedragslijn werd hij achterdochtig en vatte vlam. Hij
aanvaarde de gecomplicccrdheid cn de grilliSheid dic de in-
dividuclc zicl in me€rdcre oÍ minderc mate kerlmcrkt, dc
psj'chische non-correlaties, Yarcel Proust zo dierbaar, in 't
geheel niet. DaarbÍ vervceldc hcm de kaPitalistischc maat-
schappij lnet haar arrogmties. Hij lccd niet aan zelfcritiek en

deed niet aan introspcctie. Zo vond hij zich zelí een vrolijk
optimistisch mens Nat hij nraar tcn dele wtls. En zo (,ordeclde

Lij zijn wat zwarc dikk€ stijl, luchtig cn lichi.
Toch zje ik hem, hoewcl vrclijk, als een mus ook ,,griibc-

lend", Í{cliik \ij ons een uil vooÍstcllen. Oppen'lakkig is Sant

:rllernrinst ge\tccst. In de lange SesPrekkcD die ik wel cens met
hem heb gevoerd openbaarde hrj zich als een diep nadenkend€

Men kan hem in die zir een moreel mens noemen dat hi.i

zich zelí innerlÍk bestuurde. Hij wilde nlet bij ctc pakken neer-

zitten. Zijn communistische of commDniserende oPvatting ge-

bood henl gelooí in de toekomst dcr rnaatschaPpij te hebbcn

cn individreele smarten te ver€fienen in collcctieve toekoDst
hoop.

Zq'aar hee{t hij geledcn onder d€ dood van zijn door de

Duitsers gerooíde en weggevoerdc zoon. Hi.j uilde er niet aan

toegeven, verbood zich zelf de houding van ,,de zoon van hci
oude volk" aan te nemen.

De Joden kon hij graag €ens plagen en aan baard of payes

trekken. Maar voor h€n gevoelde hij een geamuseerde jeugd_

lieldc. Ondanks zich zelí en ook vaak vrijwillig klvam hij
altijd terug ,,à ses vieilles amours". In 't Seheel geen Zionist
rvas hij toch blij als het dear in Israël goed ging en maakte er

zich bezorgd ovêÍ dat het daar eens slecht zoll gaan, lvat vol_

gens zijn politiek-eonomische leerstellingen niet kon uit-
blijven. Sam Goudsmit {eigerde absoluut hct Joodse volk
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cD diens toekomst een grotc aparte plaats in te ruimen enh€t
in het middelpunt van ztn belangstelling te plaatsen, h€t ats
eerste voor$'erp ztner toe$'ijding te bcschouq'en. Maar lukken
deed dit niet. Ik hoor er toch ook zo'n beetje bij, zci hij dan
glinJachend. En ht bleefslenteren in de buurt dcs Jodendoms.
Hij voelde zich neryens zo op zijn gemak als bÍ dc zeer linksc
jonge Oost-Joden van de Arbeiter-Cultur Verein Anski. Hij
hield van hun Yiddisch €n rvas een unicum als Hollírndsc
\iddischist. HU oordeelde dat hij alleen maar over Joden
schrcef onrdat hij die, door het milier waar hij uir stamde, nu
cennaal h€i beste kende. Maar dit was ni€t geheel waar.
Zij hadden zijn lieíde, en soms (t nas cigen ann zijn tijd) cen
spottende lieíde. Hij nam hen veel ernstiger dan hii dit cr
kcnde. l)c ouderrverpen van zijn boel{en en studics bcslaan
een grcot stuk Jod€ndom. l)e jong€ nuturalist llit Kampcn,
(lie het provincialc .Jodendon van zijn jeugd - d€ nrcdi(,ne
van slageÍs, marskritDrers c uitdràg(.s heeft beschrcven -vrrdiepte zijn kcnnis der Joodse geschiedenis, bestudecrde
do plaats der Jodcn in de nliddeleeu\en cn als oudere man
schreeí hij Droeizaanr cn machtig zijn loodse ronans uit hct
tussenland van rrírnkrijh en l)uitsland. Hrl dacht na over
rin Nederlands-Joodse mede-auteuÍs cn hecft over hen cen
studie, - ccn uitgegrocide lczing - na8elaten. Prol€tariscbc
gezindh€id en Jodcnheid - het Jodendom vert€derde henr
nog een beetje, maar hing hij niet aan - vullen zijn oeuvle.
Sam Coudsmit, een 't liefst Iui en lekkerlcvend ll)an, nam het
met de lcttêrkunde hÈel emstig. Slechts haar ofierde hij zijn
rrije uren, zijn avoncten, zijn geli€fd" laat 't nre ttét gaan in
ílit leYcn '

Ieder nroralisnle bleef hcm vrcemd cn hij vond €cn heleboel
hnndelingor niet zo crg als de medcburgers der ordelijkc
maatschappí. iÍaar in de t\r'ce Nerclden die hij \ïét als de
zijne erkende \\as hij Íein: dic van't protetariaat en van dc

Siegfried. E. r'an Praag
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.TULIUS LEYDDSDORFF

.luhrs I-c]desdorlï \ïcr.l op ro Aj,rii 1374 iu l'ranck.r gc-

boren, als zo.,n van Ablaham Lcydesdoffi cn Roosic Haaksna

Hij stur]ccrde genccshrndc aan .lc Uni\trsitcit t' Groningcn'

N:|ar hij op 2l \ovcmbcr rEgq tlct xrts diplom' \'cr$icrl'
Vlln rgoo iot r9:13 ocfcndc hij dc huisarts(Il-Prxktij! Llit tc

lÍcppcl cn scroot zo$cL in de stad zij rr vcsiiging als daar-

buiten ccn zcer Srooi aanziir als mens cn lls gcnccshurdiSc'
'l nltig jaÍcn Dr zijn arts c\.rnrcrr drccf zi}i n ctcnschapPclij kc

intcrcssc cn zljn licírLe voor hei lolk zlncr xfstamning h€nr

.]c stap te onctcrtu cn tc I)ronlovcren cn $tl mct lrtt prccli

caat ,,cu]n hudír' op con |rocfschrilt, Setitekl, Rridragc rot

dc slÍ,cialc trsycholo:tic !xn l,{,t l.,o!lschc\r(nh", 5lulirgríl tc
(;roningcD; zijn pro,Iotor \1'xS clc l)claanxk Psl'chirtl'r \\:icrs

rl1r. Uit .tc bijij(\'ocgde,,Stclli gcD' lrlt:ch dunlrtijk des Pro-

rrovrndus stinclt)unt t.a.\-. de Zionistisch. ol)lossinil van hct

Joí,dsc \/Írn8stuli. Stclling I luiddc: ,,Àllccn vcrNcrkclijhinÊ

\.rn h.t Bazell,r Prograur van clc ZioDistcnborrl zal dc zickc

.looílsche l)s)'chc kLlnncn sc czcn r. Hri I'rs rhn ooh vanaf ílc

lanvanit .lcr ZionistischL' organisatie i N'(lcrhn(l ccn L'\'c'l

,&rtuigdc rils i'nthousiastc eanhangrr dcr Ztunistisclrc idcc;

(,prjchtcr .lcr Zwnsc :lfrleling (jn Propqrnclist iDitialor |arl
vcrschillen.lc an.i.rc aÍrlelilrÍlcn. Maar ni.t nlin(Lcr ga{ hii zich

voor dc mr:cLisch-organisntorischc bdrngcn; hij Ias ccn gc

zicnc lisulrr ot, .liijmrlijlis. l'crga.tcringc van (lc l[ij' \' Gc

nccskun,:lc, *'anr hij dc populairc s^uglnakcr was \tor het

]i)ncts loor $ctluscn cn $ezcn Oolr grl bil dc i rPuls tot

oprichtnrg van de huis,rriscnorAanisatit.
In .1. ccrstc lijst vr lc.lcn ! an ons (;.DootschaP trelt nren

zijn narn a,Ln. Ga,Lrnc, zo vcrHxlrdc bij scbr!\'cr na de hcr

oprichting varl hct Gcnootschap, zotr bij ol'nilruN hct lid
naatschap hebbcn rxnvaar(l. \'are het nict, dat hel vcÍlics

van ziin ge zichtslcmoil-"n hcn 'lkc 
lctiriteit onnlogclijk

ha.l gerltxnl(. Temiigetrokhcn it het Joodse cn hei nrart-
schappclijl(c 1e|cn, \'as zijn bclangstclling voor bcidt gc
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bi(Í11.n nirt mjndcr clarl voorhclir; hij liei zich door roorl,:ziJ,
Iollc.tiit op dc hoost. h(nÍll]n vln dc litcratuur zijneÍ {etcn-
sclap cn \ar de problcmcn zijncr intorcssc'sfccr. Hoczcer hij
da:rrin ncclc!ídc gctuist.cn arn mij gcricl,t schrijvcn, van
rN \orombcr 1913, $xarin hij nrii zijn dink bctLligdc roor dc

t,x'zon.lirs !rn mijn artikcl in tcn nrc.lisch tijdsch,ift tcr
nrgc.hchtel)is aan oDs benlcr dierbar. v,icn(l t|n collcSa,

siilen I)r. H. l)inkl(t: , clc onlcrscklijkc l'inltho{", zoils hij
zich uitdruhtL.

I)r. l-ofdcsdorft ovcrlocd tc ,\pcldoonL oP I U:raÍ 1952.

Vu,r schrij\.cr, rls \!or :rllcn, dic h.t vooÍÍccbt hcbbcn schad
l,.In tc l,cl)bcn gckcnd zal (xn! hij ,,onlcrgctclijk" blijvcn.

L \'1D l,lsso llzn.

ISRAËI- LIFSCHITZ

lsraal I-ils(l1rtz Nrrd .l) ril .la ari rsls 1( S{:hkL(^r (I-i
1x|rcn)ijfboÍcD. Ol) z(itr jiugdisc lccftijd cmrgrcordcn ztln ttu

rlc,s trar l-ripzis, r;iar hit zjin stutlic irL dr chcmic ilnt{)oid.
lxudr" I)r(,,,olccrch op ccn l,rttlscltriÍi, gc

titrl(l ,,1'bcr dir lr)l)!lrri)mcn Salzc .us \:rol rsliurcn,1lbcr dit
ol,tischcn l.liÊ(JNchxltcn dcr I)iiIZo!crbin,:lrngcn . \a assis

rcnt bij ziju pÍom,)ior il.shst t. zijn \crtr(n{ Lil lraar Zillich.
slrd dxxr pri\í assist( t bit Irr)í. \\irncr rn \t in r9r+bc-
nornrcl iot priyaat clocclrt jn (lt ( hdDic. h, I3c,n v(nxl h'j zijn
lcrcnsgczcllin, ltx,ic lir\', dochtrr \'.n rlt hooglclaar in dt
s.hril{'Lndc làoiissor lla1. h l)r-cc bcr r92o \crhujsdc hii

Hij \crd dllnr c{irst conscrlxtor bij l'rol. l;. 1Í. l.tger cn

ir r()2r pri|ant docont, \'clk. lr)sitic hii allnrarrddt ml]t ccn

r)pcnbarc 1(is ovcr,,l'hotoclxrrnic Lrnd Itlcktr(,chcmic".
l)r. I-ifschitz scl,recl rnigc vcrkcD, $.o. ,,1)ic -:\n(lemn8cn

clcr T-ichtrcsorl)tion bci dl]l Salzl)ilclung or.gaDischeÍ S:iuren"
(rqr.+, AhrcDS-sche Sa rlnlrng chcn. und tL'ch.chcm. Vor-
tràgc), ,,Kurzcr AbÍiss cll]r Spcktroskopic un.l I(olori,ictric


