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]']]RSTE l.IOOFDSTUK.
H.í doel
Artiket r. Het Genootschapvoor dc Joodsclc rÀrclcnschaP in
Nederland, opgericht ?4 Àpril r9r9, isgevcstiSd tc Àmstcrdanr'
Artikel 2. Hct Genootschàp heefl tcn docl de bcvordcrin8
der beoefening van dc Joodsche \\'ctcnschaP ir Ncderiand.
Artikel 3. Ter bcreiking van dit doel lal1gs \ïetligcn \ïcg
zal het Genootschap:
,l. bijecnkomster houden, waarin Joodsch rvetenschal
pelijke onder$'erycn zuilen worder bchar.deld;
à. zoo mogeliik een Joodsctr-l'etenschappelijlt tijdschriÍt
en anderc prlblicaiics itgevcn;
d. $ctenschappclijkc Ncrhcn op irct gcbied dcr Joodsche
wctenschap aanmoedigcn;
d. vcvamelingen van boekcn, alchivalilL, Platen cD voolvr€ryen, betrekking hebbendc oP Joden cn Jodendom, tÍachtcn
aan te leggen en te bcheeren;
,. alle andere xcttise nicldelen, xelkc aan het cloel van
het Gcnootschap bcvorderlijk kunnen z5u, aarlwcnden.

TWEEDE HOOFDSTUI{,
De ledek.

Artikel 4- Het Genootschap bestaat l1it ge\ïole 1eden, ccreleden, corespondeerende ieden en beschernende leden,

7-

-6Artikei 5. Tot geÍonc l€dcn kunn€n door hct bestrur op
aanbeveling v:m ccn dcr lcden wordcn bcroemd in Nerlelland
en zijr kolonièn woncnde Joclcn.
.|ot c€re-leden
Artikel 6.
kunncD allcen zij rvorden bcnoemd, dje in ecn bcstuurcvergadering mct algemc.ne sten
men a1s zood ig zijn gekozrn. Zij zijn r,let vcryiicht ecn
jaallijkschc bijdËgc te storten.
Artikel 7. Tot corrcspondccrcnde ltxltn kuunen door. het
bestuur allecn bujtenlanders bcnocnld worden, bij nrerderhcid van stcmmcn, op gemotiveerd voolstcl van een der
bestuursleden. Zij zijn van dc jaarlijltsche bijdragc vrijgcsteld.
Artikel 8. Beschermend lid kan ieder zijn, die jaarlijl$
ecn bijdragc van tcn mnrstc ticn gulilerl of in c.ns ccn bedrag
van ten rninste tweehonderdvijÍtig gulder betaalt.
Ook gcmcent€n, vereenigingen oÍ andere zcdelijke lichamen kunnen bcschcmlencl lid \ïorden.
Artikel 9. Gewone ieden betalen een jaarlijLsche bijdragc
van tcn minste zes grlden, o{ een bcdlag in ccDS varl ten
ninstc éénhondcrdvijftig Sulden.
Artikel ro- Het lidmaatschap ciníligt door clood ol opzegging of door roycnent in cen besturrsvergadcring, waarin
ten minste vijf ieden aanrvczig zijn.
Bij royenent bestaat beroep op dc algcmccne vcrga.ióring.
Artikel rr. Hl]t boekjaar is het ge\'!one kalendcrjaar.
Gewone oÍ beschermcndc lcdcn, die niet langer Bcwoon of
beschermcnd lid wenschen ic blijven, rnoctrn v.iarr r Dcccnl
ber schrjftclijk bcricht daarv r aan het bcstuur zendcn.

l)!RDir HuuIlrS fL li.
Íl,t l)tttt,d, Pt jt, - ',rd,;.t;,.1.

Artikcl r2. Het bcstuur bestaat uit t€n rrinste zeven 1eden,
die onde.ling htln functies, waarondcr dic van voovitter',
secrctaris cn penningmecster, v-.rdeeien.
Artikel 13. Bcstuurslcden vorden uit een voorchacht van
het b€stuur door de algem€enc vergadering benocmd. Zij

zitling voor \.ie. jaren. TelkeDs na trvec jaren treedt
.Ie h€ift àf. Dc ecrste maal de grootstc hciÍt bij loting.
bebben

In aflviiking van het in dc ccrste aiinea var clit artikel
trepaaide, zutlen voor de eerste maal als bestuur optrcden:
Mr. J. Hamburgcr A. Dzn., I. llaarsen, Dr. I. l{endels,
.[ I-. Palache, IÍ. PinkhoÍ, Mr. Izak Prins, S. Seeli8mann,

Dr. D. M. Sluys en L. Wagenaar.
Artikcl 14. In dc eel.Ste bcstuusvclgadering ra dc alSenr,"n" \^rg.,J rin€. uaarin l"-trrurslpno riqE,n /itn Êe
schied, wordcn alle {uncties, \ïaaronder die van voorzitter,
sccrctaris cn pcnningmeesler, ondcrling verdeeld.
Aucen de voorzitter is als zoodanig niet terstond herkies-

Artikcl 15. llinstens drie bcstuursledcn lnoei€n in Amster
dam \i'oonachtig zijn.
Àrtikel 16. In dcn regel \yordt maanclclijks een bestuursvergadering gehí,uden.
Artikcl 17. D€ voorzittel leidt alle vergadcringcn. Bij q'ezieheid rvordt hij door een dcr andcrc bestuursleden vcr
\lan8en.

Artikcl r8. Hct bestuur lert€gen$oordiSt het Genootin eD buitcrl rechten, doch kan twee zijner ledcn voor

schap

eik bijzondcr geval hicrtoe aanwijzen.

VIEITI)Ii HOOIDSTUK.
De urgad.eríngen en de secties.
19. Een algemeene ver8adedng wordt jaàriijks ge
^rtikcl
waàrin
de pennjngm€ester rekering en veÉntwoorbouden,
ding aílegt, de administratievc v€rslagen worden uitgebracht,
zoo Doodig de bestuurcvcrkiezingen plaats vind€n cn bovendicn ecn of me€r onderwerpen van Joodsch-w€tenschapp€lijken aard norden behardeld.
Ariikel 20. Op de algemeene vergadcring hebben alle leden
tocgang, doch allcen ge\\'one ledcu stemrechl.
Artjtrel 2r. Het G€nootschaP kan zich vocr zijn weteaschappelijken Àrb€id in secties sPlitsen,

-6De verschillende secties stellen de wijze harer rverkzaamhcden in overleg met en onder goedkeuring vaÍ het be-

Bij alle secti€ver8aderingcn hebben de best(ursl€den recht
van toegang.

Artitcl zz. Cecn vergadering wordt op Sabbath of Joodschen feestdas gehouden.
VIJFDE HOOFDSTUK.
Het tijdschrilt en andrre fubli.at;es
A ikel 23. Bij de uitgi{te van een tijdschriít door het cenools(hdl, \orÍrl het be,tu'rr d" r, dacrie.
Het administratic{-redactioneele werk }ên aan iemand,
binnen oÍ buiten het bcstuur, eventueei t€gen vcrgoeding
$'olden opgedragen.
Àrtikel ?4. Alle ledcn ontvangen hct tijdschri{t gratis.
Artik€l 25. Ter opname in het tijdschriÍt komcn atleen in
aanmerking oorspronkelijkc opstcltcn of publjcatics ot
Joodsch-rrctenschappclijk gebied. Zij woÍdcn tu h.t Nederlandsch, doch kunnen ook in een andere taal gepubliceerd

ArtiÀel 26. Alle nadere regels betrc{fende het tijdschrift en
andere publicatiën worden door het bestuur vastgesteld.
ZESDE HOO|NSI UK.
De inhomsten

Artikel 27. Dc inkomsten van het Genootschap bcstaan
uit':

a. jldrJiik.ch. b,drdsFn vdn dr hd.n
ó.

c.
d.

schenkingen, legaten en anderc toevallige baten;
Sekweekte renten;
opbrengst van publicatiën van het Genootschap.

*9ZEVENT]]] IIOOFDSTT]K,
De r)enandingor.
,\rtikel 28. De \.erzanelingen van het Genootschap rlordcn
ctoor hct bcstuul' bcheerd, dat ook over aankoopen beslist.
ZooveÍ hct gccn bock|crkcn bctreÍt, Lrn de verzarncling
onder cloor het besturu vast te stellcn voorrvaardcn a.rn ccn
opcnbarc inslcllirg in bruiklccn \yordcn g€gevcn.
Àrtikel 29. Bock$'erkcn \tordcn voorloopig gcplaatst iu dc
bo€keri.j van het Nederlandsch lsÉëlietisch Scminarium te
AnNtcrdam na nret een stemlei van Cenoírtscha! te zijn

30. Hct bestlLur stclt dc \rorwaarclcn vast, \íaar^rtihel
ondcr
bock\r'crken aan de led€n kunner \yorden uitgeleend.
ACH']'S-T]i HOOIiI)S'f UI(.
./1 t{c,(e c befali,tsëit.
Artikcl 3r. Ovcr alle zahen h€t G€nootsclÉp bctri,íIen(le
beslist het bestuur, tenzij clezc statutcn ol hct huishordcljjk
rcglcÍrcDt anclers bepalen.
Á.rtii(cl J2. Állc bcsiuitcr Norden gcnomer en alle kcuzen
geschieden lnct gcworc mccrdcrhcicl clcr tcr \.'crgadcrtug Lrilgebrachte stcrnrn.n. Blanco stcrnmcn \ïoÍden als niet rdt,
gcbrucht bcschou\\,:1.
Over zakcn wordt moDdrling, ovcr ltr som nordt schriítclijk geslerrd.
Artikcl 33. ilij huishoudctrjk reglerl1ent $,orden dc z&er,
de huishouding va hct CcnootsclLrp bctrclfcncl, gcrcgcld.
De bepaiirgen hieromtÍcnt mogen nict in stijd zijn nlet
34. Wijzigi gen in dezc statutcn kunncn, bchoudens
^rtikel Soedl<ellrtug, op voordlacht van het bestuu in
lioninkiijke
ccn algcmcenc vergadering nlei twce derden der uitgebrachte
stemmen \rorden aangcbrucht.

Het in de 1'orige alinea bepaalde is cvenccns van toepassirlg

op de ontbinding van het Genootschap.

*II-

-roArtikel 35. Hct Genootschap is aang€gaan voor d€r trjd
vanvijfen t\viDliSjarcn, tc rckcncn \.an den stichtingsdàg af.
Artikel 36. lJij ontbincling van het Genootschap vervallen

zijn bakrn, n:l vol.loening zijner schr den, aatl cen door de
algetneenc vergadering aar te w;jzcn Joodschc veíecniging
of instclling. Zrllks met inachtneming van het bepaalde bij
artii(d rToz van het Burgerlijk Wctbock.
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VAN OVERLEDEN LEDEN.

332.

Dnoch Iialie v€rd 16 Januari 1867 te Lemm€r gebor€n,
waar zijn vadeÍ Asser Italie godsdienstonderwijzer was. Zijn
opleiding ontving hij aan het Ned. Isr. Seminarium te Amsterdam, waar hii achtereenvolgens aÍIegde de examens voor
godsdienstonderwijzer van den laagstcn (1883), middeisten
('86) en hoo8sten rang ('BB). In 1887 lverd bij benoemd tot
hootd van de godsdienstscllool en secretaris van de Israëi.
GemeeDte te LeeuwaÍden. Daar zette hij zrjn studie voort
onder teiding van Opperabbijn Wagenaar, met het Sevolg
dat hij den rang van Darschan behaalde (r89r). Naar aanleiding hieNàn veÍeerde de Opperrabbijn zijn leerling met
den Chower-titel. Te Leeuwalden bekwaamde Italic zich
verder nog als Soufer cn Mohel.
Toen in rB95 de Heer B. Hildeshcim, hoofd der Israói.
Kostelooze Godsdienstschool tc Rotterdam, onverwachts over
leed, werd Italic tot diens opvoiger benoemd. Njet alleen in
deze Íunctie, maaÍ ook als hrusonderuijzer werd hij zeer ScwaaÍdeerd, dank zij zijn besch€iden opireden cn zijn opÍechte
vroomheid.
Gedurendc cnkclc jaren verstrcLte hij ook hooger Joodsch
ondcrwijs aàn het Beis Hamidrosh.
Bij zijn veelomvattcnd werk vond hij nog tijd zich te wijden
aar arcliefstudie. Verschiliende aÍtikelen oveÍ dc geschiedenis van de Joodsche Gemeente te Rotterdam veÍschenen in
het lÀIeekblad voor Israëlietische Huisgezinnen, het tijdschlilt Halekach cn in het RotteÍda-msch Jaarboekje. Zijn
,,Geschiedenis der Isradlietischc Gemeente te Rotterdam"
ve$cheen als onderdeel van het grootsch opgezetie, maar
niet voitooide $erk ,,Rotterdam in den loop der ceuwen"
(bij W. N€vens, Rotterdam).
Jaren lang ÍLrngeerde lrij àls Toukeiang in dc Sj,nagoge van
het Gesticht voor Israël. Oude Li€den en Zieken en evcnzeer
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belangeioos als leider valr <lc jongclingsvereeniging Mckor
chajiem. Vcrder was hij bcstuurslid
dc Vereenisins
'..!n I{iudervocding".
Kinderzorg'
cn,,Israillictische
,,Joodsche
Mecr dan twintis jaar B:rI hij den Joodschen leerlingen van
het Instituut voor Iloofsto nncn tc Rottcralam godsdienstonde|ivijs. In r9o7 hiclp hi.j dc vcrixitliging }Íik$eh Jjsroëil
oprichten; tot zjjn dood fu]rgcerllc hij als l1nar penningmeester.
Hij was de ziel van atczc vcrccrigi g, dic $as opg€richt ais
bohverk teg€n de Zendjng ondcr Isrról.
Bij zijn zilvcrcr jubilcun 1,.1s hooÍdoudcrwijzer werd hij op
Brootsche wijze gchuldigd. lÍ.laas L(r,ltlrij (Lczr| dag nict lang
ovcrlccfcl. Àan den vooÍavolrd van zij'r 55sicn verja:rrdag,
15 Jan .ui r9??, ovcrlccd hij.
Op zijn i>sr prijkt hct volgcndc gcdicht, door dt]tl Heer
S. Scha.rp vcrvir.lrdigd:
]\nDU \lNl fl,
1.61y ,r.,f

t!]r
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yj; sf
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Zijn lccrltugcn licten te zijncr nagedachtenis ccr lcvcns
gÍoot p'tret vcrvncrdigcn, ter pl:laising ir dc school, w:lar
hij 27 ja:rr gewcrkt had.
Behalvc de gcschiedenis van dc Rottcrdamschc kêhjllo
verscheen nog van zjjn l,ancl .cn ,,l3.k opt Iltbrccuusch
Ncdcrhndscl Woordclbo(il( ' (ltoticrdanl, z.j.), bii (lc bc
Í,crkins rraarva hij v$l sí un ondrr vi,nd vrn ,ijn ( n, dln
brlenden Utr.chtschrn LÍrbraïcus H. iirli..
fijdcns zLjn vdlrlll í, l-cf, v,rrd.n \rL diir Lij nrcdc aan
Wagrnlrr's v.rt.rlirg dcr El'rslc 1'rol,tcrl, rLir ilaarr,vl in
zijn,,Sloiwoor'.i" scirrc(,1:
,,Er:n rvoorLl van vtil]rl.lcltker .lnnlr 11t. moct mjj L,jt de
perl aan nlijncrl s,:rclitojr vr;ldd, dcl1 Ecrnaardcn IIeel'
E. Itàlie, Ilocfclond,,ru ij^r aru dc IsI'èl. Codsdicnstschool

alhier, die mij hoogst lvclwillend en gctrouw bij dc zuivcrhg
van den Hebreeu\r'schen tekst hee{t ter zijdc gesta-T. caarDe
vcrklaar ik mij laDgs dczen weg daarvoor den voortreffelijkcD
en bek\ryamen leeraar hoogetijL verplicht.,,
Bij zijn vertrek uit Leeuwarden werd Itatie benoemcl tot
ee.elid van hct Pieus cenootschap Ouharvei Thouro. Het
Genootschap voor de Joodsche Wetenschap tu Ncctcrlancl
benoemde hem 15 Juni r92o tot lid.
Eenige titels van lezirgen:
Geschicdhundig ovc.zicht vlll1 cle opvocdtug en h-"t onder-

\lijs te Rotterdam.
Abraham ibn Ezra.

De Spreuken van Salomo.
In een Duitsch tijdschrilt voor doofslomrner ondc vijs
l'erscheen zijn ar-iikel: ,,Taubc, Stum cn uncl Taubstrurmen
im jiidischen Altertun".
Ten behoeve van zijn tccrlingen op dc goclsdienstschool
te Rotterdam schr€el hlj een bockjc vooÍ h.t mcitro.tisch
Hcbrecu\ïsch leercn lezcD.

N. I.

AÁRON RODRIGUES PEREIRA
(gcbcren te Amstcrdrnl den roden Kistcw 56?0, :rlíilar ovcr.ledcn dcn z7sicn Elocl 5632).
Chtgaln Pcrcira rvas €cn \\'nàr(lig lerrlirg d.r ccnwclrordc
Irrichiing ,,Ets Flaim". Itc€ds op .:tf-j.!rigcn Lcírijd o1,rr
schrcd hij dcr drc]nl).1 vrn hci Portug. Israèi. Scnirrariun1,
alwa:rr hij zijD pro{anccD th.oloÊisch. stu(lièn volbracht,.trst
o.n. onder lcidbg der Rabbtucn
v.'D.J. Vaz ])ias cn D.
^. cn A. D. Díjlavillc.
I-opcs Calrlozo, cn van E. dc l3.n.diitv
Nadat hct S.Íriltariun ondcr 1(icting vrln \\.ijlcn Opperrabbijrl
varl Loer \r,as gerr:or!:rriseerd, volgcle hij voom:unclijk

-16tot }loré bcvorderd, $'êrd
jaaÍ
doocl van zijn l€eraar cn
na
den
later,
lij recds t$'ec
schoonvnder Ribi Vaz Iliàs tot Rabbinàal Asscssor bij dc
Portug. Israë1. Gcncente te Amstcrdam aangcsteld. In rgoo
rvcl.d hrj lrnocnd tot OppcrÍabbijr dcl. PoÍtrs. Isrnél. Ge
mccrlte te 's'Gavenhagc, cn nam hij in die llrnciic ook het
interin rt N:rxr bij dc Nêd. lsraê]. Gemccntc aklaàr na het
vcrtrck var 1)r.-I. I-clvcnstcir naar Koperhagen ln Novembcr r9o:l i strueerclc hjj zijn vrocgelen leermccster A. van
l.oer als Oppc abbijn.
Chagrrm Pcrrirr hcclt zijn lxtoftc, door hem afgclegd bij
diêns lessen. Op 23-jarigen leefiijd

dc a.rnvaarding zijncl' Iun.tn, xls OPIrer rr,lrbijn tc s-Cravcrhxgei ,,ti. strc\-ên door r)vr)rÍtdhg cn z.rchicn aandr.iDg in zijn
gencente het godsdienstig leven op tc Í'ekk€n", velvuld.
Hjj nam zijn taak nict op xlleer als leeÍaar en als Selccrde,
doch hij arbciddc ook op sociaal-cconomia'h ïeÍrcin

Jaren lang was hij lid, cn bi.i afwisscliig, Rosh van de
Xledras en docent aan hct Seninarium in ziin gcboorteplaats.
Hij had het geluk ccn íantai leerlingen tc hebber mogen
hclpen opleiclcn, die ecnsdccls zÉlls tot de hoogste geesielijke
rang€n zijr bevordcrd, allíle1.cn, die een sielaad van Nederland's.JodendoDl zrjn geword€n. Vooral als ptedikant was hij
zccr-gezien; streng en {orsch in ziin oPtredelr, cischte hij ook
deze strcrgheid van zichzelÍ en zijn gezin, zoodat hcm het
voorrccht rvas beschoren, een zijner kindcrcn te kunnen zicn
opgroeien iot cen geestelijke, die dc voetsPoren van ziin varler
volBdc.

in

de jeu8d-vcrccniging,,Hagomcl", ,,Touiseo16 Cbajicm," crl de v(,orm:rligc ,,J. I-. C." \ïls zeer op prijs
gestclcl; cvcn xls ir dc nll('r dxr loo jaxr oudc stichting ,,.A bodalhllal(odcsj", xaaÍ hij èn nls voorzittcr èn ais f.ider
clcl oclcningcn op cên der avoldcn van dc rveck zccr ge
waadccrd rïcÍd. Dc ,,Verelrniging ti'r bcvorderilrg van lrrnbachtcn onder Israêlieten" tc 's-Glx\-cnhage had ir hem een

Zijn werkcn

encrSjek bcstuur:dírr.
Hij was ccn nrnr, op bet cerstc gczicht ccn weini8 nolsch,
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bij nadère kennismaking echter woorkomcnd tegcnovcr
ieder; hij ging rccht op zijn doel af: m€n 1ïist, ryat rren
aan hem had.
En hij \l-as cen rusteloos werker op het gebied der Joodschc
vetenschap, die hij bovcn all€s licfhad.
Ztn àmdenken zal zeker in vele k ngcD in dankbare herinnern,g blijven.
I. v. J.

P.

MÍ. FREDERIK SÁLOMON VAN NIEROP.
Het Restuur van het Genootschap heeÍt nrij verzoclrt een
lcvensbericht te schrijven van ons medelid NIr. F. S. var
Nierop, den zgsten Jaruari r92.+ in den hoogen ouderdom
van 79 jaal aan het Gcnootschap ontvallcn.
Hct is mij een voorrecht,mij van deze taak tc mogcn kwijten. Geducndc bijna 13 jaar was ik zijn medewerker bij zijn
arbcid ten bate van het Kerkgenootschap, rvaaNan hi.j g€duÍende 40 jaar de eminente leider $'as, niet : leen par droit
de naissance, als opvolgcr van zijn vader X{r. A. S. van Nierop,
doch ook par droit de conquête, door zijn onvcrwoestbaren
rverklust, zijn hcldcr cn vlug oordeel, zijn krachtig injtiatie{
en zijn aanseboren vricndclijkhe .
Frcdc k Salomon van Nierop is te Amsterdam geboren
dcn 6den Maàrt 1844. Hii studccrdc tc Leidcn in de rechtswetenschap en promoveerde daarin rE66 op proefschrift gctiteld:
,,De vcnnootschap met onbeperkte aansprakelijkheid na"ar
het Engelsche rccht". Hij praktis€erdc te Amsterdam als advocàat tot r87r, toen hij overging nàar hct bankwezen ats
directeur van de pas gestichte
Bank. Bekend
^msterdamsche
is hij lvegens het levendig aandccl,
dat hjj nam aan de gcmeentelijke en staatkundige politiek, als lid van den Gemeenteraad van Amstcrdam van rB79 tot r9o5, van de Provinciale
Staten v:ln Noord-Holland van rB83 tot 1899, in welk jaar
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-19hij lid werd van de Eerste Kamer der Staten Generaàl voor
Noord-Holland. In dit Coilege werd hij telkens herkozen,
totdat hij nl 1923 meende zich niet meer herkiesbaar te
moeten stellen. Het gcmeentelijk jinancie-wezen vond in hem
een bevocgd b€oordeelaar.
Van cle vele Staatscommissiën, waarin Mf. van Nierop zit
ting had, noen ik hier die tot herziening van dê gemeentefinanciën, wàarvan hij vooÍzitter was. Voorzitter was hÍ
mede van den Raad van Toezicht op de Rijkspostspaarbank,
lid van de Commissie voor de droogrnaking van de Zuidcrzee,
van den Raad van Bestuur van de Niederlàndisch Deutsche
Telegrafengesellscha-ït. Mede had hij zitting in vele andere
financieele lichamen krachtens zijn vooraanstaande plaats in
de bankwereld.
De pen rustte niet in zijn hand. Vele waren de geschriften,
dic hij deed veÍschijnen, hetzlj in den vorm van boeken, hetzij
als àÍtikelen in tijdschriften, hetzij àls pràeadviseur voor de
Vereeniging vaÍ Staathuishoudkunde en Statistiek. Hiervan
mogen l'ricr enkêle worden vermeld.
Des handels stilzwijgen. Goud of zilver (1874). De leening
vaD 1883 (1883). Europeesch la-DdbouwcÍediet (de Gids, rBB5).
De Íinanciên van de vijÍ grootste Nederiandsche gemeenten
(de Economist, r89o). De heviening var het belastingstelsel
der geneenten (1893). De immigratie en emiSratie te
Amsterdam (de Economist, 1893). De afsluiting e!1 dÍoogmaking van de Z'.tidetzee (id., 1897). De werkza:amheid van
Staat en Gemeente ter verbetering der volLshuisvesting
(1898). Amsterdam's financidn (r9o5). De íinancieele crisis
(de Gids, rqr4).
Dê Regeering heelt zijn verdiensten jegcns het Vaderland
bij verschiilende gelegenheden gcëerd. TcÍecht heeft de Heer
S. P. van Eeghen bij zijn teraardebestelling gezegd, dat een
groot vadeílànder in hem was heengegaan.
Van de eigenschappen, die Va.n Nierop tot eerl groot man
hebben gemaakt, heeÍt ook het Nederlandsch-Israëlietisch
Kerkgenootschap groote bate ondervonden. Lid van den

Kerteraad der Hoofdsjmagoge te Amsterdanr lvas hij van 1876
1899. Het voozitterschap van het College heeft hij slechts
een korten tijd bekleed. In het bestuur var het Kerkgenoot
schap is hij getreden in 1878, toen hij benoemd werd tot lid
der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned.
Isr. Kerkgenootschap, ter vervanging van zijn toen overleden
vadêr. Reeds dadelijk nadat hij zitting had genomen, werd
hij benoemd tot plaatsverva-ngend lid der PeÍmanente Com,
Ínissie. In rB79 werd hij tot lid der Col'missie gekozen, waarvan It in rB97 voozitter werd. Het voozitterschap der
Centra-le Commissie werd hem in 1899 opgedragen.
Het lijki beweemdend, dat bij de groote staats- en wereldbelangen, die onverpoosd zijn aandacht vroegen, hij lust had
in het soms kiein lijkend gedoe in het Kerkgenootschap.
Klachten over geschillen in g€meenten, sonrs var zeer {utielen
aard, behandetde hij even ernstig als gÍoote politieke vraag
stukken. I{et was, zoo wil het mij voorkomen, een soort ontspanning na zijn dagtaaj{. De studeerkamer werd 's avonds
niet verlaten, als niet de portefeuille met de k rkgenootschapp€lijke stukken, zoo gev'uld kon zij niet ztn, wàs doorSeweÍkt, de concepten gepaÍafeerd, en van kantteekeningen
en wijzigingen, zoo noodig, voorzien wá-ren.
De gebreken, die de kerkgenootschappelijke organisatie
aankleelden, kende hij dooÍ en door. De grondfout ivas de te
ver gedreven eerbiediging van de autonomie der gemeenten.
Niet alleen, dat art. 6 van het Reglement bcpaaide, dat iedere
gemeente het recht had haar huishoudelijke belangen, mits
op eene \irijze, niet in st jd met het Reglement, te regelen,
en art.62 vooFcheef, dat de Centmle Commissie in al hare
handelingen de autonomie en de zelfstardígheid der gemeenten, wat haar inwendig eo huishoudelijk beheer betrof, had
te eerbiedigen en zich van alle inmenging, hetzÍ in huishoudelijke en Íinancieele aangelegenheden, hetzij in zaken
van godsdienstigen aaÍd, te onthoudcn, stelde art. 28 nog een
barricade in den weg aan hen, die die bolwerken wilde bestormen, door te bepalen: ,,Art. 6 en de tweede alinea va-n art. 62

tot
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zijn onveranderlijk". Het Kerkgenootschap was volgens het
Reglement een vereeniging van gemeenten. Elke Semeente
kon met inachtneming van den opze8gingstermijn haàr verlaten en trad dan in de volheid barer rechten teru8.
Alsof hct Reglement daarmede niet reeds een biji aan de
grondslagen van h€t Kerkgenootschap had gelegd, bepaalde
het ook, dàt gemeenten, die $eigerden aan het Reglement
of aan de kerkgenootschappelijke Verordeningen te voldoer
en op grond daarvan waren verklaard niet te behooren tot de
op het Reglcment gegronde verceniging, terugtraden in de
volheid haÍeÍ rcchten evcn alsoÍ zij vrijvillig warcn uitgetreden. Gevolg was, dat de gemeenten met cc ige voorzichtigheid
noesten lvorden behandeld. Ïocn een der RessoÍcn in stdjd
met de uitgesproken bedoeling der Centrale Commissie zijn
vacanten opperrabbinálen zetel had doen vervullen op een
wijzè, din ni^t veel vêrs( hild. van eên inrêrimair. \tJdrnemins
kon dc Centra-le Commissie haaí doel alleen beÍeiken doorclien
anderzrjds op den betrokken functionoaris zoo sterken dÍang
geoefend \ïas, dat dcze van de waarneming der Junctie afzag.
Doeltreí{ende machtsmiddelen t€genover Semeenten oÍ res-

solten, dic hun vezet tegcÈ de kerkgenootschappelijke be
palingên tot het uiterste zouden hebben willen doen drijven,
stonden niet ten dienste, en het pleit voor den goeden geest
in het Kerkgenootschap, dat de eenlrcid daa n toch belvaaÍd
is gebleven, en het tijdstip, dat gunstig werd Seacht, om de
eenheid onverbreelbaar te máken, niet is verhaast door voor
valien, die het Kerkgenootschap m€t uiteenscheuring hebben
bedreigd. Een van de hoo{ddoelcinden, waarnaar Van Nierop
streefde, wàs het Kerkgenootschap te maker tot een lichaam
van e€n voorname standing in clcn Ncderlandschen Staat.
Dit kon gcschieden door dc pcÍsoonlijkheid Yan zijr leiderc,
doch moest ten slotte ook steunen op cen sterke inwendi8e
o.ganisatie.

Van Nicrop was tot de overtuiSing gekomen, dat slechts
te Seraken: de .inperking van
de autonomie en het ontnemen aar de gemeenten van de

één middel bestond, om daartoe
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bevoegdheid, buiten het Kerkg€nootschap tc trcdcn. Doch
te voren moest de barricade uit den wegworden geruimd. Was
dez,e verwÍderd, dan zou de vereeDiging der gemeênten vervállgen worden dooreen organisatie, waarin niet de geme€nten,
doch de individueele leden het Kerkgenootschap vormden.
Kleine gemeent€n moesten kunnen worden opgeheven, voordat haar laatst overblijvende leden zich door den verkoop
van hare goederen bevoordeelden, er het moest niet var haar
goedvinden afha-ngen, doch dic ophefling moest kunnen worden bevolen. De ].leine gemeenten moesten onder een zekere
voogdij worden geplaaist, opdat zij niet klakkeloos haar
goedeÍen konden verkoopen. De inbreuk door de gemeenten
op elhandeF rechten Bemaakt, door toekenning van haar
lidmaatschapstechten aan personen, niet binnen haar gebied
gevesti8d, moest worden tegengegaan. Ook mocst mogelijk
worden gemaakt, dat bij geschillen tusschen de gemeenten
de CentÍale Commissie kon insrijper, zoodra door een der
betrokken gemeenten een geschil bij haar aanhangig werd
gemaakt.
En zoo verscheen in Juii r9r4 het ontwery-voorstei van

de hand van Mr. van Nierop, waarbij op de bàfficade ecn
stormaanval werdgedaan. Art.78 werd voorgesteld te wijzigen
in dien vorm, dat bij \\'ij?ieing van het Reglement een aan
de bij Grondrvetsherziening toegepaste bepalingen analoge
regelingwerd voorgeschreven. Hel ont\terp-voorstel verscheen
nog op een voor de totstandkoming van hct bestuit geschikt
tijdstip. Wàre er eenige vertragin8 in de indiening ervan gekomen, wellicht had de nog opde 3r Juli uitg€barsten Wereldoorlog de indiening ervan meeÍdere jaÍen vertraagd. De vËag
is gewettigd: was de Centmle Commisste bevoegd de bij
art. 78 va-n hààr Reglcmcnt gevaarborgde autonomie van de
gemeente in te perken. Gelijk bekend is, bestaat omtrent de
veÍanderlijkheid van onveranderlijkheid vaarborgende be
palingen, verschii van opvatting. Van Nielop heeft gekozen
voor de opvatting, die de veranderlijlheid êanneemt. Het
verschil van gevoelen omtrent de onveranderlijkheid van

art. 78 was van ouderen datum. Reeds toch in eer adres dooÍ
den Kerkeraad der HooÍdsynagogc te Amsterdam op 23 Mei
1865 ge cht tot den M,inist€r van Justitie teÍ zake van de toen
opnieuw voorgenomen verandering ilr de ortanisatie ven het
Kerkgenootschap, hceÍt de Raad betwijleld, of in die bepating
voldocnde waarborg was gelegen tegen een on$renschelÍke
uitbrciding wLD de maclrt der Centrale Commissie, en gaf hij
de voorkew aan €€n regeling, vaarbij de toestemming der
gemeentcn op veranderingen van het Reglement werd gel'raagd.

Het oniwerp-voorstel vond bij de gemeenten altemeene
instemming, slechts twee, Grcningen en Winschoten, verklaáxGntrale Commissic nam het na een korte
discussie in haar zitting van 20 Jllni r9Í5 met algemeene
den zichertegeÍr. De

Toen toog Van Nierop aan den arbeid tot het scheppen van
een nieuw Reglcment volgens de beginselen, neergelegd in de

toelichting tot het ontwe4lvoorstel. Het beginsel, dat het
Kerktenootschap is een vereenidng r.an individuen heelt
vooÉl bij de temeenten 's-GÉvenhage en Rotterdem bezwaren ontmoet. Het ontwerp is echter met kleine wijzigingen door de twee instanties heente\Endeld en heeft aaÍI het
Kerkgenootschap een ReglemeÍt geschonken, *aarvan in den
brief, die aan Mr. van Nierop is gericht toen hij uit de Centrale Commissie is getreden wegens een meeningvêrschil om
trent het Volkspetitionnement, gevolg van de Congres-demonstratie van Februari r9r8, is getuigd, dat hij zich daarmede
hoeft gesti, ht ccn monum(nlum acrc pêrenrlius.
Hct uitschrijven van het hiervorcn bedoelde Volkspetitionnement is, gelijk bekend is, de oorzaak van het uittreden van
Van Nierop uitdc Ccntrale Commissie gewecst. Bij de Coneresdemonstratie op 17 !'ebruari r9r8, wáarvan het uitschrtvm
van dit petitionnement het gevolg is geweest, was de Permanente Commissie niet vertegenwooídigd, noch had zij
daaraan de reden van haar aÍrvezitheid kunnen kenbaar
maken, omdat omtrmt de motiveering er van in háar boezern

geen ccnstemmigheid bestond. Van Nierop persoonlijk achttc

de Zionistische tendenz, die in de tnotie, aan de Congrcsdemonstratie voortelegd, tot uiting kwam, niet bevordcrlijk
voor de belangen van het Ncderlardsch-Israëlietisch Kerkg(l
nootschap als onderdeel van het Ncderlandsch Staatsbestel.
Hij had van Nederlandsch standpunt b€z\rr/aar daartegen. Ook
behoorde, naar zijn meening, de Centralc Commissie, als zij
bij de Reteering optrad, dit zellstandig te doen en niet als
slippendraagster van andere, nog wel buitenlandsche, organisaties. Omtrent dit laatstc punt waren zijn collcga's het mct
hem eens geworden. Wa.nneer de Centrale Commissie van
oordeel was te mo€ten optreden voor de belangen, die zi
beschouwde als vallende onder de bemoeiingen van het Kcrkgenootschap
althans bet zoekcn te bevorderen der
- envan
gelijkgerechtigheid
de Joden in àllc lander der Nercld
met de andere staatsburgers vicl daaronder
volgens
- moest,
aller eening, zij dit rechtstreeks er zclfstàr1dig
doen. Van
Nierop had, nadat op dit punt ovcreenstemning was verkregen, op zich genomen, een ontwerpadres aan den lllinister
van Buitenlandsche Za-kcn, waarbij dicns medewerking werd
ingeroepen, om op tc komen voor de belangen van de Jodcn
in andere landen, waar zij not niet gelijke rechtcn als a-ndcre
staatsburgers genoten, voor te bereiden, en dit ontwery zou
in een b€sloten zittiDg van de Ccntrale Commissie van 23 Juni
r9r8 aan de goedkeuring van dat collegc worden onderworpen.
Het door hem ontworpen adr€s luidde a.ls volgt:

Strens

ver

i r o u w e i ij k. 1)
Aak Zijne Et e edi.

den Mír'istê/
1)a" B$;tenlandschr Zah.n ta 's-G,a1)enhoge.

De Centrate Commissie tot de Algemeene Zakcn van hct
Ned€rl. lsraëI. Kerkgenootschap veroorlooft zich het volgende verzoek tot U te richten.
In lerschillende Oost-Eumpeeschc Staten zijn de aldaff
gevestigde Israëlieten acht€rgesteld bij de atrdeÍe ingezetenen
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Zij n1hscn het recht van vrije nedevetting in de veÊclillende íleclcn dier landen, ol wel het recht van vrije uitoclcning
van onderccheidenc bcrocpen cn beddjven, oI toesans tot dc
openbaÍc ondcrwijs-inrichtingen, in het atg€meen politieke
rcchtcn, die dc overigc staatsburgc$ bcziticn. Hct is on'
noodiS, U Scvallen te noemeD, waaruit blijkt, dat zij voor
hun pcrsoon of goedercn op rechtszeircrheid gccn aanspÍaak
hebbcn, cn dc rcchten, die zij als mensch, vat zij toch zijn,
kunncn inrocpcn, hun eenvoÍdig onthouden worden.
Hct is in Nederland ten cenenmale ovcrbodig tc bctoogen,
dat toestandcn ais aldèar bestaan, voor ieder beschaald
sricvend zijn, .n hct is besrijpclijk, dat die verzoek'ncnsch
ster in hct bijzondcr crnstig bcdroeven. Het kan dan ook niet
bewcemdcn, dai zij als lcrtegen\íoodigster van het Nederlandsch-Israelietisch Iftrkgcnootschap, dic dc belangen
daarvan volgens haar Rcglement bij de R€geering voo$taat,
zich Ecrocpcn acht, zich tot Uwe Exce entie te venden met
hct cerbiedig verzoek, om, indien, zooals aanneembaar is,
bij lrct shiten van den vrede het vraagstuk van den meevarigen tocstand der Tsraèli.tcn in dc Oost-Europeesche
Staten ter sprake komen zal, voor de rechtên en bclrngen
van de ondcrdrukten te $'illen optreden, opdat zij niet achter
gcsteld blijven bij de ovcligc burgers dicr lmden en €€n
nenschwaardig bcstaan hun verzekerd zij.
Het is haa.r onverschilis, op welke wijze de noodige voorziening wordt getrcffen. Het ligt nict op had weg, eene
regeling aaD te duiden, die de Israëlietische bevolking dier
landen tegen onrecht en geweld, uit godsdiensthaat voort
spruitendc, beschermcn za1. War z1j verlangt is, dat màatregelen Scnomen vorden, on den tegenwoordigen toestard
a.fdoend te verbeteren, en dnt waarborgen vorden verkregen,
dat die voorzienirgen wo.dcn uitgcvocrd en niet, zooals na
het BerlijDschc Vrcdesvcrdrag van 1378, cen doode lctter
blijven. Aan Uve Dxcellentic laat zij in vol vertrouwen over
te beslisseD, op welke wijzc aan harc $.nsclicn voldaan kan

hj vlt:it

zicl\, dàt Uwe Excellentie aan dit eerbiedig ver-

zoek gchoor za.l wilen seven. Nededand $ns de bakermat der
ge\íctensvrijheid, en de Staat, waar volgens de Grondwct aan
alle Xcrksenootschappen geiijke bescherning is verleend,
heeft teer zek€r het recht, zijn stem tc doctr hoo

in dcn raad dcr volkeren voorstellen aanhangig worden

ec

maakt, om bepalingen, die met de meest elementaire begin

selen van godsdienstigc verdraagzaanheid sirijdcn, il: vrÍvangen door wettclijkc reselinsen, dic de gelijkstelins van
a]le godsdienstise sezindten vcrzekeren.
De Nederlandsche Wetgcver heeft dit bcginsel stccds lioog
gcLouden. In dc zitting van de Twe€dc Kaner der StatenGenerááI van r8 Juni 1863 venvicry deze tak vàn Volksver'
tegenwoordiging ccn wetsontwerp houdendc goedkeuring
valr eenigc bepalingen van het handelsverdrag, tusschen
Nederland en ZNitsertand gcslotcn, omd:lt den Israélicten
dcstijds aldaar rccht€n, aan andere staatsbursers toesekend,
onthoudcn wcrden.
Bij zoodanige antecedentcD acht dc ondergeteekendc zich
gerechtigdhct v€Ítrouwen uit te spreken, dat Uwe Excellentie
bij de regeling van bedoeld vraagstuk, die bij den \Íede niet
kan dtblijven, bercid zal zijn Uwe krarhtdadisc cn invlocd
rijke nedewerking tot een nenschwaardige oplossing te v€r-

Uet dc àan Uwe Excell€ntie velschuldigde hoogachting,
De Centrale Conmissi€ tot de Algemeene
Zaken van het Nederlandsch-Israelietisch
Kerkgenootschap, enz.
Amsterds.In, ?3 Juni r9r8.

Zooals gezegd het uitschrijven van het VolkspetilioDement
heeft hem genoopt op 20 Juni r9r8, cenige dagen vóór de
zitting, ontslag te nemen als lid deÍ CentÉle Commissie. Het
schdjven, waarbij hij dit deed, is afg€drukt in hetverslag der
Handeiingen van de Cent.al€ Commissie van dcn z3sten Juni
r9r8. Door zijn ontsla8neming verviel ook de behandelin8van
h€t ontwery-adres.
Dc Centrale Commissie heeít Mr. van Nierop herhaaldelijk
op ondubbelzinnige wijze ge€€rd. Ook door blijvende herinneringen. Bij zi.jn 3o-jarig lidnaatschap werd henl een oorkonde aangeboden, na zÍn heengaan een zilveÍen gedenhpenning.
Op zijn eenvoudige graízerk op de begraaÍptaats te Uriderberg, waar hij rust te midden van zijn lblk, is gebeiteld het
Bijbehïoord rflii n)n iiprfD (Prediker, 5 : rr) ,,Zoct is de
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slaap van den werker"; €le wetvcrdiende rust is hem op
hoogen leeftÍd ten deel gevallen.
Door met zoo groote gaven, als Van Nierop bezat, zooveel
en vruchtbaar werk te verrichten, als hij heeft gedaan, heêft
hij zich monumenten, welke dc herinnering aan hem bewaren,
kunnen stichten.
Hem moge beschoren in b€terc ge\t'esten de vervulling van
den womcn wensch ï!i lnnlb ,nn,

Zijn Íust zij

eere.

Dr. D. M.

SLoYs.

DÍ. M. WOLFF.
Streng tegenover anderen, maar strenge. rog tegenover
zich zelven, en daardooÍ rechtvaardig, hartelijk en getroulv ziedaaÍ het rvezen va-n wijlen Dr. M. WolJÍ, in wiens versche!
(hij was
den op 29 Janua 1924 op zeventi8jarigen teeÍtijd
den2rsteq Mei 1853te Breda geboren)-ook ons Genootschap
een rverkelijk, gevoelig verlies te betteuren heeft.
In October 1866 als leerling van het Nederl. Islaëiietisch

Seminarium toegelaten, heeít hij daar, gesteund dooÍ bijzijnder goeden aanleg en rustcloozen ijver, den geheelen
studiegang ter voorbereiding voor het Moré-examen met
veel succes gevoigd. Toch deed hem, streng en getÍouw als
hij was, het bewustzijn van zich niet bij voorkeur voor de
geestelijke roeping geëigend te voelen nog vóór het aÍleggen
van Senoemd examen de studie aan het Seminarium voor de
verdere academische opleiding in de kiassieke letteren verwisselen, welke laatste op r7 Àpril rBBB met zijne promotie
op een pÍoeIschrift,, De usu conjunctionum apud Juvenalem"
bekroond werd.
Zijn heengaan van het Seminarium bÍacht echter 4iet de
Seringste vermindering aan de hartelijke sympathieën, die
hem zijn yerblijÍ aan die kweekschool geschonken had en die

zijn gehe€l verder leven en árbeiden in zoo hooge mate ver!'ulden en sierden, Onbegrensde vereering voor onzell grooten
Meester Dr. Diinner 2.9., wa.Íme genegenheid voor onze
Joodsche Alma Mater, trots op zijn Jodendom en nobele
liefde voor diens gemeenschap en instellinten, en daatnaast
onuitbluschba-re liefde voor de wetenschap in 't algemeen en
de Joodsche studie in het bijzonder. Zij voÍmden als om strijd
de elementen van Dr. WolÍÍ's warm, oprecht en oJÍervaardig
gemoedslevens. De verschillende eere-íunctiën, die lij achtereenvolgens bekleedde, werden door die sympathieên op voortreffelijke en alom gewaaÍdeerde wrjze gedragen. De Joodsche
gemeeote te Haarlem (sedelt rB92), de Centrale en Permanente Commissies voor de Algemeene Zal(en vall het Nederlandsch-Israëlietisch Kerktenootschap (resp. sedert 1896 en
r9r7) bezaten in hem eenen bijzonder kundigen, getrouwen
en bezielden leider dcr Joodsche gemeenschap.
Zijn wetenschappelijk streven en arb€iden, ooh buiten de
grenzen zijner ambtelijke plicht als leeraar aan het Synnasium
te Haarl€m (sedert ro Oct. 1888), bezorg.ten hem het lidmaatschap van het Historisch Genootschap te Utrecht (December
rgoB) en van de Maatschàppij deÍ Nederl. Letterkunde te
Leiden (September rgrr). Geen wonder echter, dat bÍ eenen
man van zoo warmen Joodschen zin de studie zich bij vooÍ_
keur in de richting der Joodsch-wetenschappelijke pÍoblemen,
meeÍ in 't bijzonder op historisch gebicd, bcwoog.
Een niet onbelangrijk de€l van deze resultaten dieí studie
is nedergelegd in een twaa-lftal verhandelingen, achtereenvolgens veÍschenen in het ,,Theologisch TijdschriÍt", in de
,,Bijdragen voor Vadertandsche Geschiedenis en Oudheid],:unde" en in het ,,TijdschriÍt voor Geschiedenis, Land- en
Volkenkunde", alsmede in zijn ,,Geschiedenis der Joden te
Haarlem", I en II, (1600 r89o), uitgegeven door de Vereeniging ,,Haerlem", Íesp. in r9r7 en r9r9.
Zijne benaemint tot Riddêr in de Orde van Oranje-Nassau
ter gelegenheid van zijnen zeventitsten verjaaÍdag was
waarliik eene wetverdiende erkenning van een iangdurig,
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ernstig, getrouw er kundiS arbeiden in dienst van Jodendom

Het is zeker volhomen begrijpelijk, clat ons Genootschap
voor dc Joodsche Wetenschap in Nederland bij Dr. Wolfí
van den b.ginnc ievcndigc hlangstelling genoot. Sedelt
zijne vestignrg le Amsterdrm verzuimdc hij ctan ook nooit
onze strÍlic brjccnkomstcn getrous' bij te wonen eÍ h€t daa n
verhandetdê met de grootste aandacht te Iolgen. Hadde
niet de dood d.n schijnbaar nog zoo kÉsscn, jcugdig€n grijsaard plotseling ovcrvalicn, vij zouden ons ongetwijÍeld meermaien van dc \.ruchten zijncr orvcrpoosdc, hen] tot in zijne
laatste stondc zoo dicrbarc stu.liën hcbbcn docn gcnictcn.
Thans is deze hope
hclaasl vcrijdeld en kunnen uÍ
slechts ir dankbare vereeÍing op de ons bctoonde hartelijke
dêeln.,n ê in onz"n drb. id r ru8ziên.
Hulde aan zijne nagedachtenis I

ï-.

WÁcENÀAR.

PÍoI. MÍ. J. OPPENHEIM.
Indien men over prof. Oppenheim spreekt, leest olnadenkt,
treft steeds het v€etzijdige aan hem. Gij \ïordt herinnerd aar
zijn bijna miraculeuse carrière: als studcnt recds journaiist,
weldmlccraarin de Staatswetenschap en op 2.f-jarigen leeftijd
reeds secÍetaris der gcmcente Croningcr; r2 jaarlater, in rBB5,
hoo8leeraar in het Staatsrecht aan dc UniveÍsiteit aldaar,
om dicn stoei ir 1893 te verwisselen voor den Leidschen als
opvolg€r van Buys, \íclLc plaats hij in r9o7 zou irerlaten
voor het lidDnatschap van dcn Raad van Statc Ander€n
spreken u van zijn merkwaardige plaats onder de Neder
landsche juristen, van zijn ongcmeene rechtsk€nnis, vooral
op het gebied van het Nederlardsche Staats- en Administra
tief-recht, welke haar bekroning heeft Sevonden in zijn Gemeenterecht, rvellicht een der mecst gewaardeerale en mccst
geraadpleeBde Nederlandsche rechtsgeleeÍde weÍken. Uw

aandacht wordt gevestigd op zijn onmishenbaar weiSevcnd
taient, gebleken o.m. bi.j zijn voorzitteÍschap van de Staatscommissies voor ale herziening dcr KiesrÀ'et, waaÍin het even
redig kiesrccht rverd ontwil*eld, en voo. de ï'ijziging der
GemeenteÍ'et, een arbeid, waarvoor de Rcgeering door dc
verteening van het Comlrandetrskruis van dcn Nede.]and
schen I-eeuw haar dankbaàrheid belced. en wiist u op den
grooten invloed, welkcn hij, zij het vaak achter de schetmen,
uitoeÍende op hct bestuur van land er stad, een invloed,
welken dc gemeente 's-Gravenhage bij geleg€nheid van zijn
Tosten verjaardagopcnlijk e rende door de aanbieding van de
zoo riterst zeldcn verleende plaqretle dcr. Gemeente- llet
voo.liefde wordt gexczcn op zijn ongemeen paedago8isch
rdl.rr, h.iw.lk r" m mrJkre ror .ê"r voor8dng' r. dnór Tijn
leerlingen vereerd, zooals clai zelfs te l-ciden sedert Goudsmit
niet meer was gezicn. Gaàrne ooir wordt verncld ziin ongc
wone belangstclling en lieíde voor Joodschc aangelcgenhed€n,
zijn groote gehechtheid aan lÉt Jodendom, niet minder als
zijn omvattende kennis vàn de Hcilige Gescliriften cr van de
Hcbreeuwsche taat, het laatst nog in hct openbarr gebleken
bii de sclitterende r€dc, \laarmede hij den tegenwoordigen
Rector van het Ncd. Isr. Seminarium, clen HceI wagenaar,
instaile€rde. En zoo is eÍ nog \'eel mecrl
XÍaar dat alles, :rl dic vcrschilicndc ongemeene cigcnschappen en quàliteiten, zrj zijn tocli nict arclcrs dan frceiten van
Oppenheim, facctten, die - de stralcn, \r'elke zij afwerpen'
mogen nog zoo verblindend zijn |
- toch telkcns slechts Seven
één stukje van Oppenheim, één zijde van den man, en niet
laten zien zijn geheele pcr'soon, nici doen weten, \'rat hem
bovên Jnd ren siêrJp EL ,rijn Èi .\'êesl en ar zr'n nog m""t
rnanncn, groote ]eermeêsters, uitblinkcncle in hun vak, be
nijdenswaardig in hun ambtelijke carÍière, invloedrijk in en
buiten de Éadszalcn, vol liefdc voor hun ras cn godsdieÍst,
maaÍ toch in hun geheelc persoonlijkhcid van gansch ander
stag en kaliber dan Oppenheim.
Want er was éénc hoedanighcid, welke hem ophieÍ uit en
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met a-l zijn eigenaardigheden, wellicht ook met de tebreken,
die hij als ieder zal hebben gehad, maakte tot een ga.nsch
bijzoÍder mensch, dien, wie hem gelend heeÍt, niet zal vergeten,
zijn beziel,;ng. Waft, eí dit is het sluitstuk
- en dat was
vaÍ zijn
teheele wezen, Oppenheim was een bezielde met in
zich de vonk van het geniale, van het proÍetische.
Het was die vonk, welke aan zÍn persoon dat eigenaardig
karakter gaf, welke tot u doordrong in elk vroord, dat hij
sprakoÍ schreelendit deed zijn iets, dat anders was en hoogere
waarde had dan het woord van wier ook. Het was die bezieling, welke de veÍkla ng geeft van den grooten invloed,
dien hij uitocÍende op ieder, die het voorrecht had met hem
in nadere aan.aking te komen, zoowel op leerlingen, als op
ambtgenooten en regeerdels, zoowel op hen, die voor een of
ander doel met hem hadden samen te werk€n als op degen€n,
die slechts voor hen zelven zijn raad kwamen inroepen. Men
voelde, dat men stond tegenover iemand, die met alle kracht
steeds het beste gàf, dat hii in zich ha.d, en daarbij
gelijk
trouwens de uitkomst meest spoedig leerde
de waarheid
steeds merkwaardig dicht rdst te benaderen. Het geheim en
de aa-ntrekkelijkheid van zijn pe$oon liggen, meen ik, dáár.
Wanneer bij de oude Romeinen de viering deÍ eeuwÍeesten,
der ludi seculares, zou aánvanten, werden de voiksgenooten
ten Ieest genoodigd met den roep: ,,Komt en ziet de spelen,
welke gij nog nooit hebt gezien en nooit meer zult zien". Die
woorden komen mij steeds voor den geest, als ik aan Prof.
Oppenheim moet denken. Wie hem gekend hebben, hebben
een man mogen aanschouwen
oíz.e tijd er niet vele
^)oals slechts spaarzaam zal
heeÍt en zooals ook de toekomst
brengen-

Mr. L. E.

VrssER-

Mr. H, LOUIS ISRAËLS.
Op r December 1924 overleed te Amsterdam Mr. Herman
Louis Israèls, advocaat cn journalist.
Elders is reeds geschetst, wat hij heelt beteekend als vooraanstaand jurist, en is hr de gebracht aan den voortreÍIelijken, veelzijdig ontvdkkelden joumalist en publicist, die met
hem is heengegaan.
Moge het mij gegeven zijn, in deze regelen een, zrj het ook
oqvolkomen, beeld te ontwerpen va.n Israèls als Jood, en een
woord van weemoedige herinnering te wijden aan den betr€urden doode, die met de volheid zijner krachten de Joodsche zaak heeft gediend.
Geboren op 2r December 1856 te Groningen bezocht hij
aldaa.r het pro-gynmasium en de H.B.S. met vij{jarigen cursus.
Eerst in 1872, een en twintig jaar oud, kon hij zich, na afgelegal admissie-examen, laten inschdjven als student aan de
Leidsche Hoogeschool, waar hij op 26 Mei rB83 ,,cum laude"
promoveerde met eeÈ prcefschrift over intemationàal huwelijksgoederenrecht. Toch vr'aren de tusschenliggende jaren
geenszins voor hem veÍloren gegaa-n; hij was toen verbonden
aan de Reda.ctie van de Groninger Courant, waar hij Selegenheid had zijn natuurlijke journalistieke gaven te verbreeden
en

te verdiepen.

Spoedig na zijn pÍomotiê vestigde hij zich 3.1s advocaat te
Pa js, en werd als zooalanig verbonden aan de Nederlandsche

Legatie. In rBgr volgde hij Jan de Meester op als Fransch
codespondent van het Algemeen Handelsblad, en konden d€
lezers volop genieten van de wuchten var zrjn wel veÊneden
?en. Het glanspunt van zijn journa-listieke loopbaar zal
altiid bliiven de sedê artiLelen geschÍeven over de DreyÍuszaak- Daarin heelt Israèls zijne marhtige overtuiging van de
onschuld var den ongelulligen martelaar: var het Duivelseilard veÍdedigd met buiteÍgewone volharding en met die
gloedvolle bezieling, die ieder deed gevoelen, dat deze vurige
pleiter niet alleen optrad voor DÍ€fus tegen Esterhazy en
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-32de generaalskliek, maar dat daaÍ aan het woord was de Jood,
de walfn voelende zoon vàn het Oude Volk, die zich aaig€gord
had tot verdcdiging van het Jodendom tegen deze monstercampagne van het anti-semitisme.
En die vcrdediging heeft hij gevoerd met een niet genoeg

t.: pdjzen onbaatzrchti8heid, die ons een blik gunt in Israëls'
groote kàraktergàven.
Die vcrdcdiging van D.ey{us toch hecÍt hem toi twêemaal

toe een belangrijk o{fer gekost.
Hoog aangeschrcvcn àls hij was bij zijne Paijsche collega'sjournalisten van alle landen, was hij in 1894 benoemd tot
SecÍetaÍis van het Syndicat c1c la Presse étran8ère. Dezc
betrekking, die hij als een hooge ondclscheiding bescbouwd€,
en die hern zeer na aan het hart ging, heeft hij neergelegd om
zich vÍij en ona{hankelijk te kunnen gevcn aan dc Dreyfuszaak. Door ,,I'AJfaire" kwam hij ook in contlict met den
Nederlandschcn gezant, Jhr. dc Stuers, en moest hij zijn
geliefd Parijs en Frankijk verlaten. IÍaaï ook toen verloochende hij zijne roeping niet. xÍelr kon hem drvingen
Frank.ijk te verlaten, niet, om ziine overtuiging p js te gevên
of weg te doezelen, nict om zijn \Íoord ontrourv te worden of
zijne pen het zvijgen op te leggen.
Toch zou hij nog êenmaal ecn pleistcr op deze wonde ontvangen: in rgrr werd hij door President Fallières, bÍ gelegenheid van diens bezoek aan Amsterdad, bênoemd
Ridder van het Legioen van Eer.
In r9o2 vesiigde IsÍàëls zich wederom tc Amsterdam ais
advocaat; maar vóór alles blecÍ hii jouÍnalist. Uit dic dagen
dateeren zrjnc wel<elijkschc bijdragen aanv.Lnkciiik in het
Hardelsblad, latcr tu de Telegraaf, líaain \ij ondcr de
rubriek ,,Recht en \\ret" de rcchtsplaak in Nederland, vooral
op het Bebied der bulgeÍlijke procedure, o? voor ontvikkclde
Ieeken zccl bcvàttelijke, heldere en boeiende wijze in wekeh.jksche causeriën besprak, en onder het ontl€edmes der

critiek nam.
Was het wonder, dat de man, die eene onbegrensde ver-

ccing

koesterde voor recht en rechtvaardiglieid, zich gt:
roepen voelde in de g,rlcdcÍen der Alliarce Israélite Universelle ncdc te strijden tegen de rechtsongelijlheid der Joden
in het Oosten en vóór hunDe emaDcipatie cn zedelijke verbeifing?
AchteÍeervolgens maakte hij deel uit van het Bestuur d€r
Amsterdansche a{deeling en van hct Nederlándsch Comité,
in de laatste jarer ook van het Comité Central te Parijs.
Dat l'erbond heeft hij gediend als weinigen. Trouw com
parant in de bestuursvergaderingen er1 ook in de jàaNergaderiDgeD, \vaar hij zeldcn onlbruh op het appèl. Was er een
sprekcr noodig, om in eene ver: var het centrum veflvijderde
aldeeling de beginselen dêr Alliance te propageeren, dan
kreeg het bestuur dier aldceling een wenk Mr. Israëls uit te
noodigen en. .. Israëls ging, om op gemoedeljjke $'ijzc cen
oÍ anclere schoone bladzijde van de gcschicdcnis tc ontrollen
en door spretende feiten en cijÍers op te wekken tot steun.
Tijders dcn gÍoote$ wercldoorlog, het lvas in r9r5, maaktc
Israóls zijnc medelcden in het Ncderlandsch Comité indachtig
op dc omstandigheid, dat evenals in rBTB bij het Congres te
Berlíjn, bij het einde van den oorlog de positie der Joden ter
sprake zou komen. ,àr, moest men gereed zijn en daarom
noest mcn ,rà reeds voorbercidende maatregelen nemen. In
zijne belàngrijke, latcÍ in druk vcrsclcncn rcde in de zomervergadering van dat jaar tc Atnsterdaln gehouden over: ,,De
positie dcr Jo.ten nà het einde van den oorlog" wecs ht met
emst en aandrang er op, dat dc te Prrijs gevestigde leiding
nu vrijwel verlamd 1vas, cn dat de Joodsche organisatics in
Ned€rland te zamen de oplossirg van het Jodenvraagstuk
mocsterl voorbereiden.
Deze rcclevoering is dc mÀchtige stoot gewecst, die Aliiànce,
Zionistcnbond en Ito tc zamen bmcht, cenc belv€ging, die haar
culrinatiepunt hce{t gevonden in de op 17 febmari rgr8 te
Amsterdam gehouden Congres-demonstratic, gevolgd dooÍ een
schitterend geslaagde petitionncmentsactic. Deze rvas de
waar.lige bekroning van Israëls' zoo welsevoeld initiatieJ.
3

-3'lVoor dc gccstelijke en atedecle belangcn der Jodet in
Ne.lcrlarcl is Isradls vcrkzaam geweest als hoolclbestuÍrder
van .le ,,Màatschappij tot Nut .ler Israëljcter in Nederland"
Ook op hct tcrtcjn var hct Joodsche Xcrkgurooischap hcelt
Israëls Íuinrsdri)í,ts zjjnc sporcn vcÍ.li1'rx]
Allcrccrst s ii.t var den Kerkerà:rd dcr Hooldsynagoge
1ot \vclkc ftnctic h.t v.riroÍ\'cr1 deÍ kiczefs
tc
^msterdarr,
hcm in 1916 ricp. lin niei allccn in dc oPlnbarc vergadedng
on.lerschcid(lc Israèls zicLr. Zjlnc rvcrkz:ramhc iag in hoofdzake brj dc vcrg:ld.rnrgcn van dc vli! cn belangrijke vastc
eD tiidelijlic counnissiel, Na.trv.ln hrj (ltrel uitmaahtc Om
erkele tc noeln$r: de Commissic voor .lc lteglcrrentshcrzientug, die tot rcgcting van bct vraagstuk dcr zitplaatscn tcr
Grootc Syn.rgogc, dc Cot nissi. tot ondcrzock vàn hct vraaSstrk vàn hct Joodsch bijzonder ondenïijs binncn hct gcbi€d
der Hoofdsynago8c in sanenhàng mct de vcrstrekking van
het godsctienstonaLc vijs, dc Com issie van To€zicht oP de
Godscticnstscholcn der Floofdslnlagoge, cD zoovcle andclc
Tot hct lidlnxatscliap dlr Ccnlrale Commissic tot dc
^lgc
mcenc Zaken vau ltet Ncdcrlandsch-Is.aëlictisch lterkgcnootin
de
schap $'€rd Lij in r9r8 gcroêpcn, tcrrvijl hij h r9r9
Permanente Connissic is benocmd tot het vcrvullcn van dc
plmts, opcn gclÍnnen door hct a{trcden van u $'ijlen llr' ll'
S. van NieroP.
Ook daar heclt lsràëls vccl en Socd gearbcid
Van de A rbitnge verorclcning en dc Àrchicl I'cr'or dening kan
mcn lrcm dcn garsiclijkcn vadcr nocmcn, cn atn dc grootc
vooldrachten van (l(in laaistctr iij.i op 1rlt gcbird van hct
ondcrNijs h.clt hij .,cn brl$srijh arndccl srlrud. Zijne jrrjllistorie,
clische scbcrfznlnigllc;d, ziiD Srunc konlrir vul
'1c
j,r
v.N.rktc l)ij dc b.lxrrgr'Ljlrc rld!v(ÍInrA.n
gaatn., lLLisi€raL., om.lat rr dtrjtl iri:i llii if lÍr.n vi!], ocl( al
ivas llrcn Iict ni'rr cOrs mct dc slots{nn |lr1 zijnc beschouwingcn.
Was Isracls in dÈ oppositie, clà v.Íd.tlig.le hij zijnc van dc
meer.lerhcicl aÍrvijkende gel'oclens mcestal rnct groote bard-
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- ik mag de rvaarheid niet verzwijeen wel
eens de grenzen vaD koppigh€id bedenkeuir nad€rde.- Maar
warneer ceD door helr1ingediencl voorstel of voorgestcld amen
dcnent met àlgemeene st€mmen op één na, de zijne, verworpen oÍ aÍgewczen rvas, dan bcgroette lij den uitslag met . . . .
€en glimlach. Oningc\ïijden kondcn daarin allicht een uitin8
zien van ironic oí medelidcn rnet zi.jne tegenstanders; zij
cchler, dic Isméls gekend hebben, weien, dat die gtimlach
slechts het uitvioeiset was van zijn joviaal parlementarisme,
dat zich na heJligcD, ]net eerc gevoerden strijd neeriegde bij
het resultaai dcr stcmtning, eene weerspiegeling van zijne
inncrltke bonhornmie, als wild€ hij daardoor te kennen gev€n,
dat hij volhomcr ber€id was mct die booze meerderheid aan,
stonds $'eer samen te tverken tot bchàriiging der gemeenschappelijlte beliDscn
En zoo hccft hij gcverkt rrct algch€ete ovelgave van zich
z,rlvcn tot aan het Lrrr van zijn verscheiden. Het was voo.
Israëts ecn groot gcluk, dat zijne onverwoestbarc geestkracht,
scpaard aàn e€n kindcrlijk naar Llijmoedig optn ismc, hem
tot zijncn laatstcn dag deden zcgevieren over zijne aínemende
lichaamsi(rachtcn. Toen ik hcln, weiiige dagen voorzijn dood,
bezocht om hcm geluL tc wcnschen mot zijnc benoemtug tot
lid van de Provincir e Staten, zcidc hij rnij: ,,Och als ik de
lichanclijhii zwaktc rnaar $€er te bovcn ben, dan zal het wcl
wccr gaar, want gcestelijh vocl il( nij lrisch cn vaardig; mijn
clokter gccÍt Dij mocd, dat ik de VoorjaarsvergadeÍjng van
clc Statcn zal Àurnen medcmaker".
Hciaas, dat voor-jaar is voor hem ni€1 gekoDren, wart op
dcn eelstcn van den WintcrÍnaand is lij van ons heengegaan,
lxtcrde eerlc grootc lccglc ir1 iccbren kring, wààrva hij deírt
uitmaal(tc, nict hct rrinst irl dcn hLlis.,lijkcD krhg en in dicn
rijncr vricndel.
Màar ook drarbuitcn zal hij ni{rt wordcn vereelenl
Door zijnc buitcngewonc bct lvaamheden, door den onuit
l,luscLbaren ijvcr cn zeldzme tocwijdnrg bij het volbr€ngen
vat1 iedcre iaak, ílie hij op zich nam, zal hij voor ons, die zijn
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moeten voortzetten, blijven ccn lichtend voorbeeld van

orwànkelbare trou'ï, van hoog, edel plichtsbesef. Ooh van
hem mogegelden, het8eer ccimaal get igd werd van Franklin:
,,Gemakkelijk op te volgcn, maar moeilijk te vervangen" l
En zoo zal Israëls in de Joodsche \ïcrcld van Nederland
blijven voortleven :ds een dcr besten onderons, en t1e smart
om zijn heengaan slcchts kunnen worden gelenigd door de
vreugde trcm te hcbben mogcn bezittcD.
Voor mij peNoonlijk zal ik altÍd de he nnering blijven
bewarcrt aan ten trouwen rnccleNetlíer, aan een oprechten
vriend.

llr'

B.

D

AsscrER'

A. VAN LOEN.
Abrahan van Loen werd tc Amsterdam geboren r7 Sjr:rvot
lsraël
5607, 3 Febr. 1847. Hij was leerling van hct Ned
van
cr
SeminaÍium reeds eenigen tijd vóór de rcorganisatie
door Dr. J. H. Diinner 2.8. in 1862 In i-eiclen decd lij lict
zgn. Groot X{athesis enbczochtdaamahetAthenacum Illustre
later de gemeentelijke univcniteit gcworden - In 1874
-legdc
hij hct lÍoré-examen aI Hij en zijn stuclievriend T. Tal
z.g. warcn rle eerste leerlingen van het Seninarium, dic \'tij
wêi Bchéél nr LI. r"orgJni.ari. g, vor''L z1n orr wr' r vorming
zoo goed. als gehêel in handcn van Dr' Diinncr h€cÍt gelegen
Na h€t X{oÍé{xamen begon hij, tc zamct lnct zijn studie
vriend, het Athenaenm rvedcr tc bezockcl, orn door te studeeren voor hct doch,raÁl in dc klll^ssicke lcttclen; dje stutlic
wercl cchtcÍ spocclig, in 1875, afgcbrokcn, doordien bcidc'1
een anbt vcrlr'icrvcn. T Ïal \\cd nbbijn dcr Ncd Isr'
Hoofdsynrgoge te AnNicrdam;en A van Locn \l'crd conrcctor
van hct Ned. Isr. Seminarium. Doordien dc rector, Dr' Diinner,
tot Opperrabbijn van Noord Hollancl \1'as bero€md, \las cr
Kort na zijn benoening
een conrcctor noodig ge\rorden
mct de dochter van den
het
huwelijk
hij
in
tÉd
tot conrector

-

Anstêrdaorschcn Rabbijn .Iozcf Zebi Hirsch. In hcizcll(l(l
jaar werd hij lid van de Examencommissie voor looclscl,c
ondenvijzers cn Íabbijnen; was na het overljden vrn Dr.
Diinncr ha.,u voorzitter, sinds Dcc. r9rr, en bleef dat tot r923;
ir 1924 belette zijr hooge leeítijd lrcm in de commissie zitting

In de zitting van ro l{aart r88r vrn den Kerke.aad cter
Ned. Tsraë]. HooÍdsynagoge ie Amstcrdan weÍd lij tot
rabbijn benocmd en 28 Apdl '8r $'crd hij als zoodanig gctustallcerd. Hij wercl clirecteur der groolste godscticnstschool
het ambt van directeur dezer
der Joodschc Gcmeente

-

school lras dcstijds Dog met dat van één der rabblnen verkortnazljn ber1oeming tot rabbijn, r€gcnt van
bondcn
-;werd
het Necl. Islaèl. .Jongens\1'eeshuis. \ian r377-rE88 arb:iddc
hij als rector v:Ln het l'ortugcesch IsrÀól. Seminarium.
Het ressort Gronnrgcn, rvaar sinds ultiNo l)ccembcr 186r
de opperrabbnlalc zetel onbczet $'as, b:nocmde hcm 2 \'lei
18BB tot Opperrabbijn en 5 Aug. '88 trerd hij als zooclanig getustalleerd. Vijftier jaren hceft hij daar geNerkt; hij heeÍt er
ve€] tot stand gebracht en vooral in hct ressort Groningen
cn daàrdooÍ voor dat, rïaarvan
hct gezag voor zijn a bt
de drager van zijn an1bt in zckercn zin de v€rtcgcnivoordiger
js: het Jodcndon -- voor goc.l Bevcstigd. In de gemeente
Gronirgen $ist hij ccn ,,Bcis 1lan msj", cen gebouw voor
Touro stlrdie, tc vcstigcn.
28 Juni r9o3 \rerd hij tot Oppcrrabbijn var het ressort
's Gra\'-enl1age benoemd cn r5 Nov. 'o3 als zoodanig geinstalleerd. I-Iij blecí dat tot zijn overijjclen 19 Tei\rejs 5635,

15 Janmri 1925.
In de ,,Joodschlettcrkunclige Bijdragen" verschcncn een
paar artikelen van zijn hand over Joodsch-historische onclerrvcrpen. Verder verschenen ccn pàar pÍedikaties van hemin
druk: clie bij zijn a btsaanvaarding te Amstcrdan en zijn
afs.h.idsr.{1. daar.

J.

r.
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JAARVERSLAC oVER 1922
van het
GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP
IN NEDERLAND,

door den SccretaÍis, den Iïeer Mr. Izak PÍins, uilgebracht
ter deíde Jmrlijksche Algemeene Vcrgadering op Zonàag,
r7 Siwan 5683, 17 Juni 1923, gehouden te Anstcrdam.

De titel dekt clen inhoud nict gehcel. Iijn vcrslag zal zich
adrsluiter bij dat, in onze Bijdragen ell Mcdcclcclingen No. r,
blz.2r vgl. gepubliceerd, en zal loopen tot 30 Àpril r9?3.
Daar wij een wintcr-welkseizoen hebben, komt dan zoo,
hetteer in en door ons Genootschap geschied is, beter tot
zijn rccht.
TÍouwens artikel r9 onzer Statrten verzet zich niet teger
deze \ïijze van doen.
Op onze vorige Àlgemecnc Vergadering, ZondagmiddaS,
28 Mdr Í922, in ,,PaÍkzicht" alhicr gchoÍden, sielde en bcantwoorddc dc Voo itter, de Hccr Dr. J. L. Palachc, ir zijn
openingsrede de vragen, of ons GenootschaP rcdcn van bestaan heeft en oÍ clc praktijk daaromtrent reeds duideiijkc
,,dn$ijzinAn he"Ít g.gev.n. D.r' r.nê vin{lr nr,n in hà:r,
geheel opgenomen in het Ni€uw Israèlictisch Wechblad van
Donderdag, Í J:uni 1922, blz. ro. Ter gclcgcnheid van dic
vergade.ing hield Uw Secrciaris ccne kunstbcsclouwing in
de, daartoe zoo wciwillcnd (1íror .lcn tloofcldirccteur tcrbcschikking geslcldc Rcgenlenzaal van hct Rijlcmuseun, voor
leden cn ccn groot aantal introducó's, over 'lhomas de
Keyser's: Jodencompagnie. 1)
Gevolg gevend aan een rrensch, dienamgaande teÍ AlSemeenc Vergàdering gcuit, infoÍmcerde Uw Besttur bij circulàire van 23 Juni 1922 bij de lealen, oÍ het hun aangenaam

t zi. 'Èij&asd or

Medcdeelingcn",

I, Ilz. 15 tlg.

was de ondcrlinge studie brjeenkoNtcn op een vastcn {vorrd
in clke werk-maand tc bestemmen. Op grond van der uitslag

dczer erquêtc werd voor den wintcr 1922_23 dc laalstc
Dinsdagàvond van clkc maand voor cleze avondcn vàstgeslel(l.
In deze bijeenkomsten spraL dit wintcrsencstcr ons lid Dr' li
Leviticus ovcr: ,,Het Jiclclisch'', op 3r October rg22 De HceÍ
Jac. Z$'aÍts hiekt cr zijn voordracht over: ,,De Utrechtsche
Jeuderij, een Jodcnstraat in dc x{iddelceuwcn", op 28 Novcmbcr. Onzc gast Prof. Dr. A. Freimarln uit Fra.rllort a,M
leverde daarecn bijdrage: ,,Zur áltcsten Geschichtc der Juden
in Dcutschland", op 26 Dccember 1922. Ons bestuurslicl dc
Hccr S. Sccligmann lciclclc ao J:uluari 1923 het ondcrwerp:
,,rlloses Mendelssol 's invloed op dc Nederlandsche Joden"
in. En ten slotte teekende ons licL Dr. Léor Polak, 6 Maart j.l ,

daar voor ons: ,,Ileine's verhouding tot hct Joclcnclom "
Ik gcloof, dat hct Bcsttur ccn gcltkkige hal1d gchad hccÍt
mct de keus zijncr inlciders oP dcze bi.icenkomstcr cn dczcn
mct de kcus hunner oldcr$'crpen; dezc vcrgaderingcn \\'aren
steeds lcerrijk en onderho dend en vonclen ook bij Let publiek
klimmendc bclaigstclling.
Het llcstuur zag zich cchter genoodz kt eeniSc regeis oP te
stellen betreÍlendc dcze bijeenhon$tcn, opctat haar hankter
van $'etcnschapPclijke cn-ondcrlinge-studic bijeenhomst niet
tc loor zou gàan. Het -Ècstllur oí,rclccldc, dat allccn aan bcbehoorlijk gcïntroducccrdcn clc tocg.rllg iot dcze studicbijecnkomsien mocht \ïordcn verleend, cn dat hct debattec'
ren van nictleden stcrk aan ba-ndcn o€st Norden gelcg.l.
Eerst als cle gervonc lcden het woord gevoerd ltebben, rnag dít,
bij wijze van uitzondering
aidus beslistc het Besluur
-aair een der andere aanwezigen-door dcn Voorzitter verlceÍrd
deze voordrachten rvcrden $'eder in de Lor.r Jomocsjl.êmer var hct Nederlandsch IsÍ:Lólictisch Seminàrium alhier
gehouclcn. Een \\'oor.t van oprcchtei dank Past ons ook thans
aan den Rector, die ons dezc za:Lt hicrtoe u'eder geregeld
afgestaan hceIt.
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