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(r927, Handbuch der ange\.andten psvsikatischen Chcmie \-)
en talrijke Ncienschappetijke artilrcien.

In GroDin8en \ïns I)r. Litschiiz welclra bekcncl ats geteer.h
niet all€en in zijn cigen tak van nreteDschaD. rraar ook LrerH.L,:"u\\ I J. luo,l-Ê {"r.n,..,.,rrt-- tr. JJ n ,,iin hiJ,,or,
.lcrc belangstelling. .\ts i vxn tet Genootschlp hjej.l hij
in r933 een loor.lracbt ovcr,,Enkcle bcschouNirgen ovcr t,ei
oorspronkclijkc Chassiclisne (Ref. in B. .n M. rgJJ, p. 7o).llat zí, brrrclikehjk \r einigen t)r. LiÍschjtz \ an nabij kcn.leu
ondnnks zijn mcer dnn .p-jnrige in$,oning in dczc stad, \ïns
nrccr tc \ijien rlan hemzclf dan arn gcmis aan betangsierring
in/iiÍt, -u^L Hrlr.,-r rr"r,.rrto..', i,i.: .ro,-r.i;,t.ij
tot c-"n zich teNg te trekkrn in .1e cigen hLrisÈtijlic trrins cn
nr zjjn studic clr onr slcchts mcr cDticlc hem s\nD.i|irtrr
l"r,l- . r' ' l.. lIt t,"trrt. r r, ., rn.

Hct is dxn ook rneer rlLn zijn ccnzelvi8hei.l toc ru schril\ rn
dat hjj eerst op hoscrc lecfiijd tid \'an (tc Kerkeraad en tioÍt
,.lnarna Lcl \an hct I)qelijks Bcstuur der Ncd. Is.. cen]eentr
te Groninscn rrrd, dan aan scmis ,Lrln n.;rardcring vaD íle
gen! cntcleden yoor zijn pcrsoon. \\:at)i hct is rcr ieit, ctxr
l)r. I-ifschitz rl jarÊn trng bet<en.l st(nct ats ecn causcur. ctn
onderhoudend, prcttig, \lot sprekcr, .lie zijn sehoor tclkcns

ih nocm b.\' op dc ctranoctQh nron.t(! cn trii ralriit<e an_
t,r, 1,.--r',1r".1,., $r,r r- bo,i.n -r, r.,ioo-.e rLL,r-

I /Jn.n..r$.1.o. 1.,r. td" t..ns.r to
dc n.,nlicrcnde hLL|ror van zijn redevocring.

ln rgrT vcrhrecs hij dc \eclerlandse naiionnlircit.
Op ro.luli r9+2 \.erd hjj cn ziin gczirl gedeporreerd.

.\ilcen dc oudstc roon is ot) rr.iuni r.).15 in (;roDirËu
teruggekomen; ol) ?3.Jrni rq+5 kecrclc I)r. I_ifschitz nret ,roLrN
cn beiclc clochtcrs in (;r.,ningcn weer.

Hoe fiiDk hij zich ook in dc kxnpen had Ílehou.ten, hii \\.ts''i l,-r !. ,r -n, n ,..,, I.r,r l'r1,t, rvÊ..oons.,r,S"t i,r,
nran. ÈeD lichamelijk lijden zou he onget{iifekt nos retc
,àr'i l,\,,, l,"hh.n g-r,r,,t r,,!dd. r,it,t" r,,,r-.trri".i r.r
zijn dokter owcvols(l
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Hij o|erleed op ?4.lu]i rg5t.
Dnkele Seircuwcn deden zijD stofleijjk overschot uitgelcicle

naar Ansterdlnr, vanÍ'aar het Nerd vervocrd naar Haifa.
om daar nnn de heln zo geiicldc Israèlische boden tc \ïorden

Zijn gehele leven I'as óén arbeid in ere.
ïD tnnD: !ir\

Croningen 9 \\' 5715 (r3 .luli 1955).

SALO]T'ION PREGIRS

Salomon PrcSers Nerd geb(r en tc ltottcrdarD í,n \rrd ccrst
onderNijzer brj het lager onder\\'ijs. l'Iet grotc ijvcr \erheÍd,
yer$,ierr hij de akte X'Lo. ccschiedenis. Hij was daarna runrr
25 leraar in clc GcschicdÊnis aan (le (;cmccntclLjhe H.B.S. tc
Hihersllm. Hij sch,cef ccn leerboeh voor dc gcschiedenis,
Naarill hij c€n zeer oorslJronk€ljjkc nethode \'.,lgíle. Na zijn
pensnrenc,ing \ïas hij de Hool.lredrctcur van ccn Historischc
Lncyclope.lie, ahverr volgcns een origirlci,: rrcthorlc.

Zijn bclangstelling ging ook uit naar Joodsc onderNcrpcn.
Zo schreef l,ii b..''. in hct \.I.\\'. inde,tijd l crschillcnde a,
titrelcn ov€r de chron(,logic lrLn dc gcschje(].n;s \an listhi.r.
Hij overleccl in r!52-

S-R.P.

IN MEIIORIAM DR. EZECHIEL SLIJPDR (r37+ r95j)
(;raln€ \rt(lor: ik aan hci Yerzoek l rLn Lct GcDootscbapïoor

dc Toodsche \\'eienschap h Ncd€rland p,o metl purtc cc,l
levensb€richt tc schrijven van I)r. Ezcchiè] Sh.lper, nict.rllí'cn
pietaiis causa, lnaar ook cn d,rt niet in dc allcrtaaisic plnats
collegii cnusa.

Ezechiëi Slijpcr nanschou\\'.1e Let lcrcnslicht rc ,A.msterdanl
op 13 rugustus 1874 als zoon vnn Salonron Itzcchiël Slijper
(n Sara Krijn.

Zijn lader, gcborcn in r34r te Amstcldanr, l{\\'am zcll loort

]I- I-e\i(l
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rit ccn niet àlleen ncrk$aardig, maarzelfs zcerliber:ral nilicu.
Nad:rt dczc in r37z net bovengeno€md. Sara I{riin gehurvd

was cn dit hu\ïelijk met kindcren rvas gezegend, he€tt dc \'ttdcr
van de jeugdigc Ezechièl het voor dc oP1'ocdnrg van zijn
kinderen nodig cD rluttig geoordccld zijn kinderen rolkonten
met hct Todcndon l(cnnis tc latcn maken- Ais eerstc voor\\'aar-
dc daartoe beschouwdc ht h{:t roeren vnn ccn olthod.)xc
huishoudiDg ot tmditjoneel Ioodsc grontlslag, sMrmee dczc

door zijD herkclijke íurctic \.nr paÍnas, dic hij jarcnlaDs hr
klcc.ldc, volkoncn vertrou d \\'as. Hct las ztkcr in de liin
vxn dczc spccifick Joods-orthodolc opvoeding, clai dc vadcr
zijn zoon Ezechièl nict hct profanc gymnasirrn lict bczockeD,

naar hcm hct onderlrijs deed ldgcn rlan het Nr:lbekendr:

Amstcrdamsc Scrninnriun\. l)czc la.rtstgenoemdc ondcr\'rjs
nnichting doorlicp rtc jonse Ezechiil in hxxr sch(:el Dlct uir
zondcrins van dc rabbijnenldffsc, dnnr 1,ij Íteenszhs van plan
\yas bct a,nbt van rnbbijn tc bckl.dcn. Nicttcnnr hcclt hij
rtin .lezr opleicling zijn fononena]c licnDis vatl {lc hcbr:iïca tc
drnkcn, naar\an hij t lozc hcrcn latcr hd b€\'iis hccít gc

lcvcrd. Hoc*,cL hij in \,crkclijkh{:nl dc libcralc bcginst,ltr sts
to. g€dxan, dccd zijn grotc bc\\'ondcriDs cn lir{.k \.oor dc

h.braicx hc]n tclkcns in dr brcs staan, \\'aar hct dc.,rPS

.ludaicr" bcirol.
In rsq-t lcgdc hij :!ls cairancLls hct cindcxxm€n ní:l'n hct

-\mstcrclanrse Gynmasiunt, rnct uitzondcrlijk gocdc cilfers, en

baaDde zich daardoor dcilcg tot.le Ulivclsitcit. Als studic-
Íichthg koos hÍ hier de hlassickc letteren, zijn Sclicfkoosd
studi€object, \,xaÍirl hij dc vcrschillendc cxamens in de nor-
nalc iijd heeït rfgcle.g(I. Na zijn doctorxal cx:Lnen studccrdt
hij n{iddclecuvs l;rtrjn en Frans tc l-eiden .lit lmtste sp€

ciaal ondcÍ l'rol. Salvcrda dc Gnve, met \ric h,j steeds zeer

nauwe vriendschrpsbanden heeit ondcrhouden - en Nijddc
zich daama nog gedurcndc ccn rchttrl rnaandcD ;n Pariis
aan deze schone iaal. Ztn na doctoralc studie \yees hcln de

richting tot hct onderwerp lan zijn djssertàtie: ,,De l:onklt
la m ÁndeLal)ensilu1l latinilate disfltíatio" , op dc r6e januari
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van hct jaar 1906 \lcrd hii voor dit Nerk mct cle doctorstitel
b€loond. Nadat hij na zijn pronlotie ats wctcnschaPpelijk

assistent aan de Lcidse Univcrsiteitsbibliothcck te Nerk was

gestckl, Nerd hij na r rnci r9o7 in hct hn!íelijk gctreden tc

zijrl ll1ei Joscphnrl \Yicncr ui1 Rottcrdanl, op t sq)tL'nbcr
rgo8 tot lcraar in de klnssiekc t,Llen aan hct Gymntuium
tc Lrtrccht benocm(1. Hicr ontt)oPic hij zich ttls dc pr.rc-

ccptor pcrícctus, waarlan nici in hct ninst zijn bcnoc

ning tot conrcctor r scPtumber r9r9 Sctuigdc Scdcrt 1925

,n L,l.r, l,rl .'ls ,'l nl urr \ ", J, - , 'r'.\ 'r ' r .' rrrrrri"

sie; vetcD hccft hij voor ctit cxàmen, ve.melcl in artikel 12 dcr

hogcr-onderwijs\iet, opgcleid; lclen hccft hii hi€rbjj gcèxa

mnleerd. Zijn ccrvolle looPbann 1an praeceptor cn conrector

sloot hij juii rq39 bij hct afscheicl llln zijn gcliel(l Gyrnnasiun
,r{ r). Ovcr de pcriodc r91o-r9.15 r'jl ih on ons allen helaas

bckenclc redcDcn zcer kori zijn. Ook I)'. Slijpcr n est hct lot
vxn vdcn onzer delcn. Ooh hcm hcbben clc slagcn van het

noodbt gctrofiell. Ook hil mocst cr a:1n zijn dierbarcn nisscn

Ook hij Dlocst vcrsch€irlcnc dq)ortntie oorclcn alnschout'cn
rn.rnr zijn gcestclijkc cn lichanrclijko !ircs schonkcn hdn dc

kracht dezti iijd tc b.,\'cn tc konlcn, zich nog xnn 1cd Sccstclijk
NcÍk te kLLnDcn $ijdcn cn lrls ,,rir m.lc clonxtns" nog enigc
jaren als scconnDitt{,dc bij hct cindc\xmcn Cl'mnasii op tc
trcdcn. Na ccn ziektê vnn slcchts cnkclc ilagcn js l)r' SlijPeÍ

nog in hêt vollc hàrnas 6 juni 1953 tc ltottcrdnm ovcrlcrlcn cn

9 jLrDi r95l ic Muiderbcrg begra\-cn Als persoonlijkc her

nmcring aan zijn onvcrtoestbare Scestkr:rcht hnd ik hct

feit aan, dat hij ju'st lier Nckcn loor zijn overlijdcn bij ccn

bezocl( aau nij mct belangstelling \-roeg naar het stukjc
-lacitus, dat ik bii het ir die dngen Plaats vindende eind-

plan \\'as aan rijn candid:rtcn vooÍ tc lcggen Hij
l ond de opgavc bijzonder geschikt, nan 'l"rn' aíscheid \'1n

n4 zondcr clat ik kotl vcrmoeden, dat dit mjjn laatste onder'

hoLrd met hcn zou ztjn.
t) Zic hieror'er Ie! ran groie fiètcit voor l)r' SliiPcr geiLligcnde {r
1il,cl in ile N.lt.c. \'.r 8 jnli re5r, aaD zijn overlijrLe! SeNijd
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Bij ons, classici, stxat I)r. Slijpcr in hooÍílz.rxk bchcDil als
dc schrij(r lan het zogcnaanxle bcruchtc,,rode bookje:
\irnrlccr voor HomcÍus en Hcíodotus, dat in r93r r1c krste
cn t\vecdr clruli bclrcfcll] €n in rti2 in dc rlfde dmk ycr

sch.cr. Hrt rias en is nog altijd rcn onnrisbrur instrLrnrnt
in hanclcu |tln cic cindc\xmen-cnndidaten (;\'rnnasii cn Lïcci,
maar ro(,ral in dic raD de Stnatsc\amenc Ddidaten, ijctuise
speciaal hct feit, clLt hct Ncrh in dc oorlogsiareD opDieuw
\\'erd uitsftícven, ool{ xl gcschicd(lc clit ondcr cln anders nàanr.
H€t is roch \ïcl zftr oplallcnd, dat xllc lorrlingen zonder
daartoc op(lracht t(' krijiacD ,,lrrt rodc bÍ)(ki. bczitkn cn
fÈitelijk rltijd nee(lr gcn.

Onder do l)ublicati(is, dic \'arl (l('hxnd \,irn l)'. Slijp.r vor
schencn zijn, klrn ik ltÍder noc rtn: ,,dc l-atijnse lrcrAr i:
Briginsslccr, OenniniícD bij dc lhrigingslccr, Stnt:r\is, O(lr
DingeD bij dc S\rÍ,r\is !n \\'(xrllunijst of (l I-atijnsc o(.ic-
ningen. 'ft'zrmen nrct de lrtcl.( nazi l)r. '1. (;oí{lewrÍ{cn te
'\rerkt-- hij in r9-jo l'1rto, .l{, ll\,thcn dichtir (Leesb,,ck uit
Plato). l)('l,jst nroct r, rclcr aansfvuld Nordu net dc \1)lscD-

I'. Ovidtus Naso, nrlrtllrnorphoscs rn Llcgisclx: Gcdichtcn
(lrieksc (lramnatica, t)t'tennrgcn hij de (;rirl{sc (lramnrxricr
(met nredc\'erking l,rn Dr. Sch\.nrtz)
lluria, InlenliDg tot hct \.crtalon \'an Ilonrcn$.
Al dezc lvcrl(en zijn verschcncrr bij J. B. \\:olters, ADtil]hc
Culturr, onder redactic vnn l)r. I). Cohcr, I)r. E. Slijpcr rrr
l)r. H. \\'nge!oort.

Onrstrccks de eeo\\-\\'iss€ling lorscheen in \c\']'r)rk-l.on-
don een sroot standrnrd\ïc.ir: 'l'h{' Jc\ïish liucyclopcditl, in
rz dclcn, \'!àar.airll 1)r. Slijpcr zijn lnedc\!0rking hccft \.t,r-
lcend.'Illrijk zijn (lc aÍtikelen, dic hij in (lc loop van tirn-
tallcn \'.rD jaren in counntcn als (le \.R.C., Het Vndcrhnd,
I)Ê TclcgmaÍ, Hardclsblad, l)c (;Íoene Amsterdamnr(T en
hct f'trochts l)agblL(t hocfi gcschrcvcn. Stxciral \ïijs ik op
de rubrick ,,oudc \\'i.jsltiid voor rllt Tijdcn ', iu het Zatcrd:rs-
iyondbla(l yxn de \.It.C., ontlccnd a:rn zijn sclicfde schrijr(r
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Scnccr, die hcnr ook hct n)ínto van ztn aÍschei<lsrcdc in 1939
IL'rlccnde:,,accipin1us pcrituri peritura (,,vergànkclijk zÍn
\ij, vcrgankelijl( is, $at wij ontvàngcn"). tr'len zou I)r. SlijpeÍ
\oo.al iiunncn crtn cloor rlc ,,Olrde Wijshe roor aile Tij,
den Dog eens in lloeklorn uit te gclen.

Dc gccstelijkc l\erkzaamhrid \.an Dr. Sljjpcr biijkt voorts uit
divcrsc boekbesprekingen, vcÍslagen van clffsici-\'crgade-
ringcn in dc N.R.C., het ncdc-oprichtcn van het \edertands
Xlassick ÏerboDd, zijD jarcr)l:rns redactcuEchap tnn hct blad
lar laatstgenocnrcl Verbond, Hermencus, Naa n hij in la-
teÍcjêren dc puzzlo-rubriek Ycrzorgde, iidmaatschap vnn h€l
Pro\'. ['trechts ccnootschap rn het voorzittcrschap {idurenílc
enkclc jarcn ran hct Ltrcchtse I)ondcÍdaií,rlondgczelschap.
Zcer vcrdienstclijk naakte hij zich nls I'd.n bcstuuÍsli(l |an hct

',.no.'ts.h,L' !,,. r,1 1,,od.. \\, r' n,,h.tl, r \.d rl.,n,l
tuige zijn a.tikel: ,,Iicn proccs ov-"r dc hixr.lracht .l.r vrouN
bij dc .Íodên tc Rotterdan , cn zijn bijdrlse, rcst).: voor-
drncht ,,Ecn m('rkwaardig portÍet Ànno 1752, (ll. cD tÍ.
\o. l\', r9?8) cn ,,1)e Annotatios van Hugo de Groot" {r95o),

ti'r\\'ijl hij ir1 lxtere tijd ook besiuursl(l \\.as vnn dc Cen-
trlllc \i:reniginÉí \'oor de .Joodse Geestclijke [olksgczondhcid
in \cdcrland. I)c grote Nnxrclcr'ng Yan de geestcliikc \À erk-
zaamhcid ran l)r. Sltpcr blijkt looral uit hct li.lm atschap
1an dc Maatschal)t,ij der \cdertandsc Í-ctterkunclc. Hoervcl
ik zckcr rïeet nict rlles opgcsorrd te hebbcn, \ l ik toch niet
IerzriDren te tcnrelden, dnt l)r. Slijper vcle j:rreD voor-
drachtcn heeft gehouden yoor dc ,,Iaatschappij tot Nut van
het Algcm€en" cr1 cursusscn hccft gegevcn voor dc ,,\roiks
nniversiteit"in t trccht.

Opzottelijk hcb ik in nrijn artikct nagelaten Ezechiël Slijper
als mcns te beschrijven, daxr ik lnii van dje taak onthe\-en
acht door het voortreÍf€lijk ,,In memorianr" \'an de hand ran
Carolina Eitje in het Nicurr Israèlietisch \\'eekblad ran
r2 juni 195.1, 81e.J:rrrgan( )io. 27.
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Ga.lrne eindig ih met de NooÍden ,,EzechiëI Slijper optine
neÍitum csso de re cotnmuni nec non de re Judaica".

S. wijnbers

JACOR SPINOSSA CATTELA JESSURUN

Jncob Spnrcssn Cattcltr Jcssurun, die zich gewoonlijh nocu-
dc Spinossx Crtlcla \\,crcl in 1677 tc ,{msicdnnl Scborcn, als

tNecde zoon \,an Rnphnel Spinossa Catclln l. connlissionnair
jn cficctcn cn van Rosr Tfixcila d'Andrade. Op zijn 5dc j:rar
vcrloor r,ij zln rroedcr, \at ecn grote inclruk op he noct
lÈbbcn g€mnakt. H1 r'rc1r1e het als onrccht, dllt hij, in tegcn

stclling nct zij vricndjcs, de nlo(lcrliefdc nocst nrjssen,

Naaraan hij zo ccn bchoeftc had.
Da bjj Lvan, (lrt zljn vadcr vecl rnet zickiL'tc knlnpcrl

hacl. I-rter sprak .lacob dan ook diln\,ijls ovcr zln droe\ll
jtugd, \r,rarvan hct cnigc zonnesiraaltjc \\t!s de genegcnhcid

vrn clc zustcr zijner nloecler, ziin ttute Castro, voor n'ie hij
zÍn levrn lang ccn grotc lereÍins kocstcrdc. l)tnr hij op dc
lagcrc school stccds.le bestc lccrljng van de hlas \\':rs, mcendc

zijn oom, opperrabbljn Palachc, dat lncob naar hct gymnx

^ldus 
gcschic(Lde.

I)arrna ging hij Ncdcrhndse lcttcrL'n studercn en onl zcll
dic lllngc stuclie te bekostiScD, lciddc h;j oP vo,)r sii.isc\annrr'

Hij werkte en strdccrclc tot l{nt in dc nacht.
In lntere jarcn vcrtdde hij dihNijls nlet trots, dat hij zij'r

siudic zclf had bekostigd cn drrt hij borcndicn lid van hírt

corps cn van hct conccrtgcbon\ \'as ge\i'ccst ilr zijn sirdentcn-
tijd. Ook hxd hij zich rog $,etcn vcrdienstelijk tc makcn als

bezoel<cr v.ror Lieldadighcid naar Vermogcn.
Nadat hij zijn doctoraal had Scd:ran, kreeg hij een aanstcl

ling aan ccn institutrt cn latcr cen tijdel'jkc bctrckktug .ran

cen der H.B.S.en in dc hoofdsta.l.
Hij \\'as in 't Gooi Etun $,onen, \ïant lrjj hield van dc IuSt,

dic uitgaat llltt dc natu r.
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Toen hij cindelijk in rgrz clc lang gewenstc vaste :ransteling
xls leraar aan de R.H.B.S. in LceuNarden kreeg, bctreurdc
hij hei, dat bjj het mooie cooi moest verhten.

In het Noorden blceÍ hij slcchts ts.ec jaar.
In Amstcrdnm s,er.ktc hij aan zijn disscrtatie in hct huis-

lrchicf v:ln c1e familie v:LI Rcnsselaer Borlier cn oll1 dichter
br.l de hoofdstad te zijn cn ter \\,ilc van ztjn verioofdc dtr: tc
Arnhem $umdc, sollicitecrde hij naar \\:asenjnsen. Hii werd
cr aargcsteld nls leraar am de R.H.B.S.
ln r9r7, Lort voor zrjn huNel,jL onrvjns hij de doctors l)ui
op ccn proeïschriit oveÍ Kilia€n lan Rcnsselàer, cen Vctu$,so
boer, dic ecn kolorric stichttc in llanhàttam, \. Amsierdllln.
hct latere N. York.

Tot rgjo bleeÍ Spiirossa Cattel.r leraar in \\'agcningen.
Toen ging hij rcchtcn studcrcn; nisschicD, doordnt hij

nrcendc, .]àt hcln diks'tls onrccht \as aangcdaaD, of tc \el
door dllt hij zich altijd tot dic studie had aaDgetrokken gevocld.

Toen hii Dog ler:nr x'as, hadctcD vcte rcchtszaken zijn be
langstclling en rls hij mccndc, clat eÍ onrccht scschicdcle, dtn
\,crd hij driftiS.

Van 1ec] sprelicn hield hij niet. Quc habla mLLcho, pcnsa
poco (\ïic |cel s!.celit, denkt Ícinig), ri,as zijn cLevics.

Na cen jaar Nas hij kandi.l.rat. Danr na rno.sr t,ij !ïeRens
. ..1. l,nó -,r.r r,.rn.-.

Toen hij $cer herstekl \ïas, z€ttc hij zÍD studir voort. In
1936 dced hij nrct succes zijn doctoraat. Hij was ioen bjjnl
/' rr I)

In Arrbenr \ïxs hij dric janr advocant. T{,cn brah de oortog
uit en \Tocg hij ontslag. In llccLbergcn waar hij nrct zijn echt
Scnote wrs 8:nn ondcrduiken, bracht hij nlocitiike iarcn door,

', ,r ir At r , ra t.. ..J, r.,r. rn, 1$,., r vrij.
Nu brlÈ cr \oor hcn een tjjd axn lol \\'erl en strijd.
Hij haalde $,eer zijn wctboek te voorschijn; lllei het artikcl

over dr,ang, d\\'rling cn bedros en rnet zet{vokloening brncht
hij het zijnc er toc bij, dat cr \\'1,€r recht gcschied.tc ir1 ons
vidcrland.
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,A.ls hij lateÍ de processtukken nog ccns doorlas, speelde eÍ

nltijd een glimtach om zijn lippen.
Maar ht ha.l tc r.ccl van zijn h:'rt gevergd. Lang rvas hij

lijdende. Totdat op een nooic dag in Augustus 1955 op een
\\:lndeling dichi bij zijn huis, zijn hart het plotseling opgaf.

Hij rustc nr Yrcclc.

X{. Spinossa-Cattela-Vorst.

JAARVERSLAG

over 57tr-57Í2 (r95o-r95r)
van het Cenootschap

voor d€ Joodschc Wetenschàp jn Nedertand
door de S€cretàris, de Heer L van Esso Bzn., uitgebracht ter
rste Jaarvcrgaderin8 na de {'€cleropichting, op Zondag

3 !-ebruari r952 gchouden te AnsterdaDr.

Ecn decenniun noest l.crstrijkcn eer het cenootschap
\oor de Joodsche Wetenschap in Ned€rland zich kon her,
stellen van de slagen van hetnoodlot, diehetnét het Neder-
landschc Jodendom trof in r9:1o: ccn bloeiend cenootschap
eD eelr blociende gemeenschap x'erden tcn gronde gcricht-

Het Genootschap had gedurcnde zijn bestaàn sinds r9r9
€er voomaam deel der toenmalige .loodschc intcl]ectuelen,
\:akgeleerden, zowel als leken, beoefenaren de. Joodse reten-
schappen, in zich vereDjgcl.

Sinds de opkomst van het Joods-nationalc rcvcil omstreeks
het begin der 2oste ccu\{ was er een einde gekonen aan de
non-splendicl isolation, \'aa.in het Nedcriandschc Jodendom,
zich sinds de emancipatie had bevonden. Tot dien nin ofmcer
gcisole€rd levende buiten de ,,Kclal-Jisrael", hàd het ook geen
\erbindiDg mecr onderhouden lnet dc intcrnationalc Joodse
Netenschap, Dlet uitzondering van een gering aantal bc-
oclenaren dier wetenschap;,,sogéreth-oemesoegéreth", zo had
een Joodse theoloog het isolenent van het NederlaDdsche

.Jodendom eens in klassiekc tcrm€n gekarakteriseerd.
Sirlds cr door de oprichttug vaD ons Gcnootschap, uiting

1'aDde herleviDg, werdcn betrekkingen aangeknoopt n€t J oodsc
gclccrden in het buitenland. Bczoeken en voordrachten in ons
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Genootschap van berocmdc dragcrs dczer Neienschap \\'arcir
daarïan hct vcrhcugcnde gevolg. In dc ,,Bijdragcn cn Medc-
deiingen" van ons Genootschap, \r:rnrvan sinds rgzz zcsdclcu
waren verschcnen, zijn deze voordrachtcn verneiíI en bc-
schrcven. Gclccrdcn vànnaam en reputatie als l,rof. Freirrann,
Erich Brandenburg, Isncl I)nviclson, A. S. Y$uda, Fischcl
c.a. hicldcn voordrnchtcn in ons ccnootschap. \''an ccn
opgeNekt eD vruchtbaal sircvcr cn \r,cÍhen (,t) hct gcbiccl .ler
.Joodsc wetenschap cn arulrjrenzcn.lc gcbicden, leggeD dczc
voordrachtcn, zo\\,cl xls.lie .rnzer Ieden gctuigcnis aL

In het rnnpjrar r94o k\ïam hicraan ccn ontijdig cn onvoor
zicn enrdc. Een aanzienlijk decl o,rzcr lcdcn deeklc het traSi-
schc lot van Necrlmds .Jí,odsr gerneenschap.

De Iieter Tho.n cn dc Xctcr Chochrnah ]àgen in het slijl(
van dc ruincs der llat(i lienésioth cn l3até Midrasch. Èc.
driehonderjarig tijdpcrk ran leven in vreíle \!as gewclddndis
.rrgesloicn; ran de z\.artc bladzijdcD, zo talrijk in htt His-
toriacl var hoi loodse rdk, s as \cer één tocgcvoegd . . . . .

Hct \arur slcchts schurelo rcstcn.leÍ \ edertandschc .lodcn,
dic nn dc bevÍllding terugkccrdcn, cn ondcr hcn slechts \.ci,
nigen onzcr ledcD. Hoewel Behweld naar licharnr cn gecst.
struft]c men riaar hcrcDignrg cn nnar hrrbo!$, \' het vcr,
niclclc. Hct zou Iang duren, \'oordat onzc oud-leden, ongc\.e0
ccn dcrtigtal, .lc vccrkrLlcht, ovcrigens bijnr gehl'cl in b.slng
genonren vo(, hct |cr$inrcn humcr vrorgcrc positics rn
cit{cDdommcn, kondon terug|indei cn rurn\Lcnclcn |oor geL's

tctijhe en ,ltu, elc bclangcn.
Itn ioch; de vlaur, wdhanst gcdoofcl, blcck niet Seheel g.

blust. Hct hcdcn \as \,.,1 hcÍinneringcn nan hct vcrlc.lcn,
droevig-", \rccnrocdigc, rnrar niettcDrin .le impuls in zich dra
gcncl naar cen continuïtcit nrct drt vcrlcdcD. Dc vlam vrn ílr
f.*kel der jooclse siudic cn \\clenschap \!as gelijk het gcstag.
vuur op het altàrr iD de tcmpel; hct mochi nooit gedoofd.

En zo zou dan ooli ons oude Cenootschap uit ztn verdoviDs
herrijzen; het attaar gercini8d ïan de as cn de sintcls, \ïaa.
ondcr dc rhnr nog {iloordc.

- ri3

(\, rlj Juni r95o had dc vccleroprichtingsvcrg:rclerins plarts
irl hct gebou\ï van de N.I.H.S. tc AnNtcrdam, op initiatier der
oud ledeD, Prof. \'an ],raag, Prol. David, l)r. E. Slijper cn Urv
vcrslàggever. 'l-airijke oud ledcn hadden adhaesicbet gingcn
gczondcn: het Genootschap \!r$ hcrrczen. Een voorlopig be,
stuur, bestaande uit dc H-H. Prof. van Praq, nls Voozitter,
Prof. Divid, Dr. Slijper, ÀIr. H. Sanders, Dr. E. A. Rodrigucs
P€reira, S. J. Flilrsheim, penningmeestcr cn ti\v verslaggever
als secÍetaris, $.erd àangewczen.

De werLzaa,rhcden werdcn he at, na ro jaren onder-
brokcD tc zijn geweest.

Utel wisten nc ons vemrmd en berooÍd wan dc frne fleur van
dc beoefenaren cn beminnaren dcr Joodsche wetensctrappen,
als O.R. I{aarsen, S. Secligmann, Prof. Palache, da Silva Rosa,
l-cvie Hirschel, Dr. Pinkhof cn zijn zonen, Naarvan de voor
trefictijke, even gelecrde alsbescheidcn Dr. Nleyer Pirkhof pen-
ningtneestcr vxn het gcnootschap \ras gc\\'ccst vmaf hct be-
Sin tot de (lag zijner (leportatic; O-R- Sarlouis, llr. D. E. Cohen,
l)r. D. 1Í. Slu1s, Il. Boeknlrn om siechts enige namen tc noe
men. \\'lj gcdcnken hcn hicr, met de i,elc ouzcr andere njet
teruggckcer.le lcdcn, in (j(rbied cn \\'eemoed. Hun wcrken, teD
clele nccrgelegd in dc bmdels van dc,,BijdÍagen en )tede-
delingen" blijven het nígcslacht bervaard; hun pcrsoon in
orlzc voort.lurendc genr:gen hcrinncring. 5,r

I)e Ncrkzaanhedcn \ïerdc hervat. Ecn jaar van arbeid
ligt :rchter ons, gcrust mogen getuigen, dat her
in (lc geest vrn onzc ïoorgangcrs is gcschied en naar Urv ver,
slngg.\.er hoopt, t(,t volclocning van allcn, dic h€t voorecht
hebbcn gel,ad crnan, actieí of passief, te hebben deetgenomcn.

Hct voorlol)ige bcstuuÍ $c.d in dc loop van r95r ve"ansen
cloor er:n dcfinitief, {'aarin in plaats lan dc hccr Mr.. H.Sanders,
op zijn vc.zoek \\,cgens drukkc ambtsbezigheden ten behoeve
ran de .loodsc zaal(, van zijn bcstuursfunctie ontheven,
Prof. IiuhcDhcin wordt gckozcn. De heer l.-iórshein zag zich
verplicht, \\,egens zrjn \.oorgenomcn alya naar Israë], het
penningmeester en lidmaatschip neer tc lcggen; door het vol
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cloen aan het bcpaatde van ?rrt. 3 dcr Statuten ier$'ierf de

heeÍ Flórshein zich, tot onzc grote voldoening, hct ,,lcvcns-
langc"beschermend lidnraatschap. Het bcstuur bestaat nit uit
dc H.H. Prof. van Praag, Voorzittcr, O.R. Rorlri8ues Pereira

\\,i€ns broedeÍ henl dicns bestttrszctcl beschikbaar
steld€ vice \roorzittcr, l'ro{. David, Dr. E. Sltjper, Prof.
I{ukenheim en ]lr. J. I'le]'eÍ, leden; Mr. Mar Meyer, Penning-
neester cn Lr\\, veÍslaggevcr, Sccretnris.Het Bestuur \trgader
d. in deze periodc drie malen. T.a-v. dc criteria Yoor nieuwe

lcden stelde hct bestuur zich op het stàndpunt, dat dc can-

di.laat ecr academischc studie dient te hcbbcn afgelegd en,iof

bclangstellins geioond te hebben voor de joodse \\'eten

H€t lccteDtal bedrocg bij de rvederoprichtiig lo, oud leden;

ir de loop van dc periode r':r:rrovcr dit verslag loopt .JuDi
1950 tot Januari 1952 . tradcn 56 nieu\lc lc.len toe, wilar
ondcr z oud leden; r licl bedankte, r lid xerd ,,beschermend
lid", zodàt het aantal leden omcntccl 86 bedraagt cn t ,,b.1"
Olschoon volgcDs de St:rtrtcn hct boekjllar parallcl nroet lopírn

mct het kalenderjaar, rnoest hiervan dit keer arge\l'ekcn $'or-.
('len, onl in dcn l eNolge weer iot cen ,,jaaÍ' -vcrslag te $'orden,

Der traditie getÍouÍ', lverden er bijccDkoDrsten belegd

\ïaarin naàsi de huishoudeliike bcziehcden, r'etenschaPPc-

lijke voordrachtcn weÍden gehouden, en wel:

op 24 ScPtcmbeÍ r95o: Irroblernen van het oud Joodschc
Rccht, door Prof. Davjd en,,\Vrit of !i ror" door U\ ltrslag
g€ver.
Op j l)ecenrber r95o: I)e Annotaiioncs van H go dc Groot",
door Dr. Slijpcr, cn ,,Problcmcn cn weger va)r de herleving
.lcr H.brecu'\'se t:ral". rioor NÍr. lÍ- H. Cohcn.

Op r3 Ma:irt r95r: Prof. (ukenheirr, ,,^specten van.lc Hebr.
gÍammatica in het tijdperk .lcr ltcnaissanc.", cn I-eo Ful(s,

oïcr,,Iteceite wetenschappelijke literatuur in het Jiddisj".
O| 4 No\.embcr r95ri ,,De llgLrur van Job en hct mo.Ierne

denken", door Prof. Dres.lcD, en ,,ResponscD als blon clcr

Gcschicdenis", door dc hcer lrl. Cohen.

3j

llogcD Nc spoe.lig ook de So€dc tmditie kunnen roort-
zetten o deze voordrachten te veÍzamelen h ccn nieu\ïc
bundcl ,,Bjjdragen cn Mededelingen" vaD het Cenootschap;
dc laatste verscheen als No- VI in r94o. Daartoe zal het dan
echter wel gewenst zijn, dat de sprekers gevolg gcvcn aan ons

verzo€k, on1 ccn resumé v het g€sprokcnc ter beschikking
tc stelleni van de rreesien hunncr ontving ulv v-"rsl:rggev€r tot
nu loe allccn lnaar de toezegging . . . . .

Onzc bijecnkornsten werden gercgclcl gehouden jn dê Maà
mrd der Port. Isr. Gemccntc. \Vij beschouNen het als ccn grcoi
voorrechi, in ccn dergclijke historisch-gc$ rj de onrgeriDg
stcc.ls veer de gasten te rrogcn zijn 1an Pamassim dezer

eerbie.lwaardige gemccntc cn spreken daarvoor gaarnc onzc
grotc crkcntcljjkheid uit.

I)c Pauzen tussen dc ochtcDd- cD Dr digzitijngen n'ordcn
benut voor hct houcleD van een gemeenschappcirjke lunch.
Ook dczc nuttisc eD stnakelijhe bczishcid rormt een .ieel van
het progrxnrra van hct Gcnootschap; hierbij Saan nl. bc-
scheiden culinairc scnictinsen .,p klassiek loodsc s'ijzc
samen lnct gcest€lijke, in dcn \'orln ïarl uit$isseling van gc'
dachten en deDkbcclclcD, gcdachtig aan hct woora onzcr tutlzen,

dat cr tusscD aanzittenden aan een rnaaltijd l)is'ré Thorah
clitlen geslroken. Overigens is dit punt vrn het programma
z€er dienstig aan clc ondcrlingc kennisrnaking en vcrstcvising
dcr bandcn tussen dc leden. Het \\'arc tc $ensen. dat allc
bezoehers d€r bijeenkonstcn zich om die dis zouden scharcn.

Bchnlvc voordrachteD trachtte het Gcnootscbap in d€ze

l,eriode andere wetenschappclijhc objcctcn in het k:rder van
het Genootschap tc cDtanrcren en ze tot ler\t'ezcnirjking te
brcngcn.

I)aar js dan in de eerste plaats ons xller li€velings
ook zorgcn, kincl, hct .joods Historisch Nluscurn; cc. sticlr
ting van hct Gen.,.1at sinds r94o hct lot |an het Joodse vollr
de€lt, nl. ,,ra' wanad" tc zijn; verdreven uit zijn behuizlns,
Iust dc invcntaris tu kisten; \relis\aar rustig, inaar rliet \..t-
doerd aan zijn bcstennnjnit. Of cn \\'annccr hct in onze iij.l
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van \{onin8rood, wcer eens ecn warÍdig ond€rdak zal vindên,
iseen lraag, die voorlopig, naar te vrezcD is, ons nog .rYel lan-
ger d:rn vandaag zal beziÍj houd€n. Met de ,,Muse um-Commis-
sic" $,ordt hie'o\-er van gedachtcD ScNisseld.

X{ct de Uitgeversiinna Hoikema & \\rarcndorf Ícrd con-
tact opgenorren over de vraag, oI en in hocverre er Dog een
deel der copje 1an hct nooit verschcnen, verl.olgcleet vlrD hct,
bt haar uitgcgcven \ïerk ,,1)c ceschiedenis der Joden h Nc-
dcrlancl", àan$.czig is; dlt nrct hct ooi{ ol} ccn onderzoek
nxar dc nrogelijkheid van uitgave yan ccn 2de drcl. Dr nÍrcht
op onzc informatie geen rnt\\'oord \orderl ontvangcn; ooh
nict nadxt tcn tNccdc malc hicrorn \\'erd verzoctrt.

Van dc heer J. Fkcrtjc mochten \!ij hct nanuscript vnn
q,ijlen zijn brocder, Dr. H. Hecrtjc ter it1zagc ontvangcn ter
ovcrw€ging vàn ujtgavc van dit posthum€ \\'erk. Dcn comnjssic
ad hoc, bcstaande uit de HH. Dr. J. lleycr en Prof. Presser
adviseerde, c. vooralsnog {accn gebruik van te nakcn.
Hetzelldc geschicddc mct de iddenda van u,ijlcn Dr. F. I-cvi-
ticus op hct boeh van Polak €n Voor.zmgel ,,Het Jiddisj n1

Ncdcrland", op vcrzoek van u\ï \'cnlaggevcr, ons $ehïillend
ter inzage v€rstrelt door Mej. \\J. r-cviticus. t)c HH. Dr.
SlijpeÍ en Bartels adviseerdcD niet tot uitgave van dczc
addcnd:r ovcr te gaan. T$ee van dc in tÍipto gecopiêcrdc
addenda van een ded dezer, \\'erdcn resp. ten Íjeschenke ge
geven aan dc Bibl. RosenUralim:r en tsibl. i{ontezin.rs: hct
delde c\. bleef in dc boclerij \.an bns (;enootschap. Hier
rnocht hct rccds een onzer lcdcn yrn dienst zijn.

llet het K.B. dcr N.I.H.S. $crd overteg septccgd over cic
wenselijkheid en Nogclijkheid \an vastlcgging van hct oud
Amsterdamsche gazxnoeth, om tc bevordercn, dat .lcze tr:r-
cliiionele gezangcn meer dan tot nu toe, in de sl,'nagogale ere-
djenst loorgedràgen zoudcn worden. \t egcns Sebrek aan tijd
Ian de, door het K.B.gedelegccrde lid, is er nog geen uit-
\'oeriDg aan ons verlangen gegeven.

Met hct Genootschap,,Amstelodanun"wcrd overeenstcm-
ning verkregen omirent de cloor ons voorgestelcle, gezameD-

.87

lijk te bekostigcn, .cst:ruratie van de gcvelstêen in pe.cêel
,\iêu\c Heercn8racht r7j, Amsterdam, waar.op cen Hc
brccuwsc tekst doorschemerdc, (loor Nijlcn Dr. N. Boas
recds in rg:U opge erkt. Jir li\ïaDr i11.ieÍ.laad ccn Hebrccurvsc
inscriÉic te voorschijn lnct cen tclist ontlcend 

^tn 
O?D.26,r2,

zijDdc cen chronogram, tcD nanc vnn Isnk Gl'Aron HcDriqucs
]Íoron), dc bour4reer van hct huis, dic blijkbaar in de suikcr-
iDclustrie, met,,hoDclcrd maten" gczcgcnd \,erd.

\ran hct Iton. Oudhcidkundig cenootschap tc dezcÍ stedc,
\crdcn jaarboekcn en ccn publicatic ontvur.cn, z.rals ool{
vrocgcr op cle basis \'.rn uit\.isscling van b.i.ler ujtgavcn,
het gcval is geNecst.

Op mnvragc van de hecr Hlrns Krieg l erlcende het Genoot
schap hcm €en subsidic rd / 5(). voor de uitgal.ê van dc
Cantate ,,Lc 'Lil Eilien" \'nn Abrxham dc Casscrcs cn L1r-
zatto. Ook nancn \lij op vcrzoek van clc hcer lirks, de kostcn
virn enige lotocopiën, bcstcmd voor de Hcbr. Universiteit van
.lcruzalem, \'oor orrzc rckeninS.

LcD stL1.1ie objcct, dri rc(rds door onzê voorgangers $'erd
bepleit, lnaar nict tot vcr\ïczenlijking Nerd gcbracht, nl- hct
samenstell(I van ccn rL?ertoriuDl voor de g€schiedenjs dcr
.Joderr in \ederland, \ïerd door ons opnicu.$,geëntanêe.d e|
daarvoor cen thrrmissic benoemd. bestaandc uit dc H.H.
.laap X{eyer cn I-. Iruks. Zij mttcn dit Nerk aanstonds aan cD

zullcn ov€r hun werkzaamhc.lcn iD dczc bijcenkornst rappo.t
uitbrengen.

In zijn jaan,crslag ovcr hct jarr 1927 lion de toennalige
secretrris \"ijlcn r. .J It. Hiilesuni lcrDrcldcn, clai hct bcstrur
vcrtcgen\.oor.1igcl \ïas bij dc opcnbarc les op .l l)ecenbcr \-an
dat jaar !àn X'Ir. I)r. .I.,{. van l,raag, als privnàt docent Ír
cle Spaanschc taal aan dc Universiteit 1an Ansterd:rm; hei is
L w sccretàris beschoren te Íennclden, dat $ij deze Íunctio
nxÍis konden geluk$'cnscn met zijn bmoeminS toi ge\ïoon
hoogleraar aan diezelfclc t'niv€rsiteit. Het zjj dezc Hooggt
leerclc, di€ r{ij het voorrecht hebbcn onze Voorzitter te heten,
gegeYen zijn hooglemarsambt te blijvcn vcrvullen tot de d€
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|an zijn otiun culn.lignitatc cn ons (;cDootschlp rc btt\cn
dienen ad nrultos annos.

Ook ochtcn $ij ons lid, dc Hr. I(ulrcnhcnn scluk\rensrn
rDct ziin bcnooninil tot hooglcraar tc Lei(lcni clczellde wcnscn
gelden ootr \'oor híJn.

Dcn bijz(rnlcr ïcit in de scschicd{:nis van dc A rstcrdíulschc
t ni\rrsitcit, als,)olr in clie van bct Ncdrrlnndschc.lo(lcn.lonr
Drag \ïcl hicl Ecmcmorcfl.d Nordcn, nl : .lc lo(tating van ons
brstuurslid, I)r.l,Lnp llc,l pr tot privaat (loccnt in.te scschir
denis der lodcn in \edcrland naD .lc g.noondc f-riversitcit.
Hct zal nidnarcl vcrbrzcn cn zl'ker iedcr rerheugcn, .tnt (tit
(Iocentschnp a:Ln I)r.Ia.rp I'lcvcr toevertrouNct \verd. ()ns ir
nootschrLp \'as op zltn opcnbar c lcs, \'crtegen n oordig(L ltorjr
zijn \:oorzittd, S.crcirris err cniSe rndrrc teden ran hcr t,r
strur. \\'rt i\ïijlÊld cr' nict án, of ooli ons (;cnootsdnl) ztlt
dc \.rrchten tiukkcn van dit pÍi\ rat doccnisctrnl.

Ons Gcnootschap boz.rt \'oor rq4o ccn lili.inr do.h {l.rrn
schaplx.hjk Di.t onbclangrijke bockcrij; zij \irt t.n l)uit iran
dc phnderendc bczettcr. Enisc (l{.r bochen kiramcn in rns
bozit tcrng, da|k zjj dc Socde ,orgcn \ rn {lcn llccÍ lirks, \ icn
N,J daar\1n)r crkcnrÊlijk zrjn; ooli nrochten \ ij lan hcrr ujt
dclcn \'an de ,,Bijdmgelr cn lrlcdedeliDscn Ya,r (,rs Gcnoor
schalr ontvangLr;het zcsd. de.l hopcn $c nogNcilcnsrnactrtig

ODZC bockcrlj bcstaat rnonrcntccl .lus uit chzc \?rtrcn, llxn-
gcruld door schcnhi,rgrn \'nD H,rns Iiricg, {h elnrarr: {lc
1)undcl , Besod th Dari(l" vaD hrt Conrir(r\'.h..1. olxtcrnrjs
tcr cre vrn l)r. Hauscloríl;; \'.n Prof. liukcDhcinr's, ,,((nr
tributions à Ihistoirc dc li (;rar nairc Grec(lur, I_atirr rr
Hébraiítuc '; .lc ilarbocls, 19+7-+3 o rq43- 19 ran hct Kon.
Oudhridlmndig (;rDootscblp bcrcvcns,,Amsrcrdam sezi.n
{loor (;crrit 1-anrbrcchts" varl heizetÍdci ,,Bibliogftphic lnn
clc g."sch {tcn \lLn I)r. .Jac(,b Z$arts", (t(,or I)r. .lxap \tc!cr,
rnisc o\urdrukkcn van I)r. trÍ. Elzas .n lan t. ran Lsso tsztl.
rrsp. uit hct \d. -l-. r. (;. rn ,,Historia";dc hJSt \ rD Ad(Len(Ll
.f h€t bocl. van Polnk cn \1n)rg{ngcr var I)r T_cviricus cnjs.

Sg-

\urrdrachtrn \,trn sprckers op onzc biiccnkonrsicnt in totnal2l
stulis cn ccrr col)ic vrn (le bero$r.Le .lisscrtatie !nnJacob,\.'lrplr
trlic Sinrch,)wiiscb, ,,Str.lien zL .lcn BcrichtL'n Árabischcr
Hjstoriter iibcr dic Chisarcn , Bcrlin r92o, clnt slechts in óin
gcstcncttd c\. \'ordt gc\onden in rle Kon. Bibl. te Berl1n. \\'ij
drnkfl otls e\. aan de tusscnkorrst !nn dc hecr hLks.

U\\' \'eÍgadcrhg mosc bcslisscn in \\'|'lke richtins.lc uit-
l)r'cidiDs lnn rLezr: boekerii ditnc te (€schiedon. \\'aar \\c i,)
\ederlxnd dc bcschilJ(irg hcbbcn o\'cr t\ïcc n ctcnsch rppclij li c

bibliothchcn \.an dc (rst(i rxnH,is hct (lc\rrng r)l hrt zin Íccll
noil (l(x,Í xankoo|, !\€rlGn op Joorls \\ c t enschappclij k gebicd
i,irn tc -qchnflcn. Hct .lunkt I'N vcrslaSgcrcr, dat vii cr naxr
,:licncn tc strcl cn in .lc ccrstc plarts, \'crkfl ol r)\'!rdrukken tu
lcrz,L,níten fan onzo ledcn. ,:,ns dus ncl zr(l
a.lnbcrolcn houdcn.

Hct rrchirf rirn (DS (;en(x)tschrl) gjng .lczellrlc \eS rrls onz.
l;tlerij; vau enist' lcdcn, in hct bilzon.lc. 1an l)r. Slijpcr
mochtrn \!i' cnigc oudc bcschcidcn uit hun brzit nrct bctr rli
kiDs tot hrt Grnootsscl,rl, rerkrijgn, sarrvrnr uo hcnr
,l'.1.$".|LI$ \. r.l. r j. \, r 1, ". , o- r,.i
uit !rocgo (l,rge,,, dle hij aar het ,{rchicl t,r\'(xsdc. Ooli
hirrrrrrr houdcn \vil írns ten zcorsk .tanbcvolcn; ccn icd.r
(lcr llrlcn zockc in zijn prpicrcn nrurr oudc bcscl,ci(ld, dr
íotonrattrirLnl \1D lrct (;cnootschat).

In hct rlgcmecn is r.n v€rzamclhg vnn docurrírrtrirc br
-' l,' r'l r \ ' h' r \. 1. r'1. J r' "r, \ rt+ \' ^t
(l,,nootschap Yrn grotL'\varrdL'. b\' \'rrslaB8cvcr dccd dxrr
voor L.cn bcroct of xllc \c,:lc andsc .Jodcn iD ccn rr:rslag
o\ rr (Dzc lrrtste bijqrnkonlst iD het \.I.\\I. HjeÍop \ crd gr-
rcrrmrd .loor óón dr1 .,urlstc .Io.]en in (lronirgen, dc Hccr
s. H. Iiranli, oud xlohrl, dic aanbood zijn hcrinncrinsctl ot)
schrili lr sttll€n ten onzen behoe|e. \elk Mnbod drnhbaxr
door ons \\'crd llllnvaxrd. \\'ii mochtcn inmiddcls t!ïcc bundcls
Iremoircs |aD {le hccr I.-r rnk outvangcn, dic nrteressante bij-
. r l, rl Àl"n lr" J ".1,. h. en ,, aÍ.nir À, r ' r'
a;roninHcrland in,:lc rorirc ceu\r.
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ovcr 57rJ (1952)
ran hct (;cnootschp

voor dc .loodsche \\'.tenschap jn \dcrland
door de Secretaris, dc hocr I. van Esso Bzn. uitgcbracht in.l(l
.la,rrlijl.sc Aigenrcnc Vcrgidcring, op Zondag r5 lit'.uiri r95J,

gcho!.lcn t. Anrstcr.laln.

Het (tcr(tc |crcligngsjanr rxn Lct (;l,noorscbat, Dl ztn
\vcdcroprichtins in.luDi r95o, is gclÍ'nnrirl{t door stabili,
srtir cn tocncnxrl(L| l|ctivitcit.

I' ,, r.r,' ,!'.nl',rl".ru,," ,,t ll ,. \ cirj
Hct anntxl i(Ílcn, (,1) I J:tnuari r9i2 bcdroíig Nb gt'\ror(j (rr
rL. r, r,,,'r,l il. I ,1, 1,.,t !",.rr 'n ),;.i ,,' r.r
brcn \\ij + lrdcn door \'.rtrck njlar hct btirrnlrnd, r .loor dc
{t(rxl cn 2 door br(]ilt1kcn, zo.lrt hct lrdrnaantil ot).lr l)rccnr
brr r95: bcclmL'g 7S S.\y(nrc cn I bcschrr.rcncl lid, tclNiJt cr
in dr loop vln r952, {l corr$t)oDrlcrrndr l(rlcn, xtl(, vo('.
nuligc tc(lcn \an lnt (;cnootscbap, in Israal r'(nx,n(I, scrdL,n
bcnocnrd. Hct is spljtiË tr nroctcn crmsriLterl'n, dai r\\ t loor
,nalisc todi,n, {1ic iD dc goschic(lclris lin hl't (ldr({rrschap ccÍr
rol rnn bctclicnis hcbbcD gcspccld, |u in Isr'aiil \\oonachtiit cn
clcneens tot cor.csi)ol.lerrnd lid bcDocnrd, (lr[rrop niet hcbbcn
Sercageerd. 

-l'reílcnd \\as daarcntcscn dc rexctie lxn cnigc
der anderc bcnoen,deni zij schrijvcn dit tir zccrslc op prijs tc
hebben Sesteld cn \\r.ldÊn ílanlibarc woodcn \ian hcrinncdns
ran dc iijd€n vrn hun liclmaarschap. \\iJ zullL' ons hcbbcn
tr beriden, op welkÊ r.i|e en in hoeverre rlij hur anngcboden
dicDsten ten bàtc van bct GeDootschap zullcn kunncn be
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nuitcn. Ook, op wellte \\ijzc \lij nrccr brsclrcrnri,n(lc lcdcn
hunnen Ninncn; ílit vooral met hct ooil op dc vcrmccrdcring
\.an onzc gel.lmiddelen, \r'n:trdoor \\'ij in staat zou(leD zijn,
.fl grotcrc publiccrcndc acti\.itcit tc ontplooicn.

Hri bestuur virgaderde é(h kc{:Í, |ct nodigc, doch dik
$crf fralciscb moeilijk ritvoeÍbnrc coninct werd olcrigcns
enisc lnalen schriftcliik door u\\' vcrshÍ{ilcvcr ondcrhouddi.

I)c leden Lvamen dÍic 
'n.lrl 

in rlg. hrish. en Ncírnschat-
peljjkc bjjccnkomsicn iczamcn, cn \\'cl op 3 |cbruaÍi, q Na:Lrt
en Jo October. Sprdrers Narcn: Sicgfrird van Praag, ovcr bet
ondcr\ïerp, ,,Saul" ',n ,,l,,us íJr I{enach{r,,,", Irrof. (;uiclo
Kisch uit Nc\ï-\'ork, ovcr ,,loods ltcchi en .lodcnrccht" cn
L:$ \'crslaggever olcr ,,Àtcdica Sacra rxpcrinrcDirlix". Hct
nantal dcr nann czigc leden op dic bijccnkonstcn bcdror:g rfi,
Íesp. 

"2, 
exclusicl introducícs. Hicmit blijkt, drt ccn Broot

dccl dcr lcden rcrstek laat i]arn. Hct zou echtcr n.i. onjuisl
zijn, hicruit een gcbÍck nan bclangstclling te corchder.,n,
imnrcrs txlrijkc \lxnrunst ndc .l(,(lcn in .\c(lc,Lrnd,
,lczulkcn bcvin(h, ziii vclcn rnlr onzr lcilrrr zijn o.r
h.rct rct hrDctirs i)r hct \ cdc rhndsr .lo,:lrnd onr, stlks \1rrgr-
.lcringcn diLlijls drs Zon(lags r.ehoulrn \'tldctr rn dxn met
rie orzc samenvatlend; ook \1,nen ïel€ onrer lcden otr zodanige
alstan.l |,rn r\mstcr.lam, ,:lnt dit ccD lcrbindcring bcgrijpeiijlt
maaki. TÊ ovcru'csen zdr zjjn, .rf duc bijcenkomstcn nict ook
.cns buitcn Arrsterdam ir c.n merr c€ntrlrL gcfugen piaats
zondcn nxrtcn \ordcn schoudcn, zoals dnt ook bjj aDderc

s.n(rÍscbappcn ltr't gcvxl pl(rt rr zijn.
ln de huishoudelijkc bijccnltoDrstcn \as dc rrx.Lg n u hci

Írtum cn dc tí)cl$mst \nD hct \uriralisr I. H. ]Íustrrm
rc |unt \ rn onyrrflatr\rL( brlxngstcllins Hrt b.stuLlr l{on iot
\1,or kort nict anclcrs beloren, dan ,,di1ig€nt tc zullcn blijlcn ;

crn uitdrrLkjnij, zecr ilcschiirt en rlsdrreD {lienstig rls ant
\oor.l op dcrs€lijke |ragcn. Ilaar hicr was dit nu cens gccn
.,manicro de dirc i \r'ij ltcl en $'crkcllk dilig€nt en niet zonde,
succcs, het geluktc oDs, door dc $elsillende Inedewerking van
het K.]1. dcrN.I.H.S.. cen ondcrdali roor de collectie tc rnrden,



- r)2

die zeker zou zijn benut, \'are niet eeD DoS bctcrc oplossiDg
t.n lnatstcn urc, ,,mimakom achcr" gckomen- Deze làatste
,,happy ending" behoo,t cigenlijk al Diet meer tot de annalcli
vàn 1952 en \ïe zorl.len dtls se\:.,egelllk onder dit hoofclstrli
kmn€n schnjvcn, ,,vcrrolg in 1953" om aldus de spanning clcr
toehoorders tot hct kookpunt te trengeD. I)aar cchteÍ het
geheinr v r een geheim mxar zeer betrekkelijk is iD deze lileine
wcrctcl, ilil u\ vcrslagg.ver het U nraar nu rccds des t€ gaarDc
(,penbaÍen. Ttrwijl ons bestuur, althans ons dageljjks bcstuuÍ,
op ons rcrlangen ccn b€sprcking had met h€t bestuur ian
het.loodsch Historisch x,luseurn in de zaal, door hei Ii.B. ran
de \.I.H.S. ir zijn gebou\! .laartoor en roo, het ol,stcllcn dlr
coilccti€ ter bcschikking Scstclcl en onzc bedoeling.rldaar tc
\trgiL(lerol, juist deze was, onr nl beraadslxgendc tc zien, (,i
ctezc gelegenheid \ïól .,1 niot geschikt $as \'.nrr Let ondcr-
brcngcn ,:lcr collcctic, hct \r'as op 22 Januari r95-t , k\\.rnr
dc hie, I{orpurgo, bi,stunrslid ra hrt.l. H. I'luseunr, als rcn
nxrc, Xliorplrgo e\ machina", met een schrijven ge.latcerd
20.Januiri r95-l tc |oorschrln, nfkomstig vnn d€ dirÊciie dcr
Gcnr. \íusea tr ,Lrnsterdinr, n)et .le rne.ledeliDs, dat zij aan-
bicdt, clcnals voorhccn, hct \\'a:lggcbou\r' bcschikbaar tc
stellen !oo, hrt .J.H. I'luseum. lableaul \\'e verliezcD r{clis-
\,n:rr hiÊrdoor óón der paradcpaar.ljcs van de agenda onzcr
huish. lcrgadcrnr8cn, doch ik Scloo{ nict, dat iemand onzer
daaro!1r zal trcuren. lnftiiendeel. 'lich blij|en Nc bcdacht
o| dc Imag, dic ons nu door bclangstclicndc leden zal worden

ijedaaD, ,,\'aDDcer wor(lt het i'Iuseum geo|cnd . Àrlxg voor ons
(;.nootschap de iltd sp.,erlig \reer nmbrehen, iraarin u'e, als
vrocgcr, ccn subsiclic kunDcn gcïcn aan dit instituut, dat e.n
schepl,ing van ons (;cnootschal, is. \Vc hcbbcn aan de op\'ol-
+r \. n \\,j1.,, ,,. ,-,, T. \..r, J Y,ll .. . n .^t . ló
|raasd cn ïcrkrcScn vaD dc stichtingsactc ran hct.l. H. lftr-
scum, .]jL'dateert 2j trIei r9lo. Hirruit, zo$el als ujt onze StrL

tuten blijtt, dnt ons (;cnootschap lnet dric onzer bestuurs-
lcden kàn |crtcgeDwoordigd zijn in het bcstuur IaD de
stichting hct J. H. Nuserun. \rinal de bevrijding, bebben enjsc
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orzer oucl-lcdcD het initjntiel gcDoDrcD tot het herkrjjg€n ran
clc 

'1'eggevoer.tc 
collcctic, Dl. onze bestuurslcden, l)r. Pcrcira,

l)r. E. Slijpcr cn 1)r. Jaap lÍet'cr, q..1. bcstuursleden van hct
lluseum, $aarran Dr. Pcrcirx d€ Voorzittel js. \Vcnsen wij
hen cn ons geluk mct hct tot ru toe berciktc rcsultaat.

Onze activitcit bcpaal.le zich in dit jaa,, beh:Llve dat! tot
Íerbreidins eD siintlÊring \aD de i!êtenschap van Joden en

Jodendom door middel ian voordrachten, tot \ oortzettiDg
\'nn het $'crli dcr bibliogrnphic der Joden in Nederland, wàaÍ
ian onzc leílen, Dr. Jaap Nlcyer rn Leo Fuks, gcassistecrd door
llej. Xrlanslcld hun krachten blijvcn gercn. Verder haddeD

onze bemociingcn ten docl histo sche objecten van Joods-
r\mster{lansche {aardc, tc sauveren. Zo lictcn \!ij, rnct dc
nrede\\'erking van hct Genootschap ADSteb..làrnum, €en Hebr.

!cïclstecn, \vdks inscriptic door overv€Ívcn, onlccsbaar \vas

geNorden, opnieun ztn $oord sprckcn arn h€t perced Ns-
Heerengracht r73, en bcschrevcn nj zijn geschiÊdenis in lret
titclsch ft Anstelol.lamuln. lien over.lÍrk lan dit artikcl Ncrd
oDze le.len toegezon.lcn. Flvenzo bcbbcn Njj dan hr:rlen,

ri |cbluari rg5j, t\vee gcïclstcneD un historischc bctckcnis
rrnr de P.LC. ons wclr,jllcnd algestaan cloor hun eigcl1aren,

ÍÊsp. hct Kon. Ou(]. Gtn. tn dc Hcer C. Stolk,q.zn. tc Roitcr-
dan, rlan dczc senrcent. liuDrleD ovcr.lugen. ,'\an dc \.I.H.
li'Í1rn { e hedcn i$,cc gllrs in lood ramen olcrdrngcn, dic .l.r[r
dc herinncring zullcn ltlendig houdcn llan dt] vrome ]cdcn

IaD het pi€use genootschap ,,Aha$:lth ,A.chicDl , die irtÍ (le

crtastrophe, hct Ncdcrl. Jodendour ovcrkornetl, in hel hds,
Íxarin dczc ramen door hcn Narcn aangr:brachl, Xllaurits-

straat rz, hur gebe.len hcIncl\yaarts zonden. Hun aandcnken

Ons voorncmcn, publicatjcs uit tc gcv€n, kon tot nu toc, cloo r
srildgcbreli niet verwczcnlijkt $or.ten.,{an copic ontbreekt h€l
ons niet; \\'annccr wjj in de to€komst dc traditje ïan hct Gc-
nootschap van \o(,r dc oorlog getroun, nl. het uitgeÍer vàn
de,,Brldragen en Nlcdcdelinsen" rret ccr nieurve afelering
zor.lcn {ill.n !.rmedÍlcren. {anrin zoudcD noet€n wordcn
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opgcnomcn. 1"'^,." c," uirgcst,,,,k.n voordrachten, danzouclen lrrt. bchxh.c ovc le Íjn;rnrii:1" llridJei.n, ro.h ooÀ

'noctcn 
bcschikkcn o|cr dc tckst €n of rcsunó,s .tezcr voor-dTc]r.ten }-tct is rw vcrslaggevcr echtcr niet stccds mogcn

*clulkcn. Jerc uir d. |lndcn d.r sprckcrs re krijgen.

.. 
uns r.,alste rnitiari.Í in dir \.erslà<jjrir b,lreh dF uitg.rv,.\.an rn rcÍ.r;rrcnblad. \\. hebbcn, onr een rndruk re krilg"nval' lI I vcridngen nr.rr zulk cen bj:rJ oÍ bu erin, alle lcàen

cen \rdgcn-lnrnruli.r ror8.zond.n. tnt ol h.dcn hcbben 2ti

f:::l': .rn.lurror 
hFr bcsrullr, darÍop rn,sirÍ.Í scrcrseerd,.nrgcn ondêrtrcn.nrcr rc bph.rti{cn opnl rhingen. \Vc)ulln

rrus nnd.r hcr (mg nïrtcn zicD, oÍ $ii t,,t dc uiagavê, die onzcliè( nltuurlUk sr"rli /j,l 't rnspr.l{cn. kunncn uv,.rg,rrn. \\.,,'nLrrnscn ook een \erzock tot sllbsÍtiËring urn ""i u,tg"r.
op Joods musicologisch gebicd. Ook bier .ijst de ,raag iaa.
',nzc finintiêlc drxaakrrchr. \\.ii rllnen in d" roekomst montcrr

zoc{ Br ,n nà.,r rnlrcccnrt, n uí b"eunsrig"r., z,,ats h"r G.nooiscl'rt rí'eÀer h t, b\..,Ic ttÍij. rut \ut der Isr. rn \erlerhrrd.n .,n,r.r. .utrur.J,, ir 5rol)irÊur. _pJ-, s!,,Dr. rnxk bcier u,cmc'cntcr zullcn kunnen urr,,ctencn

_- 
Hct iij{lsge\ïrjcht, \.aarin rïe in ons tand tcvcn, legt r)ns(;en.)(,tschap plicht0n op t.a.\.. hot verbreiden r.an Joàdschecultuur ên \vetenschap onder (te kk.inc rcst.loden, uaaronder

dc assimil:rtie hevig rroc.it. LicÍde cn beoefeniDg dcr.Joodsche
\\ ct, nsch.rt! nr:rF Di,1 betnl kr httv(.n ror c.n I,n\.rre h,.zi8h(i,l

:rrtrn( ti ...n s,... ir.,J.crl, rn' 1,. k sl,\ i:l:rl i ,. \
:l: j.ls.l !' hot bijzondcr \.an dr stu(reren(re .loodsc jcusd.\rij zijn daar(nn begonnen onzc Neiensctrappetijke bij€;n_komÍen open tc stltcn voor de .loodsc sru.lcnten; rrt,,s;n ziicr ",.n ,lruli 5r)rrrrik ran jr,Jk.n. \\.c r,,I"^,,..p d.; l,;;blcern hebben tc \r.crpen, lieÍst in ovcrlcg cn in coórdinatie

liei tlnd' rF J"',.1s-6u1,u."" insrcrrinsên zU cn $ij kunncn
'1"',"':l '-'(lF v1-lJF \.ruorlovcn. icde. .,r zrjn rvijzr rrr
tjcs,cD( rdên tÊ agcr.n. Hier drent sxmcn\ïcrking 

"n .oorainuti",
fer voorkoninÍi van verspilin8 van energic cn getd, én ter
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b(rc'kin* r,rn Èen br..tcr. krina It denk In .tir \..rt,rn(t Jdnoe \r'rcr!.hapfclij\c lcuru5"n.,1;. lip.rorên \,rn h"r NcJ.
in drt irxÍ hctben Êeot{nnisc.rd en ;rrn dclcnxch-cursus vlln ili. N.Z.B. in r.)sl.

\\'U kondcn drr illr ons m,{leriJ Dr. .t. }letkmjln Ë.tuh\ïensen mct zijn toetating tot privaat-doccnt in dc Hcbr.'iaat-
cn lettcrkonde nan (tc ccm. (;ni\1:rsiteit van Amstcrctam.
Hierdoor È cen traclitie hcrsteld, onderbrokcn sincts de do-
::.n!{ hlrLncn vcn rvilt|n.t. D. Wrrrrhuop "n rirn ons b.trrurJlid-ProÍ. Pílact'., $.,êns nageaachi"nrs jo,rrons bij,te intrcdê_
r(der,Ln í)r II.ll{mrn. lielia) inslrtr,. rrucrr $urJen her(l:r(hr.
. Ook dir itLaÍ on,lÊrhi.ldcn $ij ccn Lrnq"narm contr.r mctrr'.t./(.U.U., Ltal ons. n&.tr tseq.uonrc, ,/ijn l:urrtmok schorrk;\ïij konden ons dit kccr, hocrvel beschei<1en, reciproccren, door
een !\'crdruk van ons artikci in het Mndbl. .fnrst.fuanm.r_;

:,'n1-r 
m. ll" (;rnooischit, Am.rolod:tlnUlt ,.n in hct brj_zondpr rncr t'.r ti.R.derN.t.H.S.en purnrssrrrr dcr p.t.c.,

Lli ons.brj vnorl,tLrin.l ien zncrsrc \crplichr,.n duor hor onJ

l:l ?:::,'l**'* srcrhn rrunnq vergadcrzatcn. ro.rik$iirs $uíIc D.r,r\,,u 
./orrder 

cnis. S.ld.t,jk. r.rt"r<hrrIg. unnodrr,c /.ijg, n ,lu.h hicr nng "cn. q.1fl,n,.h.rcsrir.t ,f,,t ,,i; ,f":.
gêstc tcn zecrste \reten te \raaÍderen.
D? B.o,I it.\ê d rlir ,rrl nrcr I nrnrrcr: \.n,,,. r,t,jd, r.s..
Iret J.urho, k r.'n tret K.O.c . ,.n i^..rdrLrkk.,r rlln lrlikrt(n
vnn onzc l(lcn _t)r. M. Elzas en Dr. B. Sbkvis. (;aarnc bc,hi{íen \rt onze dank aan rle schenkcrs. Het lrantal van ons

lo*:?ih.?lt b.oro.s op ir upccmb.r rqjr. tr) \,,.rrvaD \r.ijl:l i"',1,p:,'" írrr jsrronzc hdc c,n ':jrr.,,,ten ru.k,nr,n.
uc bo, kcn bcvindcn zich lco huizc ran t.u ri.rslr,tIic\er, Jrczirh,p,urrn" h.hrt rncr Lct Jirlcne.r r,p,.*,r.,S":lïr,",,t""
srJ dr1 J.',| ri:n !Dr.r lcd.I rín Jienst zijn nx,t h.r h.nr uir.,Fnrn r.,r n n Lo.li\r-rk. n,,diB ruur rcn Lcp-rirlc srurl.e.
.tnhin'cn. l \\ lcrstitsgcvcr herÍt g(me.nd t\\.c rrchicren1' n,o.tcn ,r nlprisên en bii r. houJcn. ..ón ..(,u,t_Ar.hiel.,
berírtt.ndÊ ecn S-taJ documrnh.n rrn r,;ór r91r: .en dus,toorlopig althans, nog $,et zeer poverc rerzanrcling, rvaarvan
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het oudste stuk dateert \.an \926:27, ,,itrLde dc Catalogus
|an de Tentoonstclling gehouden onder dc auspiciën van hct
Genootschàp, van de ,,Anstcrdamsch Joodsche artsen en
bcsnrjclcrs"; het jongst gedateerde van 2,+ September r94o,
zijnde de bricf van dc toennlalige secretaris aan het bestuur,
\laarin hij zijn besluit tot aftreden aankondigt. De laatste
aan\ïhst is de copie vàn de stichtingsactc ïan het J. H. Mu-
seum, gedateerd 23 Mei r93o. Verder bevat hct cnige convo-
caiics van ledenvergadering uit hct verleden. In al zijn be
scheidenheid vormt dit ,,Oud Archief" toch een kostbarc
h€r'nnerhg aan een dierbaar vcrl€den. Mochten onze oud leden
ord€r hun papieren nog stukkerl vinclen van dit verledcn van
ons genootschap, zo houden wij ons terl ze€rste aanbevolcn
icr completering van dit Archicf.

Het ,,Nicu$c ArchieÍ" is sà engestcld uit alle strkkeD,
convocaties, presenti€iijsten, n€dedelingen en circulaircs etc.
sinds de wedeÍoprichting, Juni r95o, €n bevat tot op hedcn,

3r documcntcn. \o. r, zijn de gestenctlde Statuten, dat
eig€nlijk No. r mocst zijn, doch dat pas in de loop v:ln het
Èerstc vcrcnigingsjnar, volgens copic van de iekst in de
,,BijdÍàgen en Medcdclingcn" $erd \'""r|aarcligd; hct is niet
mirdcr dan het Nettige Ue{'1s van h€t bestaàn van het
Cerootschap. Toch is het dit op dit ogcnblik en reeds eerder
niet neer. Innners, ons Genootschap \i'erd bij Kon. besluit
1.an 7 Ociober r919 goedgekeurd; \'olg€ns art. 35 der Statutcn
is hei \rnr de tijd van 25 jaren aàngegaan, hctgccn impli
cccri, dai het Genootschap op 7 October 1931 \r'ett€lijk Dict
rneer bestond, tenzij we bijtijds verlenging van leven hadden
aangevrààgd. i)it nu is bij mijn weten niet geschiecl, zodat rye
gecn rcchtsgeldige h:mdclingcn kunnen itoefenen, althaDs
dit volgcns hct juridisch apikorisme va:r Urv verslaggever.
.\fgezicn van zich oïerlcefcl hebbende termei nl onzc Stn-
tutcn, als in ,,Nederlànd en zijn koionian" (art.5) als donein
ran te benoemen candidaatleden, en !\'ellicht dcrgclijke,,un,
zeitgcmàsse" ritdrukkingen, is het niet alleen naar,,pour
xcquit de conscience", dat correctie erl hcrnieu\rde aanvràge
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vaD K.,ninklijke goedl(curing dcr Statutcn sewcnst, ia nood,.(.r k g, r"lr, ,,,o.' \r4 dr,,, . t.h ,-q bêho I t.n" in.icmm,np
trlct .leze zicns$,ijze van onze judst Penningm.""t".. I--e;;
art. 27 noemt als één der bronnen van inkomsten o.a. ,,le_
gaten"! Indien we cchter gccrr rechtspersoon meer zijn, kun_
ncn re daarop geen aanspraak meer maken.. . . .

Lr'v v€rslaggever moge zijn jaar.lelstàg bcstuiten mêt cen
Noord van d:lnk aan allen, die zich in dit jaar verdiensretijk
Ïoor ons cenootschap hebben gemaakt en dc rvens uitsprekcn,
,,Rechav oetselach".
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JÁARVERSLAG

ovcr 57r:+ (r95j)
viLn het (;enootschap

\1)()r dc.loodschc WctcDschap in Ncderland
door dc Sccrctaris, clc hcer L l rrl Èsso Bzn. uitÍlebr:rcht, ir dc

.faallijkse Algemenc Vergadering, op Zondag rl Fcbrrari r95.1,

gchoudcn te Amsterdanr.

Het jà:rrveÍslag ovcr hct 4de jaar van hct (;cnootschap sinds
de rïcderoprichtnr8, kaD, gelijl( het tcvcn van de nens, gc-

tuigen lan slngcn en van tekort schieten in zijn gocdc voor

Hctgccn cchtcr als h(t ncest waardevollc geldt cn stceds zal
gelden, is ,,.lírs I-ebL'ns ernstcs Strcbcn", tcr bcrciking vxn
zijn doclcn. Zolang dit strcvcn :r:rD{'czifa is, ,nng \-an levcn
gesproken norden, cn leven betekent strijd, naar buitcn als
naar binnen, tegen dc traagheid des gccstcs.

In hct aïgclopcn jaar dan, groc en $ij, oischo.,n nict
,,vast", ,,in ta1 en last".

In tàl grociden \ïij rnct 16 nicu$c lcden; doch verloren, door
o1'erljjdcn, cmigmtie en beLlanken een viertal leden.

Door de dood ontvielen ons de lcden Dr. D. SliDer, en Dr.
I. Liíscbiiz; cle ccrstc, bcsiuurslid sincls r9z8, die door zijn
grctc gavcn, op hct gcbicd .]cr klassieke iettercn als op clat
der Joodse, het Cenootschap grotc dicnstcn hccít be!ïezen-

Beider vcrdicnstcn zullcn ir1 het cerst l'erschijnenct nieuNc
deet der ,,Bijdragen en Mededelingen" uitvoeriger worden ge

schetst. H11n aandenken z.rl in onzc liring in ere irorden gc-

houdcn. Dr. Oppcnhcirncr cn I)r. .Jnap }Íeyer emigreercicn.

-99
Het lcdent,Ll bcdrocg op r Jnnunri 195.1: 89 gewonc-, r be-
s,l..rï.n,1- "n r,.nn,..poDJ"r"nd", d,n.

Iloor het l crlics clcr bestuurstcden, DÍ. Slijpcr cn I)r. Mevcr,
/In r ,$c. r.,c. lur, \ i 1 p, b, ,lUur. .liê rn Ll.rc vê.d.,d.;inÉ
di"n. n t $or,l.n J..ng"vulJ. D. ... n J" Lpurr v1n iÍ,rc,l";
zíndc lcden zagcn hun mindaat vemieuwct, zod:rt hct beshur
overjge,rs ongewijzigd bleef.

In rgiJ haddcn drie bijeenkomsten ptaats; trvee tc Arnstcr-
dam er ión te l)en Haag. Op 15 lrebruari rgii had te Amster-
dan, in cen buitengewonc bijeenkomst, in dc Maànrad.ter
P.I.G. eninde kcrkeraadszaal dcrN.I.H.S. ctc oveÍdracht ptaats
resp. vrn t\ïec gcvelstenen vrn speciale Joods-Amste.daJnse
historischc waarde aan Parnassin dcr P.LG. en van t$re ge
kleLrrclc glas'in loorl ramen ann het (.i1. dcr N.l.H.S. Bc
halve de leclen van deze Colleges !Í,arcn het cenootschap ,,An,
stclodanrm", hct Ii.O.G., dc hccr Stotk, vertegerwoordigcrs
van .le ltabbinaien clcr beide i<cnlccnten en Mo,rourv dc \Vecl_
I)r. M. Boas rn kinderen, daarbij a:rnwezig. Aan cle Cotleges
rler bcide Geneentcn $,erd ecn oorkondc Írn dczc overdracht
tcr band gcstctd- Onzc \roorzittcr ProÍ. van praag sprak
bt dcze gelegenhcicl treíïcndc u,oorcien, t€r herinnering aan
de Joodsc gemeenschap, tcn ofier Íjevalcn aan dc wrede
bczetter en scheiste op boeiende Nijze het Joodse mitier
der ledcn van hct pieuse gcnootschap ,,Ahàvath AchieDr",
het bedehuis in de Mnuritsstraat, \\'aamjt alc ramen gcnomen

Mevrouw Bors, de Ncduwe van ons voomratig til.l, I )r. X{. Boas,
dic de geschicdenis der gcveistenerl cn der huisheren heeft be,
schrevcn, verrichttc de oDthr ling der stenen, geptaatst iÍ dc
poorlr.uur v1n d- l'orr-(-, r. \vll{,,6.

In de rnicklagzitting dezer bijecnkonst, hicld Rabb Dr.
Oppenhcimer een voordftcht over: ,,De arthenticitcit van de
Joodse ovcrlevering". Op r.t Juni 1953 vcrgaderde hct ce-
nootschap jn dc z: en van het gebou.r, der Joodse ceneente
te Den l{aag- Sprei(ers Naren Dr. M. Pcrath uit Isradl, over:
,,De Spaansc en Italiaanse Joden in Israë]" cn Dr. M. Kónig
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over: ,,1)c Noachidische geboden; een halagisch philosophische
beschouwing". Dczc ccrstc procvc 1an ver8ldcrcn buiten de
zetel van het Cenootschap mag zeer geslaagd Í'ordeD gchcteD.

Onze gastheren, het K.B. der Joodse Gemeente, heeÍt zich
ten zeerste beijverd ons Genootschap zo gastvrij ogelijk te
ontvan8cn en bleek zeh e ons initiatief zeer op prijs tc stcll€n.
Er zal naar gestreefd wo.den, ook in de toekomst, dergelijke
,,uitstedigc" bijccnko'nsten te he.halcn.

Ons voomenlen, opnieuw een buitenlandse spreker uit tc
no{:1igen, kon helaas, om vcrschillcnde red€n€n, niet in het
lrinst \vegcns dc, r'oor onze kas, te bezn'aarlijke onkostcn, nog
nict ten uitvoer lvorden gebracht. De beken.le Engels Joodse
historicus, Dr. Cecil Roth, bckend ook on zijn studies over de
gcsclicdenis der llarranen in ons land, die zich bereid had
verklaard een spreekbeuri voor ons te houden, noesten r\'ij,
iot onze spijt vezochcn, clit tot ccn later tijdstip uit tc stcllen.

Een tiïeede last, die venloedelijk \rel ad calendas judaicas
za1 moeten worden uitgesield-zo niet opgegeven -, betreït
het plan een reïeratcn-bulleth uit tc gcven. $rij schijncn op
dat punt onze krachten overschat te hebben; oÏ is dit {alen
op te vatten als een somb€re indicatic v:ln cen zich ïottrckhcn-
dc insuifrcicntic dcr Hollands-Joodse irlteliectuelen jn de ge-

bieden der Joodse wetenschappen en moeten \r€ hiervan
1naar Selaten ,,in magnam voluiss€ sat €st" gctuigcnl

^an 
hct cindc van mijn jaarvcrslag \ril ik hicrover nog een

hopenlljk constÍuctieve suggesiie dt€n.
Ecn dcrdc ,,licrc last" vomrdc, maar nu nlet beterc \'ooruit

zichten, het J. H. Museum. Nloge dat, ,,Der bleibende Punkt
jn der Erscheinungen Flucht" blijken te zijn. Imncrs hct voor-
uitzicht bestaat, met nnn zck€rhcid grcnzeDde Naarschijnlijk-
heid, dat Ne in de loop vaD 1954, de Techi.r \Àn dii dierbare
pand onzer voorgangers zrllen kllnne! belcvcn, lnecle dnnk zij
cle activiteit van dc Cornnissie woor h€t J. H. IÍuserm en dc
rnedeuerkinÍl ran de Directie der Gemeentelijke Musea.

Onze bibliotheeL Íerd dit jaar vcrnjht mct cen gcschenk
door clc Wcdu\ïc 1'an ons voonalige lid, rijlen Dr. I'I.

- 
IOI

Boas, nl. met diers posthurnc .werlr,,,Djsiicha Cátonis,,
en verder nlet c€n viertal Nerken, uit het oude bezit cler bf
bibliotheel.:, teruggcvonden en ierugbezorgd door ons lid, de
heer I-eo llrlis. Het aartal boekÍ,crken steeg claardoor tot 5r.

Van de Archieven, het oude en hct nieuwe. nam het la:rtste
ailccn toe net stukken b€trcfien.le het v€.enigjn8steven; het
oude blccr beperLt tot 8. Op een verzoek onzerzijds gedaan
aan de zoor van x,ijlen Dr. Slijper, t.b.v. dit Archief, dc in
diens nnl:rtenschap zich bevinden.le vooroortogse bescheidcn
Ian het Cenootschap ons al te stann kon tot onzc spijt nog niet
\\'ordcrl gerealise€rd. Het verheugt Uw vcrslaggever daarentegcn
te kunncr geNagen van aangename contactcn n1et curatorer
l':ln het N.Lseminariunr, die zich aanstonds bcreid verklàar
den tc coór.lineren in de oÍkosten van de dtnodiging aan ccn
buitenlandsc spreker, cn met het hoofdbestuur der N.Z.S.O.
Dit \rendde zich iot ons, et het \.erzoek om ndvies voor het
opstellcn van een programna van Joodse \\etensctr:rppeljikc
voordrachtcn voorhun lustrurnbijcenkoDrst, \raaraan rvij gaar-
ne voldeden engaf ons ootr verder dc i,ens te kcnnen contact
met ons Gcnootschap tc \\'iller onderhouden.

Het \"oorstel van één onzer bestuursleden rret betrekiring
tot bcrnoeiingen van bet cenootschap met het .loodse wetcn-
schappeltkc culturele rverk ondcr de Joodse siudentcn, kon
de instenmnrg der overige l€den van het bestuur niet l,cr-
rverven. Toch is u\r verslaggever van mening, zoats hij dat
iD zijn vorig jaarverslag reeds stiputeerde, dat in het tij.ts-
bestck, \'nnrin Nij cn de .joodse intellcctuele jeugd - meer
clan ooit tcrecht de,,sp€s pntrj:rc" --leven, deze beDroeiingen
zecr zeker tot cle t:ràk, ecn eren nodige, ats wanrdevole, van
ons Gcnootschap behoort.

\\it mochten nr 1953 vcrclcr e€n geldclijke bijdragc oni,
rangen van dc Amsterdamse Loge dcr B'nai B'rith, eigentjjk
bedoetd als steun ïoor dc uitgave van ecn rcteraten-buUetin.
Ilr geloof cchter nict, dat de I oge, zoze{ gcinteresseerd en
bcreid iot het stimulereD 1'an Joods cultrreel lvcrk, deze bij
drage za) rvillen gerestituced zien, nu dat bulletin ccn Jata
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,DorsaDa clrcigt tL'zijn. I)c Pcnningnlccsii:r bchoclt zich )n.i.
hicrover geeD zorgeD tc m:lkcn.

Als stec.ls mochtd wij dc SnstvÍijl,eid gcricten lnD Par,
nnssim der P.l.G. tcn behoc\'c onzcr bijeonko stcn; \'ij zijn
hcn dnarïoor ter zccrstc crhentclijlr.

l)c in hct vodgc jxarvcNlag betoos(1c Dcrodzaair van ecn
herziening onzcr Statuicn it1 \.crband lnet dc scÍ,ijzigdc orD
st:udighcdcn sinds (lc concipiaring dczcr, dicnt rnct Cato-
nicse pcrs$oatic tt. \r..)rílen hcrhaakl, tot.trt zc znl \\'orden
gcrcaliseerd.

Wat dc vcrdeÍe oDtwiklicling van hct crnootsch:rp betreft,
moge U\v yerslagsever opn€rkcn,dat het narLr zjjn bcscheiden
rcning v.,or de .loodsc \ïetcnschappcli.jkc nls culturclc ont,

\ïikl(clins dcr .Jodcn iI (;rluih, of zo gc Nitt ChLlrs tr
Arets, r:en levensnoodzaal is, cloorcirongen te zijn van de
aloude waarhei(1, van hct ,,8\ Orientc I-ux ol naar de He-
breeuwse vcrsic ïan dit lichtcnd woord, ,,Ki nri-Ision tétsó
ora", willen zij nict in gczapig crr zclïvoldarn jsolcnlent, ats
in vrocscr tijde'r, (,FlroscD bij sebrck aan hci lÍajin chain,
van het lcvcndc lodrndo|1 in lsraëI. Xlccr drn ooit dicncn \.',c

in contact te blijven lnct d€ Isràëliesc judaistisc 1)t1 he
braistise zustergenootschappcn. Wellicht, dat Í'ij op die
\vijz€, in overleg mct onze coresponderende leden in IsmëI,
cn mc,t behub van dc ÍJaàd ha Tarbuth en met .]e recent
opgerichtc ,,Bond voor het bcvorderen vaD wctcnschap in
Israë]" h€t vírírr ons toch zo nodigc Refcratcn-brlletin zuuen
kdnnen rcaliscren en $,ij nlct €cn vnrinnt op hct hierboven
gcciteerde woord, in de nabije tockomst, zullen kunncn ge-
tuigen, ,,Ki DriTsiíD tétsé Ezra".

JÀARVERSLAG

over i7r5 (1954)
\'nn hct cct1ooischrLl)

Ioor dr -looilse (ctcnschap in \ederla|íl
.loor dc Secrcta s, de hcd I. Inn Esso l3zn, uitgcbrachr nr .lc
.laarlijksc Aisenrenc Vcrgaderhs, op Zond,rg 2s.lanuari r95s

f, l,nu, r' r. R,.tr"r,l.,rr.

Hd $oord v ílc l,rcdilier, irb)n! .r]nrt urït \:i FN 'nll)l
blccfook i hct jaar r95-tr doel cn strcven v:rn het cenootschap,
oDtdmn van dc pcssimistischc contclntnatic, dic ,,l{írhé1cth '

(x,k aan dit strc\ cn vcrbindt.
Moge dnn oc,k d het mrnsetrkc strcrcDj g,rmeten mcr

rlr,wige maatsi:r\tn tdcl zijn, deze ijdclhcid kan Scadckl
rvorden cloo: hct edele docl. Vrxrr pcssimisnc mag zckcr op
(lczc d:€ cn op ctczc plaàts gcer sprakc zijn, nu ons ccnoot,
schr| blccnkomt in een gebou$, \r,1l.Lrin hct optirnisme van
ccn herrczen .Joodse (;$recrte zich \yisr te ver.heí1en uit de
t)uinhopcD v:rn ecn vcrnií:tigd, dierbaar.tlcct onzcÍ J(nclsc
gcmeenschap in Ne.lcrhncl.

Zolang e. JodcD nr dit irDd en jD dczc stnct levcn zut hcr
(;enootsch:rp zijn {crk voortzettcn, zich hvcndc aan de bron,
nen vnn het ceuwige JodcDdonr.

Zo heeft hct Genootschap dan írok in 1951 zijn trrl( vol-
bncht; ccn taak, door onze wtlarclige voorgangen in cten iare
1923 aanScvanSen.

Het heden aan het verleden bindend; zo gezien r.as de
herdenkinS van de 75oste steddag van Nlainonides, op
17 Novenber 1954 een historische gebeurtenis; een grootse
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nanifesttrtie en eerl hoogtepunt in dc annalcn van het Gc-
nootschap; rcd€n, wàaroln tj\v verslàggevcr dit evencm€nt
buiicn het chronologisch€ \.erband onzer \{erkzaarnheden op
dc voorgrond \\ilde stcllcn. \\iij orgaDise€rden dezc bijecD,
komst in coórdinatie.ret dc cuiturele Commissiê vin .tê
\.2.B., die van dc N.I.H.-q., de P.l.c. en de t-ibcral€ J(,o.ts.
CeneeDtc ie Ansterdxrn-

Ons oorsproDkclijke plan, de hcrdcnhing zrif te orsanj-
s€ren, rnct iino.ligiDg tot deelname aan d€ genoendc lichr
men, noest \\orden opgegevcn door onrsteDtcnis vrn de t\\eÊ
buitenlandse gelecrden, die niet in de geleg€nhcid rïar€n,
naa. hier ie konen onl voordrachteD over ve.schiUcnde as
pecten \-an hct leven en 11.crken vàn Rarnban te houclcn.
Prijzen wij ons gelukkig, dat cle dric sprekers Ian die gedenk-
n aardige avond in de Aula van de Anstcrdamse lini\-ersii€it.
allcn leden van ons cenootschap zijn, waarvan cr t\ree in dic
qualireit het \roord ïoerden; onzc Voorzitter cn Rabb.
Dr. B. Benedikt, ter$,ijl Dr. J. IlelknraD, als l€ider van her
culturele \rerk \'an .le N.Z.B., ztn gewanÍdeerdc nrede\rerking
€n zljn voordracht gaf.

\\'ij hieiden verder tNee wetcnschappeljjke bijcenkomsten;
op 4 April genoten nij het loor.echt cen buitentandsc Joodse
geleerde als spr€ker te horcn, nl. Dr. Erwin Friednlann Lrit
\ïencn nlet een voordracht ovcr ,,Das himnliche Jerusalem
in der \rorstellung der P.opheten und XlystiLer; einc sl,mbol
psychologische Dcutung" en Ds. F ts Kuipcr, o\.er ,,Franz
Rosenzl.eig's inkeer ioi het Jodendom".

De de.de bije€nkonst op 7 Novenrber bracht ons íle uitcrst
interessante leziDg van ons lid, clc heer H. Beern orer,,Enige
opnerkingen over \rest-Jiddisj en zijn ontNikketing in \e
dcrland"i dezc ,,opnerkingcn" blekeD ccn zeer \{et geclocu-
mentecrde siudie tc zijn o\.er hct onder\'erp in qu€stie. In
plaxts |lln Prol. \'. d. \\/aal's geconvoccede voo'dracht, dic
om bcpnalde Iedcnen niet kon doorgêan, hietpen de heren
1)r. Arthur Polak en M. Cohen ons uit .le nood, door enise
,,nrc.le.1elingen" te doen rcsp. over ecn toevallig, uit dc in-
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boedel ïaD I-.V.V.S. tc voorschjjn Sclomen pcnning \'nn de
Koning vnn FrnnkÍijlt, Louis PhiliP, geschonken aan dc Ám-
sterdamse J. Hcbraici, dc Gcbr. M. S. cn G. .I. Polak roor
hun verlnling r'àn het trIachsor, (r8,+2); eeD PcnnÍrg, dic reds
ecrdcr (r9j6) in,,De Joodse Nliddensiander" ils teloor ge-
gaan, althans onvindbaar, .toor Li\ ïerslaggevcr beschreven

ten Poèzie albun vrn llej. van Praag, r33r te
Leiclen gtboren; ïerder oveÍ Êcn Hebr. inscriptie onilefDcl
aan Ps. 37, \s 5 iI een huis tc Dclft, ccrtrtds bc\ïoond door
dePortugese Prins,I)oD Enr 

^nuel; 
nr edcdclingen Nàaruit dc his-

torischc speurzin dezcr leden op verh€ugende wijze tot uit
drukking hram.

Ons lcdental had dit jnar e€n verlies te boeken van dc
schrijver Sanr Goudsmit tc AmsterdaDr. Zijn aandcnL€n zal
in onze krnrg in ere bc'laard blljlen, bcziekl als hjj Ías lnct
aanhankelijkhcid voor de Jírodse stan, zoals dat in ztn \\'erken
iot uiting k"'am. Door cmigraiie verloren \ïij I)r. B. v. rl. Hoek
tc Àncrsfoort. Als nieusr: leden l<Jnden Nij $elkonr hrtcn,
]Ít'. J. Kalkcr-Pdns, Xrl\r. Dr. de Jong Xeesing en Dr. B. Be
nedikt, tcrwijt Mr.J.\'anl)ijk zijn vóór-oortogse liclnaatschap
continuecrdc, zodat het ledental op .lr Decenrber r954 90 be
droeg, r beschermcnd en 6 correspond€rendc ledcn in Ismè].

Bchah e de uitbreidhg van ons ledental blijft die IaD bc-
scherDrende leden zeer ge\r!enst ter \erhoging !an onze llnan
tièle mi.ldeieD, dic iot op heden nict mcd€ geprofitccrd hcbber
|an ílc ccononische vooruitgang in ons land. I)c le.len blijle
aanbe\olen jn hun l<ring naar maecenaten tc spcuren. In-
middels rleÍd, bij het alsluitcn van dit jiarvcrslag lct aantal
beschermende l€den net roo?1, vrrhoogd,.loor d€ toetreding
Inn de heer E v d. Rhoer te Eindhoven. I{en jirbó.

Hct bestuur ondcrging dii jaar ccn mutatic cloor dc ver-
kiezing i'an dc bcren A. Bartels en I)Í. J. Melkman in de
ïacat ren ontstaarl door hct overlijdcn van 1)r. li. Siijper cn
het vcrtrck van Dr. Jaap lleyer. Hct bestuur \rrgirdeÍde .lit
jnar twc€ mad. Itvcnals vorise jaren rnochtcn \ij scnietcD
lan de Snstlrijheid \'an IrarnassyDs dcr P.L(]. tc ,\msterclanr,
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liu)(l rtir r9+5 \rcrd,,ict inguNillisrl, \\l'ardoor (lvc ,,cla,Ians
ccn ,,vo\ clam^ns h des€rto" \'rÍ.1.

Xllo:tc.cn \dgcn.t jaarvcrslxH lalnnrn lcflncidcn, dai l]rt
|1nn vxn L1w besiuur, in rgi5, om i.,t.!. h.t rc l-ustrurr raD
hr.t (]cuooisch.tp nx de \\,edcrí,prichtinS, cc| ni.u\ (l{ rl, Lct

7dc, lxn dc,,lildmscn cn llcdcrlclinScn" hct licht tl,(locrr
ziln, zal z'j,r rcl$eze]ilijkt, (,1,(ht tijdiicn(irt .n nllzlllt zLr]lrn
I(unncn gctuigcD, dai hei \\,crli onzcr l,rn.lcD cn vru oIrzr gil st
nict gerust hlcft; .tl!t het BuDst nlogl' scl(liln jn |uD ogcn,
naar hci \(!!d \.a .LÊ lli(rbo\1rr sr\:itr!ril( 11.(lik(r,

in D:n )! )il r

di. ons stccds, op ors vclzock, dc stijl!olle illàma.l voo. otlzc
bijeu'kon,stcn ell bcstuurs\ crga(lcr insrn hcusl]lijk alstond.n;
,rcn bijzondcr \r'oord r.n dunk ls darrvoor hicr zclicr oi, zijir
plaats. Hctzclíde Ítcl,:lt !1mr hct K Il !,;rn cl(,\".1 H S

t)nzc boekerij wcld uiig{,brei(l .rct 4 nunrnxrrs, t.$.. ctn
,,verdrLrk v.d. v(x,rdracht vtln ons ou(l lid lÍr. Iz. Piins tc

.Jcrusrlcr,, gdx,L'(lrn op Irct 7(lc Intcrnnt. Co girs dcl.\Vetcn
s.l,appcn te .lr sirl(n, 

^u8lstus 
r95j, sctitcld ,,Apl'rft s r

l'Hisnrirc dc I lnrlustric lau,opócn|. de la (jvcttc ;dc buDrlcl
,,Opstcll{:t1 ' \.nn (lc \cd. Ísr. Genrccrtc te ltr)ttrr(lam; hct
U'itboch dcr .l oo{ ls(: i)lrcÍ{l{ in dorcn ,,iisrscvcn dooÍ lr.t N.LK
.n hct 1].Í.K. 1951 clr (Í! ovcrdrul( ra| h.t artikcl \ltn ons
lid L l.,rks, iI'l-hr jouÍnal oÍ.lr$isll St[dics r9i-], \in. lV,
\(,. +, gctitol,:L,,Th', old(ist litcrlrj w,rks ni I iddish nr a
1{anuscript ol thc tlalrrbri.Llje tln ivcrsitl, I-i brar} ". All{: schqr
l(rs zij hier dank sclnrLcbi cn hlr roorbccl(l gcstrld voor onre
lrdcn, publicist0n yrn Íctcnsch:rPr)cLlk $c,k

(]elijli in !(nisc jarcn uitt(rr onzc lcdrn h r] h,l.nÊsrelling
in irct \ycl clr wr ltn hct lo(xlsch Historisch XÍLNcunr: hon
t $'vcrslnggcrcr htln tot Iu toc nrccr ,,rye{, drrL ,,\vcl'ver
lionden, ditn,aal k,rn hii dra.(,!(:r ccn !'rdijk.r gclLrid docr
horcn. ,\ls ccD dd,s cx n,achina trarl (lr.Idrich Cttlim-Confc
rence op. wcllicr &nnmissic voor liuropa een subsi(Lie heelt
loorgestcl.l t.u bcdrxgc vnn I rr..+.)o. loor r9i5. IÍcde hicr.
door zijn dc tanscn roor dc toi dcliniti.vr opcnstcllnls 1a!
luit liuseum iD dc loop \arr rgsi zccr gcstcg.n; ji \\,cl vcr
zekcrd. lii'rcrslassc\'.r boopt in zijn volgcDd j|,:rNcrsl^s
{lcze opcDing ic liunnen rc,nrclclcn. lir |,!r.zittcr crr Secie,
taris Nerden in rgi4 bcnocln(l iot bcstrrrslcdc| \'an lLct

.loodsch Histí,risch l'Íuscum, in Inn qualitcit 1an bcstuurs
leden van hct (;cnootschal), volgcns dr bcprLlingrn yan dc
StichtingsbrieÍ vir hct.J. H. nrlusqrm, kind \.an oDS ccDoot

Ons Genootschap was nict zo gelukkiS nls hct.J. H- Irtus€um;
onzc claim, aanÍtevraag.l tcr uitvoerinH van ecn historisch
ílenrographisch-cr trrêel onclerzock .lcr Kehilloth in Neder-

l:tt 1., '.' . t t.. Itt .,t.,

PROBLEIIEN V,.\.N HET BIJBETS RECHT

L{ zinr t'xn dc hmr lrrot. l)r. trI. l).! id i)t) .u.t Sctnrrrlx r r95(,.

Inl(idrr \ijsi or, (l( S,,,t|,,,(xililhl)(11(r,, tlir zir:h l,ij dc be
:trÍl(,ÍinS rin hrt ltiibcls! Itccht lr)(ndocr Ir dr ccrst. plaats
is hrt trr b€chililiilrg stairn(]c rn.icr irrrl z(r scr nrr. A1s hen
br(,, k(rnrn inrnrcrs hooftLxk|l1lk in ,rrnnrodriDr rlc in dr
PL'ntaten(lt l)cn rr(l gcbicvcn Nrttcn (.n $rttcn\'crznnr.lnrgcn
(laarnaasl rnlirh hist(rischc l)(richtcn, (lic (lik$ijls rechts
\ rrl,ortdinscn htcn zilu bctfullrndr hci dagcllhs lc\cn. Bij
{lc schxaÍsr Iih,r;LirL,r,\'lril\rrin" docl zich (1an grbrck b!
4nd('r gcklcn, namclijk .lat ,x)rkor.L(!r uit dc iJijbl]lsc iijrt, dic
zich bcziit Iondrn mct hct rlchtslc|cn \'an dr'(,u.lc Ismi:lictrn,
zo Socd als nict glrlrrdcrr wn(lcn \\'clis\rx, ziju h lrt bcgirt
!"n dczc ceu\\ bij opsraringen in rle ouili: r'csting Elephantinc
aa'r ílc zunlctijkc grcns van Eg\,]Íe ecn reclis in hct r\riunr{rs
gcschrc\ r'n l)at)t ri tc \.(nnschjjn gckonrcn, bdrorendc 1oi ecn

ncderzrttbg vnn .Ifflm, dn nr dc idr eÊLLÍ \'. Chr. atcl rr
Scïestig(l warcn. Urar hct matcri:rxl, dat toch rl betrel<keliJh
schrurrs is, bevat stceíls !ecr fornules, rlie r.rn een ïrecnldc
rcchtstx:rl zijn ontleend. lÍen moet .llls rekening houdcn nret
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de rrogeljkhci.l, dxt dc Joden in Etcphantnic volgeDs cen nict-
Joo.ls rechtsstelsel hcbben getectd.

Ook.le belangrijke ïondsten van kte;tabtetten, die ecr
nog stccds ioencmende hocveelheid mnteriaat le\.eren o\.er
het rechts- €n economische lcrcn in dc grote culiuurccntla
van Voor cn Kiein Azic, Lornen voor ecn inteDretatie Ían
J" l( tb, l-. '\ê r.r, 1ê t.ird Ir i.. h-. tr Jir in
zijn artikel ,,The Codcx Hannnurabi aDCt irs relation to thc
Provisions of l-arv in ExodN" in Oudtestarncntische Studièn
VII, blz. r49 vr. rccds rjteengczet.

Irlen is dus ook iD clc toekomst op hct schnarsc Bijbetsc
materiaal trangeÍ'czen. l)aarnaast bestaat de rnoeiiijkheid, .tat
de literairc gedeclter, die \yettcn be\.attcn, ovêr hct nlgenccn
niet gedateercl kunnen worden. \,'aak míret nlcn zich ooli :rf
vragen, of deze \r,ctten in hun gehecl of ten .tclc nrisschifn
thcoretisch zijn S-"blevcn, of in dc toop van de tijd clc t Ílcht
Yan wct hebbcrl verloren. De behancletde probtemen \'cr.terl
steeds mct Énlielc voorbeelclcn to€gelicht.

,,WRITS OF ERROR"

Lczing door de becr I. van Esso Bzn.,
gchouden op 24 Scptember r95o

Inlcider Nijclt een beschou\lhg aan error.cs jn dc \ïcren
schàppchjkc litcratuur, speciaat in de Joodse. Hrj Íil daarvnn
uitgczon.lerd zien, .le ,,errors oí thc press", $ra:rrvoor uiet een
mens l'anspràkelijk placht tc l,ordcn gesield, doch cen dLri
vcltje; Dlet nxnÍr het,,zetduiveltje". Toch, nu hjj hct eennlaal
over iierÍ)Íes" he€lt, rcht ht het nict ondienstig ook over.le
Srillige sprongeD van dit ,,animat rnéchant,, cnige opmcr
kingen te matren.

Het is de Hollandeó, \r'icr $erkcn of dje van hun lanclgÉ
Doten in hct hritenlandse Nctcnsch|ppclijke litcratuuÍ \\,or,
den gecitcerd, cen doorn in het oog, hun namen, qualitcjt""n
en,iof titcls huDncr geschriftcn naar n] te dik\\ijts onherkcn
baar verDrinlit te zicn Be.lrukt. Dii is ccn zo vectvutdig voor-
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lÍxnerl.l veIschijnscl, .lat \\e het lLls blijlibaar.montlioonba.r
cn onvemlijdelijk hebberl lercn bcschouwen, bi:t rcrlccrcl hcb,
bcr ertcgen tc protcstcren. $/e ,,nenlcD hct maar", leggen er
(DS brj ncer- Ol cchter di! zctdLrilel niet áls ccn zon.teboh
roor cic r:rrols van de b itenlandsc alttcurls) .:lietrt te \ordcn
opgerai?

Zods gezeg.l; dit rerschijns.t is zo :rlgemcen on1 Diet te
zeggen usaDticcl dat een uitzondcring op de regel als des
lc lofielijker hier nict onv€rm€ld rnag !ïorclcn gclat€n. Het is
H. L Bloom, de Joodsc AnSclsalisische auteur, van hct hicr
te lancle geconcipieerde en zo \yelbekcnclc \\'erk, ,,The econo-
mic activities of the .Tcws in Amsterdan in thc rTth and rsih
Centu cs", die de Hollarctsc teksten en citaten {'elhaast zon-
d.r corruDties wccrsceït.

Je\ish Ênclcl,)pe(lir

Soróro! Achêchtê'. u.À., LíÍ.D..

S.Sè . ...SislêE!.dSaltêld,th.D.,

s. se ...Si*nurd aè.xtudr-

Een minder i€ \'e.ontschuldigen ,,error" gccft clc, o\'.rlgcrs
ou1 z'jn accuratcssc bcfa:'mde ,,Jc'\'. Enc." (r9o3) tc zicn.
Lr de lijst \.rn mede$crke.s (Vol. Vrl) $ordt de bekende
,\mstcrdanNc bibliogrn:rf -s. Seelig rDn, ge.tuxlilicccld als

,,Rrbbi, Anrstcrdanr, Flolland (zie afb. r) . .. .

Toch is ook deze soort crror slechts ais ccn pserdo erroÍ en
nict als cen ,,\irit ol E1ror", .lie spreker op hct oog l!cc{t, tc
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I{d(lerl{ir(sdienst nr (lo (;rotc Syn.gogc te r\ÍrstcÍrlanr op donrterdag
r4 .rcnrb.. r!35., tgr hct r.ó j.Íig Lestaa (lcr Hoosduitsc

Joo(lse (;clrconr..

tikcl, ,,Imnlori ity through llcdicnl Writ of Error". (BL le
tin of thc Histor), of XrÍedicine, Vol. VII, Febr. r9j9). Hct
bctreft een ,,crÍor", ontstann cn in dc litcratuur vcrbreid,
t.g.v. cen corrupte vcrtali.g of beter co'ruPte conceptie vaD
het Hcbr. \r'oord ,,frl:", .l.i- ,,jn zijn tijd". Het wercl door
talrijke ruteurs ncht€rcenvolgcns van clkaar nagcschrcven als

,,f1È, BNdo" cn gcïnterprctcerd rls llludo, de zoon l'an dc
Spaans llarraanse nedicus Dionystus. Nicmand rnindcr dl1n

de belnamclc autcur van dc Bibliothcca Hcb(rca, J. Chr. \\rolf
(r7r5) is daarl.nn het slachtofier ge!'orden. Het u,as dc nict
minder befaamcle Joodse bibliograal, Steinschnciclcr, die in
zijn ,,Gcschichtslitcrrtur dcr -ludcn (r9o5) dcz€ crror uit dc
$ercld heelt geholpcrl.

Spreker zelí liNam op hct spoor van t!ïcc,,\'rits of E or"
in óón cn hctzcude werk; de enc had betrekking op onzc

.Joodse Alnsierdanrse gemeente. In,,The Univelsai.le\l'ish
Flncyclopedir" (N.Y. 1939, \rol. r) s.\,.,,Anlsterdam" trof
hcm, tot zijn nict geringe verbazing, maar tevens tot zijn
vcrnaak, een illustratie bij genoemd ariikel, di-" hij amstonds
herkendc als dc, vcrklcinde {otocopie van clir:, in het verslag
jn het C€ntÍaa] tsl.rd voor Israëlitischc hLlisgczinncn (^nNtcr-
dam) \'nn 22 Novcmber i9J5, \'an dc histcrrijkc rvond her
dcnkingsdicnst nl dc Grotc Synagogc t.g.v. het roo jarig bc
stxxn.ler Hoogdritse Joodse Cemeentr, op 19 llarcheswan
5696 (14 \ovclnbcr r9.15). Dc Synagog€ \'nsbij .lczc gelcgeDheid

luisterrijk 1'erlicht en versicrd met Nandtapijten en bloemen.
Op de Biena herlennen Ne de Chazan Mnrolko, in de Par
nassimbank het Itcrkbcsturu; danr\'óór, op dc mooje zetels
die bij de hulelijkstuzegening dienst dcden, de Voorzittos
der beide Joodse gemeenteÍ en de burgerlijke en rnilitaire
autoritciten vnn stacl cn land. Hct ondcrschrift luidtr ,,-{
presentday Jewish Congregation at Snbbath Service in Àm
sterdam" (sic l).

Het zal zeker nicrraDcl vcrbazcn, dat, ondarks de smartc-
telijke herinneringen, .lie de Íoto opwekt bij eer Amstcrdamsc
Tood, aanr!ezig ge\,eest bij deze herdenkingsdienst, deze

r\lb ll.
,,1'Ícscrt{lay loNish (ldrgreÍtal nnr at SabLaíb,Sc.vicc 11 Anrster(hnr.

(r'hc l ni\ lc\.llr.vct N(\r-!or: r()re. \'ot t, I rs7.)

brschou\rcn. l)c warc Error is.iie, $clkc in gocd vcrtrou\Lcr1
ingerenomeerde of vcrrncen d gclcnomeerdc - auteurs, door
ardcrcn \\'ordt overgenírnen, zondcr vooralgegane con
trolc vtm dc primairc bron(nen). Zo worclt b1.. dc geboorte
daium vàn ccn of andcrc histo schc p€rsonage regelnatig
corupt v:ln dc cnc door de anderc autcur overgenomen, toklat
toevallig er óén zich de rno€ite geeft.lc geboortc (doop) regis
icrs tc raadpleg€n, en &r correctic aanbrengt-

Een t],?isch c\elrlp€l van de nare ,,Writ oï Error", ,,one
of those àmazing crroË, \tlich constàntly reappear", zoals
l)r. Hnffy FriedenliÀld zc qunlilicccrt, heelt deze beíaamde

.Joodsc mcdicus+istoricus (Baltimore) bchandelt in een ir


