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DOOR OPPERRABBIJN L. VORST

H ET reglement van het Nederlands Israëlietisch Kerkge-
nootschap schrijft voor, dat een candidaat voor de functie
van Rabbijn of Opperrabbijn naast de Joods-theologische

opleiding een academische graad moet bezitten.
Het Nederlands Israëlietisch Seminarium te Amsterdam leidde

op voor het Staatsexamen A; daarna werden colleges in de facul-
teit der Letteren en Wijsbegeerte gevolgd. Gewoonlijk werden
daartoe de klassieke letteren gekozen. Na het verkrijgen van het
candidaats-diploma kon het laatste examen tot het behalen van
de graad van More (te vergelijken met een doctorsgraad in de
theologie) worden afgelegd.

Opperrabbijn A. B. N. Davis, geboren te Amsterdam op 28
augustus 1895, behaalde in 1923 zijn Moré-diploma. Hij had toen
reeds veel vruchtbaar en vruchtdragend werk verricht. Overtuigd
Zionist, had hij zich intens bezig gehouden met vele vormen van
Zionistische leiding en opleiding, speciaal in kringen van de rijpere
jeugd en de studenten. Zo was hij o.a. voorzitter van de Amster-
damse afdeling van de Nederlands Zionistische Studenten Orga-
nisatie en een enthousiast leider van de op Joods-traditioneel stand-
punt staande vereniging 'Or Chadasj' (Nieuw Licht). Regelmatig
trad hij als spreker op, om de idealen van het Zionisme en speciaal
het Mizrachisme (een fractie van de Zionistische Wereld-organi-
satie, die de verwezenlijking van Dr. Theodor Herzls ideeën na-
streefde op grond van Tora en traditie) te propageren. Dank zij
zijn gave van het woord, was hij steeds een graag gehoorde spreker,
die door zijn warmte zijn auditorium wist te boeien.

Nadat hij in 1924 was benoemd tot Opperrabbijn van Friesland
en in 1927 de plaats had ingenomen van de jong gestorven Gro-
ningse Opperrabbijn A. Asscher, volgde in 1930 de aanvaarding
van de opperrabbinale functie in Rotterdam. Daar wachtte hem
een zware taak. Zijn ressort omvatte, behalve Rotterdam, een
groot aantal kleinere gemeenten, die weliswaar een geestelijke
voorganger hadden, maar toch tot het werkterrein behoorden van
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