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Op 19 maart 1982 is op 93-jarige leeftijd dr. M. Elzas
overleden na een rijk en werkzaam leven. Tot op hoge
leeftijd heeft hij de medische praktijk uitgeoefend. Ook na

het bereiken van de leeftijd der zeer sterken vervulde hij met zijn
zware diepe stem bij bepaalde onderdelen van de dienst tijdens de
hoge feestdagen met enthousiasme de functie van gazzan (voor-
zanger) in de synagoge te Rotterdam.

Elzas was de zoon van Salomon Elzas en Rebekka Polenaar. Zijn
vader was verzekeringsagent en hoofdonderwijzer aan de Joodse
godsdienstschool in Rotterdam. De Joods-orthodoxe opvoeding die
hij genoot legde de basis voor een sterk geloof, dat steeds de leidraad
in zijn leven is geweest.

Elzas ging na het doorlopen van het Erasmiaans Gymnasium in
Rotterdam medicijnen studeren aan de Universiteit van Amster-
dam. Op 29 november 1913 haalde hij daar het artsendiploma. Op
26 juni 1916 promoveerde Elzas op een dissertatie getiteld:
Hyperglykaemie en glycosurie.

Eind 1917 vestigde dr. Elzas zich in Rotterdam als specialist voor
maag-, ingewands- en stofwisselingsziekten. Hij werd er benoemd
tot internist van het Gesticht voor Israëlietische Oudelieden en
Zieken. Daar deed hij zijn werk geheel alleen zonder assistent, ook
in zijn goed ingerichte laboratorium. Op 30 augustus 1921 trad hij in
het huwelijk met Geertruida Nathalia Edersheim, uit welk huwelijk
zes kinderen werden geboren.

Dr. Elzas kreeg allengs in Rotterdam, waar hij als diabetes-
specialist gold, een grote praktijk. Hij ging diverse functies bekleden,
zoals secretaris van het Klinisch Genootschap, lid van het Ba-
taafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, lid
van het Rotterdamsch Medisch Gezelschap, lid van het Genoot-
schap voor Natuur-, Genees- en Heelkunde in Amsterdam, voor-
zitter van de afdeling Rotterdam van de Alliance Israelite Univer-
selle en voorzitter van de vereniging Mikweih Jisroëil. Bij zijn
aftreden na bijna 25 jaar als secretaris van het Klinisch Genoot-
schap werd hij benoemd tot erelid.
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