
OUD-OPPERRABBIJN L. VORST, 1903-1987

BEZIELEND LEIDER VAN NAOORLOGS JOODS ROTTERDAM

DOOR L.J. VAN COEVERDEN

/4/wos 9./4; Ik zal een keer brengen in het
lot van mijn volk Israël; verwoeste steden
zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaar-
den zullen zij planten en de wijn ervan drin-
ken; boomgaarden zullen zij aanleggen en
de vruchten daarvan eten.

OP de Joodse datum 2 Aw 5747 - 28 juli 1987 overleed
in Israël op 83-jarige leeftijd de heer Levie Vorst, oud-
opperrabbijn van het synagogaal ressort Rotterdam. De

laatste zeventien jaren van zijn leven heeft hij samen met zijn
vrouw en een aantal van zijn kinderen en kleinkinderen zijn le-
vensideaal: vestiging in Israël, mogen waarmaken. Verwoeste ste-
den zijn herbouwd en bewoond; van de wijn van het land heeft hij
mogen drinken en van de vruchten mogen eten. Hij heeft er mogen
leren en onderwijzen temidden van zijn vele vrienden.

Rotterdam heeft zijn opperrabbijn ook na diens pensionering
nimmer vergeten. Talrijk zijn de bezoeken aan hem geweest van
oud-stadgenoten die Israël bezochten, mede waardoor de band
met zijn oude gemeente, zijn oude ressort, bleef bestaan.

Hoe kon men ook deze man met zijn gastvrije gezin, die zich zo
met hart en ziel heeft gewijd aan de wederopbouw van zijn gedeci-
meerde gemeente, vergeten. Veertig jaar heeft Lou Vorst - zoals
hij werd genoemd - Joods Rotterdam gediend, aanvankelijk als
hoofd van de Joodse Godsdienstschool en later als rabbijn en als
opperrabbijn van het ressort Rotterdam.

PSALMEN IN WESTERBORK
Hij heeft de verschrikkingen van de oorlog in alle hevigheid aan

den lijve ondervonden, maar hij heeft zijn geestkracht en zijn
godsdienstige overtuiging nimmer verloren. Nog in het concentra-
tiekamp Westerbork las hij met getrouwen elke dag een psalm,
zelfs op de dinsdagen, de verschrikkelijke dagen van de transpor-
ten naar het oosten. Hij heeft het concentratiekamp Bergen-Belsen
overleefd, maar hij kwam als een lichamelijk gebroken man, lig-
gend op een brancard, in 1945 in het geschonden Nederland terug
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