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Wij hopen ccn beknopt rlittretrsel dcr r€feraten in ons eerst
vcrschijncnd Bulictin tc publicecrcn.

Het hoogtepunt ol1zcr werlsaamhcdcn \l:ts wct cle uitgave
van deze ccrstc Bijdragen cn llededectingen. Uit binnen- en
buiicnland bcrciktc ons hartcltke instemmirg met dc vcr-
schijning van ciczcn ccrsteling. Ook hebben wij daardoor met
buitenlandsche zusterjnstellingen contàct gekrcgcn en zijn
wij mct haar in ruilverkeeÍ kunnen tre.lerr. De aldus ver,
krcgen b(rck\1'criren plaaisten $'ij, overcenkomstig a.rl. 29 der
Statuter, voorloopig in dc boci{erij van het Nedcrlandsch
lsraêlietisch Scmiiariun, alhicr, na mct hct stenpet van het
G€nootschap ft zijn voorzien. Dit st.mpul -, mct de bran-
clendc tc pelhchter dcs Jodendolns llls cnrblecjn, hccÍt dc
kunstenaar de Hccr T-. PinkhoÍ voor ons onlworpcn.

D ehonderd exempialcn dezer Bijdragetl en llcdcclcchgcn
No. r zijn bij den lleer llenno Hcltzbergcr, alhier, uitgekomen,
$aarvan ons door dezen honde.dvijfenzcvcntig ier beschjk-
king gestcld zijn.

Als nummer één van ecn populair gcdirchte bibijírthccl., ,
,,De Joodsche Volksbibliotheek" - braclrten \ïjj ccn vcrtathg
van Dr. Waldemar IL Hafikirc's: ,,Lavitalité ch peuplc juiÍ,"
van de hand van Dr. J. Pinkhof, ondcr dcn titct: ,,De levens-
kracht van hct Joodsche Volk".

Wij Íaren tot dczc Lritgave zonclcr bezrvaar van onzcn
schatkist in staat, doolclàt dcze cigenlijk cer (verbetede)
overdrukisvan ccn gclijknamige aÍtikelen-r€eks uit hct NicrNv
IsÍaèlietisch WccLblad. Zeshondeld boekjcs hebben wt .rvan
laten vervaardigcn, \'elke grctig aÍtrck vondcn.

Wanneer $,ij er toc kunncn b1:slLritcn clcze goe(lk.,opc, cloch
niet in elk opzicht ge\v rschtc rvijzc vrn publicatj. ic hand-
hrven. ,lr /iin $ J l:n.'n iÀ I \cl ir " .,..r
deze bibliotheek uit te gcven.

Den SchÍijver cn den vertalcr past een rvoord van dank
voor de voorbeeldigc wijze, naaro? zij ook met dezc uitgave
het Jodcnclom gediend hcbben.

Trouwens ook al onze Sprekers - behalve dan den buiten-
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landschcn, van wicn ryij zoír iets nict vergen kondc - rr I

richtten h rl arbeid tcn dienstc vrn ons cenootschap t,)(.l{,.
rvijd cn g€he€l belangloos. llisschicn rvarc cen stelsct, \yarr t)ii
vij dezen Sprekcrs, zoo noodig, rcis- en ïcrbtijlkostcn v(Í
gocddcn, nict te ver\Í€rpen.

Wjj v€.leenden ons tid, den hccr Jac. Z$arts, ecnc toetage,
die hem in staat stclcle al orze le.len zijn ,,portugcesche Jodcn
tc Maarssen en llaarsseveen in de rTdc ccuw,,, ccn overdruk
L t het Jaarbockjc rgzz v:tn het Oudtridkundig cenootschap
,,Nifterlakc", toe te zendcn.

Wij stelden door ccn toelagc oot dc AÍdeeling Amsterclam
der Vcreeniging voor. Wijsbegecrte jn staat, pÍof. Dr. D.
Iioigen uit Berljjn, een lezing te laten honden over het onder-
\erp ,,Znr Erkenntnis des ZeitatteÍs".

$ï licien ons hierbij, gelijh ook in eenjgc andere gevallcn,
mcde door. dc gcdachtc lciden, bllitcnlandschc geleer.ter op
het gcbied der Joodsche Wctcnschap in hun zoo mocitijk be-
staan t€ stcuren, doch moesten natuurlijk daarbij ook vctcn
telcursteil€n.

Overzien lvij de wetenschippettke wcrkzàamhcden vtln
bct :rfgcloopen tijdterk, dan mogcn xjj riet gchcel ontevrcdcn
zijn. Ons doel, ondcr onzc leden acticve belàngstcUing voor
cle Jooclsche Wetcnschap te $ckkcn, hebbcn x,ij steeds in hct
oog gehouden cn n:rar de beschciden kracht
beschikken, gediend. In hct afgeloopen jaar moestcn we ons
van onzc ei8erlijLe taak \vel geducht rekenschap geven, tocn
in l)en Haag onder leiding van dcn Heer ]Ir. C. H. J. van
Hacíten in Mei r92z een Conité, clat zich later constitt€er.te
tot Gcnootschap tot wetenschapp€lijke voortichting ootrcnt
hct Jodendom en het Joodsche Votk, gesticht wercl, en oncler
\,!elks op.ichiers ook onze Voorzitter behoort.

Dit Cenootschap heeft zich tot taak gcstetd ale cultuur-
\,!'aarden van ons \rolk in mimer kring in Nedcrlan.t bekend
en gcwaardced te maken, en nict, om een king van Joodsche
Wetenschap te vormcn en te onderàoudcn.

De stichting van dezc instetling vindt haar oorzaak in de
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veront$aar.ligiDg, in cn buiicn onze kringcÍ Sewekt, (1oor

.lcn aanváI, \dkcn wijlcil Prof. Bollandin Octobcr r92r op hct

Jodcndo gcricht hccÍt. In ons vorig iaaÍ\'êr'slrt maaktcl wij

van onzc ptarncn daarorntrcnt eldinS Nict nemoncrden
'\'''jj tí,cn, ítat wij tocn ooh betrokkcn warcn in plannen, *clkc
op hct vcstigcn vtn círn Joodschen lccistoel aán €en onzer

Unir.c$itcitcn b.tr.Lkhg haddcn, doch dic op nicts ritge-
loopcr zijn.

Ons Bcsturr \'crgad.rdc in 1922 \'ijf maal, tcgeD vicr l(ecr

ir r9zr, cn ook i d.zc P0ri(xl| hicldcn NÍ slechts ecnmaal

ccr algcrnccnc lcdclvcrgadcring.
Het lcdcnaaritl, dat r Jtuurri t922 tlit 76 rvcr'licnrlc, en

7 bcschcrmcnclc l,:dcn l)rston(l, \'cr(l in dat janr vcrnnrcrdcrd

bij c1e gewonc jaarlijksctrc vcrgadcrirg et rz gc\\'one lcden,

tcr$,ijl dric DieLr\Yc besch€rmcn.1e lcder zich bij hct lJestuur

irr clat jaar aanrreldalen. Hct verclilrnt vc L"lding, dai, tot
on2r groote \.reugde, ondcÍ dezc categoie zicl ook cert ict-

Ioodsche ctame bevinclt.
Wjl ïerlor.n clooÍ olerlijdcn in rgz:u de H*+rn ]i Tmli'cn

A. Rorhigucs Pcreiru als \ttrhcrdc ltdcn. Wij h"pen in ons

Bulleth ccn tcvcusschets, ctoor bcvocgdc hand vcrvaardigd,

van c1k van clczc b.id.n tc rrogcn LlitgcvcD l)c .lood cischte

ook ons b.schêlmerd lid den l{ecr }l A Levic op' Verdcr

bedanktcn in .lat ja:1r vier gc{1,ne lcdcn, zoodat \\rj per 3r
Dcccmbcr 1922 in onze hdcnlilsi 6z gervonc en t i)escher-

mende leden tdden.
Dank zij de stijgcrde b.langsiclling, $'cltc onzc ricrkzaam'

hcden von.lcr, mochicn \\'ii in hct ]'ropcndc jxar rcccls dric

niclL$e bcschcÍncndc ldcn cr l)ij in onzc l.dcirtgisicÉ oP

Drz" v trooJl t, lr6-ri in6r. i.r \'r'nnS'rieÊ'
deelte te clm ren aall de P€IS, die nij daàrvoor (iank weten

En toch is clit interessc nog bcslist onvokl{rendc. Bijvoor

beeldr gcen lsraèlietische Gemccnte, Sccn enhele Joodsche
instelliDg is nog bcschermercl lid van ons G€nootschaP Dat
noet vcranderen. Urij zrjn nl staat clcgelijl< wctcnschappelijk

werk it cigcn l(dng te prodrcccrcn cn a1s.l(i lírs zutks ál
iodatcn - te publicccrcn. Doch zoolang gecn grootc schalc
bcschermcrl.lc l€d€D ons Gcnootschap daartoc financiccl in
staat stelt, zal dit wcrh in porteÍcdllc moeten blijvcn.

Dc Joodsche gelccrdc lrordt claardoor ontmocdig.l en pro
duceert nict nlcer, en .lc Wctcnschap dc lvetcnschap tolrt
court - is veÉrmd.

Zij, dic \4/ctcnschap en zij, dic ons Volk )icíhcbbcn, bcl,oorcn
ons Cenootschap in zijn gccstclijk opbciurven.l weïk krachtig
finíncieel te steuncn.

Mogc van deze jaarrcrgadc|nrg h.t \1acht$,oorc1 Licrtoc
uitgaan.

JAARVERSLAC OVER 1923

van het

GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP
IN NEDERLAND,

tloor dcn Sccretaris, clcn Hccr Mr. Izak PÍirrs, Lritgcbracht
icr vicrdc Jrrrljjlisctre Àtge .cnc Ycrgidcr;lg, op Zondag,

27 Snran 5íi84, zg Tuni rg2.f, g.holdcn tc Arnsicrdam.

Ook tha,rs.lelil clc tiíil íi(ri j,ilÍn(l \'lrrr r)nrt. llijn \êrsl:rg
zal, op rLcnzi'lldcu ilronclstag als crl in :ransluitilg rrct hct
rorigr:, loopcn l'an r llei rgz3 tot 30 Àpril i9"4.

Op onze vodgc Àlgemeene Vergddcrnrg, Zondagmiddag,
17 Juni 192:1, in dc dautoc zoo \r'ehvillend door hct Kcrh-
bestuur algestan€ vergaderzaat ctcr Nederlardschlsraêlieti,
sche Hooftlsynagogc alhi€r gcholrden, lc1'crdc onz€ \ioorzilter,
dc Hecr Dr. J. L. Pàlach€, ccnc b.schon$,ing over het begdp
Joodscltc \Vctcnschap en \on(1 daarbr.j de gelesenhei.l eenige
opmcrkingen te makcn ontÍ€nt het nieuwc Acadcmische
Statu t cn .]e vorming dcr Ncdcrlandsch-Joodsche theologen.
Deze rcdc is in haar geheel opgenomcn in het Nier$' Israëlie-
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risch Weekblad van VrjjdaÍt, 2? Juni r92i, dcrde biad, blz 9.
Ter gelegcnhcid van djc vergadcring vertoondc na rienc in-
leiding ons b(stuurslid Dr. D. lL Sluys, als Secretaris clczcr

Gcmeentc zoo bii uitstck Seschikt, ons cn onzen introducó's
.le vclzarrclirgcn dcr gewijde voorNeryen cn der Sedenh
stukkcn vall dc Nederlandschc Israèlieiische HoofdsFagoge
tc Amstorrlam. Ílct k,rn hcn, die deze collectie dicD nàmidd?8
moclrtcl u[rsc]rourvcn. ni€ii vcr{'onclcrcn, dat ook de

Koniulíijkc íunilic bij ll,r.u bczock aan dc Grooic SynagoS.

op r 
^pril 

j.1., gcbocirl \\'tfd bij dcn aanbliL van zoovccl

schools cn brlaugtvrl*,:ncls.
In dc ccrsic b.stuulsvcrgrdcring ]la dc Algrmccnc Vcrgadc'

ring gehoudcn, Ncrdcn dc bcshmrsfulctnis ondcrlnrg \'.r.lccl(1.
Ilc Hccr Dr. J. L. Palacl\c mocst daarin .lc vo.rziin'r v.n
ons Genootschap aftrcdcn, en was nict omniddellijk hcrkies

baar. In zijn plaats weÍd de I'Iecï I-. WagenaaÍ tot Voorzitter
benocnd, dic dcze functic \t'ct aanvaardde. Dc aftrederdc
Sccret:Lris en Pen ngmccstcr lieten zich ecn hcÍbenocning
\ïêigevailen. Daar thàns de Voorzitter in Amsterdam \\'oon-

achtig is, \ïerd er g€en vicc \roorzittcr benocmd.
Wat hct ledenaantrl aangaat hcbl)en wc rnet wcemocrl

onze t\\'ee in r9?4 overled€n lcden de Bccren lir. S Ir' van

Nierop ct Dr. li. WolÍf tc hcrdcnken. Beiden namen in het

Nederlandsche Jodendom een zecr vooÍaaNtaa.nde plaats in.
De eeÍste, van hct Nederlandsch-lsraëlietisch kerkelijk-adttti-
nistratief recht een Lenncr gelijk misschien gecn tvccclc, rvas

daardoor a] ccn sicraÀd vàn ons GcnootschàPi de iNced€, ccn

onvennoeibaar histL,ricus, was ccn ijvcri8 l van ons Ccnoot-

schap; traddc de doocL l)r. Wolií nict it oDs ni.lcleD weg-

gerukt, wc zoualcr ongctwilntd nog vccl virn zijn veelzi.jdig

looJ,.l, N r'r. rr l'. n \rrrrrrrrr : r. t .,.

-- 45 -
Dc lcdenlijst hàd hct avolsende verloop:

r923
To' '.1 L J,,.Ja,i rr:(.
Gewonc lcd.n: bcnocn rT Juni r9r3. Í2
vàn dczcn bedanktc|
dus li.lnaltschap axnvaaÍd
tidnaaischap opgcztgd tcgeD 3r

82

Isnillictcn in Nederlalcl
; {,:r:rrvoor $,ij haal erkcn-

Lcden

Brsch.r

I-cdcn

IJ.schcDmndc lcdu: ni{:uw aaDgcneld in r923
T ih'iJ .l I o,,A.,, Bd

4

Totaa] 3r l).ccnlbcr r92J

t921
(Tot 30 April r9:2.+)

G(won. ledcn: ovcr'lcdcn
lJcschcnncndelcdcn: nicu\í aaDgcmrld

'f.rtail r I'I.i r92,1

bedaukt trgcD :!r D.ccubc. rq2.t

Dc NlaatsclÉppij tot Nut dcr
schonk ons ccr sL1bsi.1í'ïrn / 25.-

teliik ziin.
Ir het jaàr r923 hielden we vijf bcstuuÍsvergaderingen.
Wat het lvetenschappclijk rverk van ons Ccnootschap

bêtrefi, ons brstuurslid de Heer L laarsen hield in onze

ondcrlhgc studic bijeenkonsi vaD rB Octobcr r923 cen voor-
dÍncht geiiteldi,,H€i Hcbrccuwsch l-ctteroefencnd Gcnoot-
schap tcn sprcukc voerendi Tongclcth; cenc bijdrage iot tlc
kennis van het Joodsch-lcttcrkun(1i9.: levorl ie i\nstcrdàrn
in de eersic lclft dcr ncgcnticnde ceuw." Dc Hccr Opperrab-
bijn J. Vrcdcnburg, 

^Ínheln, 
spr.rk 22 November 1923, ovcr:

,,Rituecle lnndr,.rsschingen", cn ?7 December r923 sprak ons
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bestuursticl Dr. I. ]íendcis uit croningen ov€.: ,,De(n) Jood
in de Middci-Ncdcrlandsche lctter-en". 17 Jarluari 1924 t€e,
kcnde de Ifucr J. S. dd Sjlva ltosà vxn Ansterdàm ons: ,,Dr.
Sàmucl Srrpltrti, d(n) stichter v:ln het rricuwe 

^mster.lam,'j28 Fclrruar j r9?+ lcv,rrd{: onzc \roorzittêr Rcctor I-. Wagenaar
ccnc: ,,Tahnudisch kriiischc bildragc orrt.cnt de kcrlnis van
P. rstnÍ,1sisc|c toostan(1en crl gcbrllken in dcn Rabyloni-
schcn 't'almLl(I", cn tot slot nocht Urv verslaggeYcr r ]{ei
1924 voor U: ,,ljcn Holttnclsch Joodscir Hervorrlilgsplan
uit hct jm, r77o", \vocl cr s blootlegsen.

Hct ll.siuur bNkx,l l,r't kaÍal{tc, dczcr ondcrl ge studic
bijeenkornstcn nauwcr tc 1).palcn. I)c crÍ1r.ilB hcclt irrmcrs
gcicerd, dat dezc collcgirlc h:sprclrirg ho. ln g(ir hoe lnccr
ontaarddc tot een debat tnsschen inlcidcr cn gchoor, \ïa -
onder zjch ook vclcn var het gcïntmduceerdc l ttick mct
tver m€ngden.

Thans noct dc ondervinding uitnaken, ol dc bcstuursmaat-
legelen, genornell tcr conlrólc.rp clc in{roductie cn op.1c
rangrcgcling van hcr1, {1ic nr dcn inltiidcr lLci \roord $cnschcn
te voeren, docl zullcn treíIen.

ÍÍpr 4.nonr:-,:rt..l , .Í in r.,, n..ir,, . .r ni ,r\r, L pr,Js
vraag uit, cn wel ovÈr: De Psalm.n in dc Joodschc l-ihrrgic.
Het Bestunr hoopt nu cen gelukkigcr glcep gcdaan tehcbben,
door thars een nict tc lnoeilijk en uitgcbrcid onderwe.p,
dàaicnbovcn liggend binncn dcn shdi.lrrtug vàrt vele .Too(1,
sche {'etenschappclijkc llcrliers, aan dc orclc ic siellcn.

Het progranDr.L v:rn dczc trijsvraag \\(rd l1ls \rtijt opgc
stcld:

Het Genootsch.t voor dc Jooclsc[c $liidrschrp in Ncder-
iand vrmgt ..n oDdrz,)ck rrr d{i hisiorischc ontwikkcliDg
van d. llaats, dc k.nz. .n di.b.ircl(cnis.lrr Psatmcn in dc
nrccst bckcnde riten dcr JoodsclÉ liturgic, van dc oudste
tijdcr tot dcn ltcfonn.

In dczc vraag zijn slechts gchcclc l,salmcn of l)salm
stukl(cn bcdocl.t. drs ni.t lossc vèrz.n

Het artlvoord, gcgcven in het Ncdr:rlandsch, HebftreuNsch,
Frànsch, Dllitsch of Er1,{clsch, e.schrever net ccne ànderr
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hand dan dic van den auteur of met cene schrijfDachini,
mo,r vààr T April r9r5 d.n SF.rerïi. vd h^r C.,.or  ,..,\oor d,. Joods,1," WFr, n..h p in Nedcrtand grv.,rig,J ri
irn(r^raan, {:arphalrq(r":ri 5:), sord"n to,8^rond, L tl, ,
no Í worír.n g, 'e-li, nd ncr .rn, sprÊut nn 

":",g",.t.t g,,,,,,
\nn .!^n e.:tol-n , 1 B.z g"td b,iot,-, dar d"/cttd" .p,, ud r"r
opschrift heclt en den naan en het;dres des schdjv;rc bcvat.

On d, Jd.ulijk., tr . {t-s, nI n, V.rB"d nnB vrn irt G"no"r* Ltp voor d, Jood* In W r.n.ct, .-p rr \:d.rlantl ir r9r5
wo'di lrr oordc"l \r i!rB-,udr o",., d" rne"komcrr rnri\\o"nl n nÍt, kon"rgd , n dar o,n".hril\.r\Jntrrm,4"r\ol
d4-nd. 11,wourd.d.,I Jo^r hn B.-l r,r,tê oFtroninBwa.,r,tiÉ
wordt gekcurd,cenc som vàD honderd vijttig suld"n "irs"."ir.ti

Wij voerdcn cene corrcspondentic met de ccsellschaft zur
lldorschung jiiclischcr Krlllst.tcnkm:iter (t .V.) zu Franklurt
a.[L tot hct houden v.rn l]cn touulóe door Nedcd:lncl lner
lichtbeclden door den conservatol van .tiens ve.zamelingen.

Onze gcscluiften , publicitics - hopcn Íe thans ook weer
met ,, rr L^hrsr!i< n.. r,r, ,. v,jrJtFr,.. n oot Ll. J..u,ts.hêVull{rl,ibI,,tl,cck v,,oLr tr zeth D

Ons lid Dr. Léon I,olatr, ,s-crar,.nhagc, 
dceíI, , iot onze

vreugde, - dooÍ onze licmiddcting at onze lc.tcn een afdruk
\'an zijn lezing in ons ccrootschapr ,,Hcinc,s vcrhoudiDg tot
hct Jodcndom", tockonlen.

Onze vcuamclingcn, ir hct Zcvcn(le Hooi.tstuk onzer
Staiuten bedoeld, vcrkedcD nog stccíls in clnbryonalen toe-
stand.

Itadd.rl r'ij in ons vorig \-erslag rn,tdiig ie rrakcn van oDs
Haagscb zL6tcrgrilootschap ior v.icDschappctijkc voor_
licirtiDg orrtrÈnt Lcr Jodcndom cn hct .loo(tschc \rolk, thans
is ons c.n aucLrc zust,rr gctroftrr.

Drrl r6.1c'r D.crrilLr.r r92J \\.crd re Arrsterdaft .te !'creeni
g g: Zi.rnistische Scctii's voor Wctcnschappctijtr(ll Arbe ol)
gcricht, \'clkc dc Zn'risrischc sru.lentcn en afgcstLrciccr.ctcrl t0t
de Joodsche studie r';1 brcngcjr, .n (lie tc\.?Ds ]njt bevordrfun
1 steurrcr cler Too.lsch,\vct.nschappetijkc insiiiurcn iD

larcts Israêl it1 haar progrnnnna gcsctLrevi,n hcett.
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Zoo wctilen der Wetenschap des Jodendoms in Nederiand

weeí nicuwe perspcctieven geopend Hct is te vcr$'achten,

dat ook ons Genootschap daardoor op den duur zich slerkcr

el1 krachtiger ontwikkelcn kan

In..1e eerstc viifiaar van zijn bestaan heeft hel Gcnootschap

geioolJ I,v, tr\JrbJxrL.iLl Lê L.zirt n; rnog^ Iet volS.rd

iu,nq'' nnlrrrr' .. ,. .' 
"e.n 

\ ooruir6 ,nB r r n rv r"n""ha pp'irLk'

beo"f""ing "o" 
clc Jooctschc Wetenschap in Nederlancl be

levcn. Zo., zij hct !

OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VÁN HET

GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP IN
NEDERLAND OVER 1922.

Ontvang\tcn:

I154.49
- r50.
- 5s7.o1t/2

a) Porti
ó) Dftkwcrkcn,enz.
ó) Bijcenkonst(r
d) I-czing DÍ. l'r(i

4 Diverscn .

/) saldo:
a) Kas
p) nescrvcfonds
/) Rijkspost

spêarbank

122.87Y,- :14.
' 29.50

- 60.-
- 17.50

- 107.69
r50,

J 87Í.5612 l3j\.s6Y2

Dê Commissic vàn Veificatic:
(!v. s.) L dc JoDgh, D. Pcnningmccster:

Èu. e.j D.. lt. rvotrt, (!v s.) M I'inhhor'
h{. S.) Dr. n. Israiil lticirdo.

Ansterdanl, 17 JuDi r9?3.

a) Saldo:
d) Kas

ti) Rcscrvefonds
à) 0rDtributies .

,) Gilt

\
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OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN HEï

GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP IN
NEDERLAND OVER 1923.

Uitgavcn:

d) Sa.ldo:
a) Kàs .

à) Rescrvcfonds
c)Rijkspost-

spaarbank.
z,) Contributics .

.) GiftfD .

d) Rcnte .

.) Djvcrsen .

í Í1iBxY|

a) Porii
,) Drukwerk, enz. .

,) Bijcenkonsten
d) Uitsave Bijdr. cD

Uedcdeelingen I
c) Divcrscn . .

/) Saldol
a) Kas
p) Rcserveionds
/) Rijkspost

Spaarb .

d) Postsiro

39.26
59
48.60

245.15

33.95

3rs.6o1/,
r50.-

458.47
67.7o

/ r4rE.33rl:j

ro7.69
r50.-

450.
59o 67 Y2

8.47
r.5i)

Dc ComDiissic v.n Vc rificatie:
(w. s.) Dr. lr. I-c vi ti c us,
(s' g.) xir. L van Cr.1-cld,
(\r. s.) c. Eitjc.

Amstcrdàn, ?9 Juni 192.1.

Dc Pcnningrnrrstrr:
(w s.) IÍ. Pinlhol.

DE VERZAMELINGEN DER GEWIJDE VOORWERPEN
EN DER CEDENKSTUKKEN VAN DE NEDERLANDSCH-
ISRAÉLIETISCHE HOOFDSYNAGOGE TE AMSTERDÁM.
Uitt.ehsel van dc vooldlacht in dc der.1c Jaarlijksche Algc-
meeDe Vcrgadertug i)p Zondag, r7 JuDi 1923, tcr inlciding
van dc b.zichtiglng dcr v.ÍznmÈinrgen, g.hondcn dool dcn
Hccr Dr. D, M. Sluys.

Spekcr brgor mel de m?dedccling, dai dc verz?rnlelingen
van de sclvijdc voor\1'crpln van de HooÍdsynasosc, bijua zou

4
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hij willen zegsen, uit het ,,niets" zijn geboren. Bij de eerste
godsd;enstoe{ening, die de Hoogduitsche Joden hielden op
de Hooge lreestdagen van het jaar A M. 5636 (22 eÍ 23
Septcmber cn r October 1635) moestcn zij twee Wetsrollcn
leenen van leden der Portugeesche Gemeente, naarluid van het
verhaal van trIahara.m NÍaarsen in het werk Seéith Jis.aël.
De Jodcn, die zich korten tijd dàarna uit Duitschland naar
de Nederlanden hcbben begeven onder de geeselslagen van
een woeste soldrteska, hcbben verschillende ge*'ijde voor-
werpen medegebracht, die in het bedchuis der Gemeente
werden gebruikt. McnacheN bar 

^Mohom, 
in de $.andeling

Senaamd Mendele K.rfscw (siàecr), Parnas in het jaar 1640,
wàs eigenaar va-n ecn Wêtsrol en vàn cen zilveren Thorà,
schild, waarvàn de beroemde theoloog Johannes Leusden in
zijn ,,Jonas Illustntus" (zie Sluys: ,,Dc oudste Synagogen der
Hoogduitsch-Joodsche Gemeente teAmsterdam,Í635-Í67 Í,"
(r92Í) , b1z. 2r cn 22) e.n beschrijving eeeÍt. De Wetsrol was bij
dc Gemeente beleend voor de som van zes gulden en elÍ strdver.
Het aanschaffen van de verschillendc kcrkcliikc benoodigd-
hedenis zelfs bij het aangrocien van het ledental der Geneente
en bij dc verbetering van hun vemogcnsomstaDdighcdcn niet
vlot verloopen. Ze€r waarschijnlijk was dit ook toe te schrijven
aan het bij de Gemecnte in zwang zijnde instituut, dat haar
leden, die h het bezit van Wetsrolicn cn andere gewijde
voorwerpcn waren, deze op hun gelegen voorkomende tijd-
stippen in de Synagoge mochten doen gebruiken; eenc con-
cessie, welkc zoowel in het bela-ng deÍ Gemecntc als van de
eigena-ren der gcrvijdc voorrverpen \ïas. Den geDreenteleden
lvas hct toch ten strengste vcrbodcn buiten dc Synagoge
godsdicnstocfcDirg m€t Thora vocrlczingcn tc houden. Zij
vonden nu gclcgcnLcid hÍn Wctsroltcn toch te doljn gebndken,
terri'ijl dc Celnecnte proliteerde van dc on$tandighcid, dat
de eigenaren dcr ScvÍdc vooruerpen haar deze ten gebruile
aÍstonden- Den en ander echtcr 1ías oorzaak, dat de inven-
taris een zccr bescheiden omvang bleef houden. Sluys: De
oudste Synagogcn enz., blz. 20, somt op de geÍ'ijde kleeden,
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die haar in 1662 behoorden, waarvan de herinnering is bc-
waard gebleven door het schutblad van het oudste protocot. t)

Spr. geeft daarvan ter iilustratie eenige bepalingen cn be-
slrriten van Parnassijns, die weliswaar alle uit lateren tjjd
stammen, t.1v. uit de eerste helft van de r8de eeuw, doch
waarvan bet aannemelijk is, dat daarbij de gedragstijn is
gevolgd, die van de stichting der cemeente af heeÍt gegotden:

r0 Een besl[it van 5 Kislew A. M. 5468 (29 November
r?o7) terzake ]r'an llet feit, dat R. Leib Em ch, wiens blllger-
lijfte naam was Lior compertz, aan Parnassijns mededeett,
dat lij heeft doen vervaardigen een voorhangsel met massieÍ
zilveren letters, ten dienste bij de besnijdenisscn, die toenmaals
in de Synagoge werdcn \'€Íicht. Het besluit l'ermctdt o.a.,
dat hij zich moest verplichten, besnijdenis op
Sabbath of Fcestdagen zal plaàts vinden, tretzlj bij een van
zijn vrienden, lrctzij bij ecn van zijn vijanden, onvercchittis
bij wien, hct voorhangsel af tc geven, om het in de Synagoge
te doen voorhangcn. Voorst moest hij zich verplichten tevens-
lang het voorhangscl in Amsterdam te latcn, en het niet wcg
te vo€ren, on\'€rschillig of hij hier ol elde.s mocht iyonen.

Daartcgenover verbondcn zich Par'Írassijns, dat, zooiang
het voorhangscl zich hier ter stede mocht bcvinden, het zou
worder gebnrikt, indicn er op SabbaUr of Feestdagen een
besnijdenis plaats had, en dat, wannecr ccn ander voorhangsel
zou lvorden veNaardigd, het voorhangsei van R. Lcib Emrich
den voorlang zou hebben ter crootc Synagoge, behordens
vanneer eÍ icma.nd de Gemecnte een dergelijk of Íraaier in
vollen eigendom zor alstaan. Dit voorbchoudis althans bij het
leven var R. Leib Emrich gcen rverkelijkheicl geworden.

t T.r v.rs.lijkins. Irij rrc! t,cn'chre ,,s.rinlds.lànl
I-cmrr.rg i. 166+ Nlrdon h d. (srootc) SyDasogc 65 lï.tsro:]r., .s zjlvcrn cn
9 vcrsul{lc ftron.r, 16 roorhnsr.ls, roo drkll..d.n, 116 Thora naficltjcs, ,
Sroote zil\]mr luchtrr vóor ro licht.n, r3ó losibnr.irl.jsjD,s20srootc bjjbels
cnz. Cerooíí], in dc ordo Synasosc 2r \vclsrollcn, rB zi\,.ran cn 6 rcrstrtdc
krónen,160rànhansy,lsctrdekkLc.trn,r60Thora{anr.ltj.s,enz.enz.scslolcn.
zic Majcr Bdarran: ,,skizzcn und sn ieD 2u. Gcscbictrte dcr Ju.ld in pot.n."
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20. Een besluit van ParnassijDs van gÊlijken aard, dag-

teckcncndc van hct jaaÍ t725. Op 22 Dlael 5485 (3r Ausust s

r7?5) heelt tt. Feibelman Iíeef, vocrcnrlc den burgcrlijken
naam Philip LevyGolnperiz, de Gcmccnte ecr wit voorhangscl
ten geschcnl(c àangcbodcn, icn gcbruike op (1e Hooge Iiccst
dagen cn nndere daarmedc gelijk gestcldc dagcn. Parn$sijns
hcbbln o.a. aan R. F-cib1rtman tocgesiaan, lLet voorhangsel
medr: naar huis te cmen, om het daar te betaren, opdat
het nit b-"(ldvcr zou, €n zooian8 hct gebNit(i zou \''()rdcn,
zou.lcn dc Oppcrkostcrs hcl t zijD hris lnoclen ]lalen en het
hem den dàg ntlhrt Ítcst w(i(lcr jn b.\ïtuing s{:veD. Het Regle-

merlt der GcDo.nte v:m r7-r7 bcp ilt dxn ool< tu ari. 57 (zic

ook art. 55), (lat uit clc Wctsrolk,n, zoo$'cl dic aàn particu'
ii-"rcn tocbehoorcn als aàn (lc ,,Kerch" ten Seschcnkc \laren

Bcgeven, achtcrcenvolgcns bij bcurtcn zor \lorílen gclezen, -
li'àarbij de ornrmcnicn, dicbij ic{1cr behoordcn, dcsbegecrendc

zouden N orden g€ bruikt, - behoudels op den laatsten d:tg van

ieder dcr lloofdleesten ibsdoeld v\'ordt llatt€nas Jad), \ïàaroP

dc \\retsrollen, dic àrn dc Gomc rlc bchoorden, als eerstu

Wetsrol zoudcn \ïordcn gebeziSd. l)iizcli.le 8ok1 o.,k tl'n a:Ln'

zien van de voorhangs.ls, dic ook bij bêurtcn voor de Heiligc
Arke zouden $,ordcn voorgchangur. Op dc Hoogc Fecstdagen

en de daarmcclc gclijkgestclde dagcn zou cchter llet voor-
hangsel van Phjlip Levy Gonrpcfl,, en bij ksnijdenissen in
de Groote St'n.r8oge oP Sabbath en lcestdagcn hei bcsnrjde-

nisvoorhangsel Yan Lion GomPcrtz, \r.dcn voorgehàngcn

Nog bij hct bcsluit van P.rrDassijns van 2(l lilocl 5513 (r9

Septenber r75j) \ror(lt a.in Sarn, docl,t.r van Isiic Salo írns

de JoDse (Rirtel), wcdr$c ïlln Ohajn'N, zoon vall Joscplt
Sankrl.lor dic (l(i (;.Dccrtc d. bi,licndrn GanDoekoh hlch-
iêr teu gescl,cnke ltcclt aangcbodcn, u gob.zigd tcr Groole

Synagoge, cn een voorhaDgscl, \\:rxrran dc spicS€l nog aàn

\!czjg is, toegestaan dit Íx,rhangsel bij zich thrds te bcwarcn;
eerst na haar overlijdc1l zou clc Gclr]centc het zelf in besaring

Ondcr die onrstandi8hed.n deed zich de behocftc aan cen
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bei'aarplaals (1cr Ítc\ïjiclc voor$erPcn niet gevoclcn. l)it
zoÍ eerst gcschicdcn, tocn ondcr betere cconoDlischc ornstarl

dighc.lcn (tc gcschcnken aan de Gen)ccntc tocnamcn, en deze

succcssievclijk in het bczit van cen \raar.1evol1e collectie

Spr. ging tocn ovcr tot cen opsonrning v n cnkclc kost-

baàrhe.lcn. Uit dc rTde 
""o'" 

zijn slcchts cnkelê voor\rerycn

overgcblevcn, ccn ervar is hct verluchte SÍachzor-handschrjft,

afgcsta:n .loor dcn .hulikcr Phocbus I-cvy (zic Siuys:,,De
ambtsdata van dc oudstc Opperrabbijnen bij de Hoogduitschc

Jooclschc Gemcentc tc Amstcr.lam, l'an ongcvcer 16+C) tot
a7a6 ," (t9Í71 , blz. r 3 ) 

1) en ecn k1€h zih'crcn schild dragendc
hct ja:utal n:)N (4. M. 544r, 168r).

llcrst omtrcnt .lc vijftigcr jàrcn der r8'1c ccu\r' brgon zich

clc otlervaaldighcicl jegcns rir: Gcnr:cntc l).halv. door d.
sclrcnkiDg van voolhangscls cn Wctsrollrlr tc kcn rcrkcn door

d.D afstand van ziivcrcn kcrksieradcn
Een fraaic collcctie is afkomstig van Josclc bcr Elkana

Lev]', klcinzoon van Sanuel bcn Elkana Levy (zie Slul's:

Dc oudsic S]'naBogcr cnz., blz r5), na wicns o'er1'Jden oP 7()
jaÍieen lccltijd op 25 ScPtcmber r75o, de Ge eentc in het

b€zit klva]n ïan ecrl tcgaat, bestaande uit cen kostbaar vcr-
gldd zilvcrcn schild, waaroP ook uirg.bccld zijn de ligurcn
van trllozcs en A;iron, vcFic,d nrct dric vcrguldc diadenen
cn woorzien van c('-11 oPcn kNtjc tot b0rgplaats van zih'crcrr
plartjcs, {,aarop dc verschillcndr EcdcDkdrgcn zijn gesra-

vecrd, cn waÀraan eenige kleine 1'crguld zih'crer plaatjcs

hangen, voorts een \VctsÍol lncl zilveren handwijzer, ccn Paar
zjlveren siertorens g€tooid met kroonijcs \'àr gedcgen goud,

en een verguld zilveren l(atl en schotel víroÍ dc handenwas

schnrgen van de Kohaniem, Proilkstukken van edelsmeed-

k nst.In den tijd,dat Jos€Ic deze geschcnken aande Cemeente

legatccrde, i€l.Ic de Gemcente veel cconomisch welgesielde

lcdcn, waarvan Spr. nocmt de bckcnde Íamiliei Boas, Com-

r) Zi. lhans I. rlaarscn: ,,H.t nnlt.rdrnrs.lrc ilarhzór hnndschrill cn tj'
sesohildcnis". Do vdjdagaron.l, IlI, (r9r5), l. {9 rls.
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pertz, Cohen en andcren, $icr namen in de r8de eeuw klank
hadden gek.e8en en vàn wier matcrieelen voorspoed nog de
g€tuigenjssen aanrvezig zijn in de f.aaic grafmonumentcn op
de begraalplaats te XÍuiderberg. Van dien ccoDomisclÉn voor-
spoed met in zijD gcvolgen grootcn offerzin bij d. teden der
Gemeente lcvcrde een schitterend bewijs hct Jeit, dat een in
1745 gehou.lcr coilecte voor dc mct uitddjvirlg uit hun woon,
plaats bcdreigite Praagsche Jodenr), rond / ro.ooo.- hee{t
opgeleveld. Hij wordt ook gcitlustreerd door het feit, dat dc
Gemcente t sschen Í71o en t75o / 3o.ooo.- kon besteden
voordcn a:ul(oop van viel huisjcs, clic bijde in r73o gcbourvde
prnniticrc Nieuwc Syn.rgogc moestei uor.clcn bijgetrokkcr,
teNiji voor den Raarv, rvieirs woning, ongevecr gclcgen ter
plaatse van den rnuur, \vaa-rin zich nu dc fieiiige Arkc clier
Synagoge bcvindt, evenals dic huizen onder. sloopershanden
viel, ccn nieurvc $'onnrg $,erd aangelrochi, het percecl thans
bekend als Jonas DaniëI Xtleyerplein No. 16, voor c1c lriet
onbelangrijkc som vàn I 13525.-. Uit dien tijd dagteekent
ook het begiÍ van clen aaJrleg dcr verzameling kostbaarheden,
\r'aarvan in 1788 voor b.t eerst een inverltaris is opgemaakt.

Ten slottc, om eer staaitjc tc gcven van dc riijzc, ï'aarop
de Ccmeente aan de middelen liwam orr hxar buiten8e\rone
uitgave tc bestrijden, vermetdde Sprekcr tcrloops 11og het
besluit, rvaarbjj de reeals vermcldc cannoekohluchter aan de
Gemccnte rverd gcschonken.

Bij dien lucht€r en het reeds vermcl.lc voorhangsêl gaf dc
gecfst€r :lan Par trssijns cn Penningmcestercn in bcwaring een
bedrag van /ro.ooo.- tegen ecn vcrgocding voor winst-
dervnrg van 3% icD hondcrd. Hct ir bc\varins scvcn van sel-
d"n,"llP"rn:r'''n.Jlq'É.l:j(.|l'no6ln^L]''
algemccn gebrLrik, doch waarbij ook, als bjj zoovete andcrc
dingen, het cincljc de lasten dlocg, zoo.lat tn rZgB de schulden
der Ccmccnte bedrocgcn /45o.ooo.-, \ïaaNan een beclrag van
I 37r.ooo.- direct opeischbaar $as. Ter consolidatie va-n dc

t Zi. thans hicróvcr izar( PrjDs:,,EcDe Hottandsctrctnt.rvctrtic rrn b.lroerc
vd builcnlardschc Jodcn, r7.15-'46',. Amstcrdan, r9:r.
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schuld \Í'erd ccn negotiatie var / ?56.000. afgegeveD, nf tc
lossen in 16 jaarlijksche termljnen, te bcginncn md r8o2.

Dat de schenkingen van Josele Levy en Sara Sank:rlclcn
door de tijdgerlooten als waardevolle werden bcschou$d,
blijkt wcl uit de vennelding daarvan op htrn grafschriÍten.

De gÍootte van hct bezit aan gervijdc voorrerpen in r78B

$ordt vastgcstcld doc'r' een zorgr.uldig beverl<ten invcntàr'is,
werk vrn den eenigen tijd later tot Oppcrkoster, tevens tot
schrijver bij de Gcmeente benoendcn Ohajiem ben Mozcs

Cauveren. Dit bezit werd door Spr. opg€so d cn daalna
vcrgclcken mct hct bczit aan gewijde vooNerPen, thans in
gebÍuik en voorkonrnde in het Verslàg dcr Gemeente, waaruit
blijkt van dcn sterkcn aan\as dcr verzameling in dcn loop
dcr rgde en de eerste dcccnnién van d€ zostc eerw.

BEKN OPTE V ERSLAG EN DER LE ZINGEN
TER STUDI E- B IJEEN KO MSTEN.

HET JIDDESCH.
Lezing door den Heer Dr. F. LeviilcÍs,
{Amstcrdam), 3r Octobcr r922 gehouden.

Op dcn voorgrond \i,ordt Uesteld, dat ondcr het Jiddesch,
door Spreker le bchand€len, is tc verstaan, dai Joodsch
Duitsch, dat door de Joden in Ncderland \lotdt oJ beter, $?l.ct

BespIoken. Deze taal is van minder betcekcnis dan, doch hceft
vrijwel d:nz:lfden oorsp(ong en voor cen gocd deel Seliike ge-

schiedenis als die, rïelke de Joden spreken, dic indertijd uii
Duitschlan{:t naar Polen waren titge$'eLcn en zich daar ge

vestigd hebben. In aantal overtrefien deze laaisten dc eersten

verscheiden malen; zij hebbcn hutlne ta.l tot op den hui-
digen dag beh.,uden cn eene literatuur ort$'ikkeld, \ïaaraan
de hondcrdduizcnden, clie in onzcn tijd zich van EuÍopa

naar Nerv-York \-erylaatsten, ook deel hebbcl De taal der
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Oost-Joden zooals \vij hcn zullcn nocmen - is door vclen
beschre\.'en, cn juist wijl zij tot de lcvc ctc talen behoort, is
dc beschrijving een nuttig wuk.

De bclangstclling voor het liddcsch, in Ne.lcrlánd gcspro
ken, is uit dcir aard cler zaak vcel gcriDgcr. l)aarvoor is hct
gctal Joden tc klein; doch ook eene assimjlatic aan cLe Neder
landsche tàal, clie toch eveneens ccne Germaanschc is. cvcoats
het Duitsch element van hei Jiddcsch, gaÍ r.oornamelijk aan-
leiding tot het wegstelvcn dcr t?ral. Intercssaut zi.jD in dit
opzicht de ovcrblijfselen van het Duitsch der .Joden, dat in
hun Nederlandsch rog gcvon.lcn \l,oratt.

Hct Jidctcsch dcr NcdcrlaDdsclc JodeD is waard bcscbrc\.en
te wordcn; in niet rnindeÍ matc dan dc taal van êen oÍ andcr
gcvest, stad of dorp, \\clke zoo vaah h€t ondcr$,crp van een
pÍoefschrift àan onze oI l)uitcnlànclsche Unilersiteitcn vormi.
Wat een uni\.crsitàir proeíschrilt aangaat, dient te lïoÍ.len
gcrvczcn op ,,J)ie jndisch-deutsche SpÍachc, ciDc gràmmatisch,
lexikalischc Urters chrng ih[cs deutschen Grundbcstirnclcs"
.toor .len Hollandschen Jood Jacob Gerzon, rvaarop dczc in
r9o2 tot aloctor der philosophie $€ríl blvordcrcl. In dit
proelschrift dankt hjj zijD prí)motor Prof. $rilhelln Bra nc,
cen dcr voornaanbte Ccmranisten Yan onzcn tijd. IIet fejt,
dat Bràunc zulk een ondcrlverp eener dissertatic waarclig
keurde, bc.""ijst, dat hij hct g€\\'icht cr var voor (1e taàl-
sttdic inzag. Doch hi.r ,ij vcrnre1.1, dat ccrzon h€t Jicldesch
der Oost Jodcn bcscbrijft.

De nicuwe bancn, dic dc laalstudic in dc lantstc jurcn hcdt
betreilcn, iraaki zutli ( cn ondcrscrp zitr glsdrilÍ. Ilc nicu\\,c

chting liomt in h.t l(ort op lrct v(ngcndL. n.cr:
Taal is voor clcn ta: l(undigc in dc ccrslc plaalsltct gcsptoh.tr

\\,oord; als hLrlplvcienschapp.rl dicrcn natuurkmde, physiolo-
gic, psychologie en philosophie (logica). Dc iaalwetenschap,
zoo opgebouNcl, kan vrrchtbare resuliaten oplevercn.

Van de natuurklmde is kennis var .tc leer van het geluid
noodig, cn dit slechts in bcperkten zin, voor. zoo\,'er dit op het
gesproken \i'oord betrekking hccÍf. Yan de physiotogie heeít
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cle taalknndigc mccr roodig; en het is geen \ïonde1, dat .rn
physioloog de $ondlegger voo. de nieuwere taahlctcnschap
is; Spr. becloclt Drnst Bfiickc, dcn ccrsten schrijvcr van onzor
tjjcl over phonetick, met zÍn: ,,Grmdziige der Physiologie und
System:Liih der Sprachlarrte," (r856). Van denzelÍdcn physio-
loog verschecn in 1863: ,,Ncnc Mcthodc der phonetischer
TrJn.."riprion.

In ons laD(l he€Ít lncn aan dcUnivclsitcit tc Utrccht samcn
{crking van dcn tà..lgelccrdc Gallóe met den physioloog
Zwàardemaker gehad. Wij zijn thans zoover, dat grondigc
studie cencl taal, zonder phonctieL, onmogclijk is.

De overigc hulpu'etenschappen, ?sychologie en logica,
hebben voor het Jiddesch in Ncderland mindcr bctcekcnis,
en wel omctat dit Jictdcsch ccnc onvolkoncn taai is geblcven.
Kunnen wlj bij eenr: luchrljving vrn hct J dcsch, dus even-
als bjj dc cene ol andcri: Ncdcrlandschc gc$,csttaal, van hct
standprnt van dcn Ccrmanist uitgaar, r'ij kunncn nog ncer.

Sedert FranzBopp in dc ecrstc llel{t van de rgde eeut zijne
ondcMoekinsen op het gebied van de vergclijkcn{lc taàlstudie
in het licht gaf, ,,\rergleichendc Grammatik des Sanskrit,
Zcnd, C echischen, Lateinischen, Cotischen Ltnd Dcutschcn"
eu stcuncnd op dcn rccds vroeger vermoedcn samenhang, is
de vergelijkcndc taalstudic opgcblocicl.

XIcn heeÍt het L:rraktcÍ \'an clkc t:lal van clcn Indogcrmam-
schen sta vastgcslckl, b.,paalclc taals'cttcn scvo dcn cn zoo
ccn nieurv gebied voor dcn studecÍende gcopend.

Het Jicld.sch in N*ederland is volgens de indeeling dcr Indo-
germanistiek, Geflnaansch; volgcns ccnc indeeling der Ger-
manistiek is het DLitscll, en Ne], $'at cle taal bijzondcr in-
ter€ssant maakt, Duitsch uit de zestiende eeuw; €rli8t zooveel
ouds besto.ven in hct Jiddcsch, zoowcl in den uitsprààk als
in dcn toorclenschat.

Men ziet het oudc rccds dadclijk aan het lvoord /lddesc,
(korte i) inplaats van het tc verwachtcn Jndisch (1an6e ii);
zoowcl phonetisch rls taalhistorisch kan de vorm verklaard
worden. (Sprcker geeft hier in korte trekl<en met behulp var
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twec menschelijke st.ottenhooÍdell, benevens afbeeldingen
en tabellen €en beknopt overzicht van de beginselen der
phonetiek).

Eigenaardjg, dat in ons land het grootste aandecl aan de

studie van het Jiddesch door de Katholie}€n woÍalt genomen.

Pater Van Ginneken in zijn ,,Handboek der Nederlandsche

Taal" wijdt een aanmcrkclijk stul v:rn het trNeede deel aan

het Jiddesch; hjj dankt in het voorbeicht zijn collega, evenals

Iij ánn het Canisiuscollege te Nijmegen verbonden, voor diens

bijstand bij dc transscriptic van het Jiddesch. Ook bevàtte het
Ti.jdschrift voor Taal cn Letteren onder bcshlur van docenten

der R.K. Lccrgangen, díror vclcn gcnaamd: het ,,I{atholieke
TijdschriÍt", in de tvcc laatste jaargangen vcrscheiden op-

stellen van Moormann, leeraar M.O. te Nijmegen, voorheen
te Maastricht, met langê liisten van Jiddesche \'!oorden, o.a

ook eenc van rvoorden, uit, zooals hij het noemt, het lósche

nekodesch(!).
In rgr5 verscheen in ons land het werk van ons mcdelid

l. E. Polak Jzn. onder den tiiel ,,Het Joodsch in Ncderland",
een boek, dat van veel arbeid getuigi, van ve€1 lieíde voor
het vak en tevens van pióteit jegens hem, die dit verk be-
gonnen was, J. L- Voorzanger, in leven leeraar en hooÍdonder-
wijzer bij de Israëlictische Gemeente Veendam-Wildervank
Voorzanger had geweÍkt naar een boekje ,,Sem und Japhet.
Die h€bráischen worte der jiid.-dcutschen Umgangsspràche";
wat hij onafgedaan heeft achteÍgelaten, hecÍt Polak voort-
gezet en uitgegeven. Het is een goed boek, om de uitdrukkin-
gen na te slaar; het bcvat bovcndien $etenswaardiSs omtrent
het Joodsch-Duitsch; opmerkingen omlrent dcn invloed i'an
het Hebreeuwsch op het Joodsch en omgekeed. I{et werk
wil ccn icder dienen, die iets ontrcnt het Joodsch wenscht
te weten; delijst is niet volledig; voor het rvcgblijven van en-

kele rubrieken váJl wooralen - erotica et rustica - geeft
Polak zelf de reden op. Mocht een tweede druk verschijnen,
zoo kan veel mateiaal bijgevoegd worden.

E4 nu op het onderwerp in en8eren zin, het Jiddesch vàn
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den Nederlande. terugkomende, x'orden dc taaiklankcn en
de woordenschat in korte trekken besproken.

Klánklêêr
De kortc klinkers van het Middeihoogd., dic in het Nieuw-

hoogd. zijn veÍlengd, zijr in het Jiddesch nog kort:
Kli.k"t.: tti n n'. g, 1 à;e". t, t'àb,n, .nz.
Ml\d. ei - ^: 

btAí, Ílásch, hiis (heet), tá1., hl.á.t, mdne, rán,
uách, Èlán, dn, hán, trtit.

Mhd. or eveneens : à: liile, ách, bákt.
Mhd. á : ó: iór, lór, 6band., rnóI., nóch, nódel., stó|., sch6l,

6det, spóí.
Deze voorbeeiden doen dienst a-ls ecn kode, lang niet vol-

ledige beschou$'ing der klinleÍs.
Van de medeklinkers wordt geen beschrijvin8 Begeven, wijl

dezc in hct algemeen zijn zooals in hct Nicuwhoogd. Alleen
nog een opmerking, dat de zoogenaaDrdc ich laut {/roals in:
ich, mich) niet voorkomt; daarvoor is de breede sisklank,
zooals in Tisch gebruikelijk.

De erammatica (vorml€er) is zeer kort, naamvallen komen
bijna niet vooÍj het hangt wel samen met de omstandigheid,
dat het taalgevoel verzrvakt lvcrd bij hcn, die als p.[ia's
beschouwd en uitgedreven \rerden en slechts met onont-
wikkelde nict-Joden nr a-rnraking kwamen. Eene Íijne be-
schaving der vormen wcrd dcn Joden van toenmaals geheel

Woordenschat.
d/às -Middelhoo8d. arweiz (met ecn cindklank : s) -Grieksch ipít9ptos (erwt).
haïbst * tÍ|uit, oogst * Gr. d?';e, Middelhoogd. herbist.
gascr, - trÍiddelhoogd. gast (niet de uitgcnoodigde, doch de

onverwachte, van buiten komende), Lat. hostis (vijand);
meerv. g.tsrr, {met Umlaut).

rdÉs, - Nederl. naaht, Jidd.esch hahent, nahehd.ih, verye]'
Middelhoogd. nackct en nackend.

Verwantschapsnamen,
Veie in aUe Indoge naanscle talen meesta] eindigend op /;
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in clc bctcekenis vaah van clkaar af$'ijkcDd: Jle, hëne \vaÀer,
ÍÍ'oeder) n'ëhele (tant.:) addn (schoonzoon), ha e (grooÍ'
v^(leÍ), rul.t {srootnoedcr), scr"r//tsc, (schoondochter),

atr,ehel. \kleinzoo\), scr?"i/ (schoonvader), s.r?otgrl (schoon

moeder), g"scrrorl (schoonzuster, zwager), ,lle (vadeÍ)
Zw:Lbisch-Alemann. atte, atto; Gotisch alta (vcrgel. Áttila-
vadertjc), Grickscl, ZÍ'z

xti ,(. nt:Lilt - v r\! 'nr nr.t mrrnr.
í.lrr, - Nicuwhoogd. l'lidam (niftle]h.€i !Íordt à, zie boven).
hallc - eiga.nlijl< z. v. a. Ilcrrlcin.
ílale - cigcr,lijk z. v. a. Friiulcin, in dc bctcekcnis van

scÀ"r/tscl, - Nicuwhoogd. Schnur; j hei Ncdcrlandsch is

snaar (Scwestelijk) schoonmocdeÍ.
anehel. IÍiddelhoogd. cninkel (i7r^,l is uitgang, maakt hct

woord tot verklcinwoord; blijlt over een vorn a?? - Ahn,
zoodat inptaats van trieinzoon de beteekcnis grootvadcrtje
vcÈcllijnt; wegens velschil ifl betcchcnis bij ver\tantschaps-
namen, vgl. bij LutheÍ nog neffc - Lleinzoon, r'gl hctzclfdc
rvoord in het Latijn nopos).

schuéher - schoonvader, vgl. Nicuwhoo8d. Schwàher.

schutgel - fÍicldelhoogd. s$,igeÍ in dezclf.lc betcekcnis.

W o o r d e n, die in het Jiddesch voorkomen en àar het
Duitsch van een ander stadium h€riuncr€n.

zell - tafcllaLen, handdock, Gotisch tvàhan - \rasschenj

vgl. Nederl. d--ei!, Ieilëch - bcddelakcn.
schiebatt nasker, vg1. Dritsch Schónbart.
schíer(e) - in de bcteekcnis \|tn \eltua, zooals irr het

NlidCelhoogd. \.!.ts isí d,et) miil -- va'tT macre, gcbcuÍtenis,

vgl. Nederl. mare.

- 6r-

DE UTRECHTSCHE JEUDERU, EEN JODEN-
STRAAT IN DE MIDDELEEUWEN.

Lezing door den Hcer Jac. ZwaÍts'
(Utrecht) 28 November r922 gehoDdcn.

Het groot aantal .Iodenstratcn in België1) hcrinnert nog
aan hct bestaan dcr vclc Joodschc Gemeenten voorna
melijk jn dc Zuideiijke Nederlanden tijdens de Nliddel-
eeuwen. In de NooÍdelijke geÍ'csten was ,,de Jodenstraet'
van Den Bosch') bckend, doch sl€chts het Utrechtsche

Jodenrijdje en de Nijnre8sche ,,Jocdengas" houden cte her-
innering er nog lêvendi8; terwijl Kober ons ecD overzicht der
Dlritsche JodcnL\Íarticrcn schonl< 3), $eten wij van de

Nederlandsche vrijN'e1 niets. Dc ioevallige omstandigheid,
dat dc transporten dcr betcnclcnde percee)cn var de Utrecht
sche Teudery bewaard ziin eebleven, naakte het mogelijk
een onderzoek te doen. Een 25-tal chàrters, dc transpoÍt-
registers cD decreetboeken ir het Gemccntc aÍchiêf te
Utrecht bevatten dc bronnen voor d.zc voordracht, cn wààr
dit beeld zich ook in de overige Nederlandsche gcwesten moet
hebben veítooud en het boi.endicn op zóó vroegen ttd licht
werpt, scheen Spr. hct ondc verp eerl nàder ordcrzoek ten

Het hart der oucle llisschopsstrd, .le I'iatcr cifitatis, rvaar
Raàdhuis, P ochickerk en Rcchthuis zich bevonden, was met
de Stadsgracht verbonden door dc Bakkerstccg, ivrllÍ.|'èèr de
Bakkersbrug gelcgen is.

De Oudc Gracht tc UtÍccht bezat grootc burchtcn voor den
stadsadcl, waartussch.n houtcn hrlttcn no8 in cle r7'1e ecu\Í
zich als \Í'oonplaats dcr mirÍ1er wl]lscstelclen vertoonden.
Achter zulk een hris strekte zicl ccn groot erl uit, dat met
den hooiberg, schrur, baklnris cn brou$'crjj :lan een boeren
hoeve deecl denken i).

Het hoekhuis Oudcgrachl Bakkcrstr:rat was rcecls in r3o7
in dez€n staat, toen Let als otdste weldadiSc stichting jn
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Utrecht vernelcl wordt 5). Het perceel besloeg de geheele
Bahkerstraat, wànt het liep tot den Steenwegtoe. Eenachter-
uitgang, voor mest weg te doen en proviand in te slaa-n, was
dus Íaadzaam- Deze huizen hadden dan ook een poortweg,
die tot het achterhuis liep ,,dair daer die pooltwech door
gaet".

Mocht dit bccld in de stillê en uitgestrekte immuniteiten
geha"ldhaaïd blijven, de waardevermeerdering van den grond
deed in het stadscentrum spoedig den grond meer productieÍ
maken.

Zoo had de buurman in 1365 Íceds 0) aan den Poortweg
een ,,husinghc" doen ti meren, die \veldra cloor meerCere
gevol8d zoude worden. Terzijde in de Bakkerstraat, bezàt het
Kapittel van St. Marie op llet eind der r4de eeuw dr e en een
halve hofstede ) De oude Poortweg was toen verbonden
door de Ba-kkeístraat met ,der clejmen steechkyn in die
backerstege" 3). Bezit echter de Poortweg dus een ,,after-
huys" en is hem het uitzicht ontnomen, zijn lanclelÍk kaÉk-
ter doet hem toch nog den naam ,,Boegaertstraet" dragen.

De oude hofstede was ondertusschen geheel afgebrokkeld.
Het achterhuis was zelÍstandig verkocht en het had den
Poortli,'eg geheel opgeslokt; haar uitgmg 'iverd nu terzijde in
de Bakkerstraat, het genoemde kleinc steegje. Kleine houten
huisjes, in Utrecht ,,camcr€n" gehêeten, aan den Poortweg.
deden het groote oude huis tot de kem worden van een kleine
dnÍbij behoorende buurt. Nieuwe bewoners zoualen den ouden
Poortweg een nieuw karakter en na.r geven ,,die stege die
die Boegaertstraet te heten plachcndc nu dic Joderye hcct" r).

Jeudery ook Jodery beteekent, volgens het Woordenboek
!'an Ve .ijs en Verdam, Jodenbuurt, met verachting gebruikt.
Het is het Fransche Juiverie, Jr$'tcrie cnz. ,,De Cronyck van
Vlaenderen" verhaalt, dat de Joden van Brussel verbrand
werden, die daar rvoonden ,,ende de Joderye te nieute ghe-
daen". Het werd ook voo. Jodendom gebezigd 10).

De JodenveNolgingen in Noord-Europa van r349/5o, de

,,pestjaren," heeft ook Utrecht van zijn Joden ontdaan 11).
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Langzamerhand, als ook de Duitsche Steden wcdcr Joodschc
bewoners opnemen, krijgt oot Utrecht w€er enkele terug. Zij
wonen dan echter overal bijeenj de Ghetti ontstonden, welk
proces io Nijmegen duidelijk is te onderkennen 1t). cemeen-
schapsbanden en veilitheid doen hen bij elká-ndeÍ wonen,
meestal aan de markt oi in de onmiddeliijke omgeving hier-
van 13). Wel woonden er meestal Christenen in, doch een
,,Mezoeza" bestempelt het toch als een bepaald Joder-
}waÍtier 1!).

De Utrechtsche Jodery lag, zooals rvij zagen, vlak bij de
Stadsgebouwen en was tevens in een krans ver markten
gelegen, rvaarvan zij het middelpunt vormde 16).

Een uiterst bela-ngrijke teekening, toegeschreven aalr Jan
van Brueghel, den zg. FlNreelen Brcughel r), toont ons de
Oude Gracht met Bakkersbrug, BakkeÍstraat en Jodery op
het einde der r6de eeuw, nog in den middeleeuwschen staat.
De oude àooge houten gebouwen, met hun uitbouw, toon-
banken en luifeis kan men er not op zien. Links is de láEe
donkere ingàng der Jodery. ,,Scolrenberg" heêt het g.oote huis
links, teMij1 het kleinere hoekhuis als ,,Cle)m Schoffenberg"
bekead is, dochnaarhet Jodenhofje ook als het Huis Jodenrie
of Jodenrye voorkomt. Men ziet daar de stege ,die Joderye
heet, voer onder doe. ga€t ende voert allanges bcneden henen-
gaet ende gelegen i." 17). Door het pooÍtje Jromen wij aan
het hofje, waar rechts de tuintjcs achter de htizen Ba-kker-
straat liggen en links de ,,cameren" zijn getimmerd. Het nog
bestaande Utrechtsche hofje,,Sionskameren" geeít hetzetïd€
beeld Dog heden tc aanschouwen.

Het ,,yercte huys int Jorythgen" is een aangebouwd huisie
aan Groot Schonenberg, in de rTde eeuw door een tin]merma.r
beivoond. Er behoorde echter een plaats met eeD ,,backhuys"
bij. Het ,,backhuys" vindt men in allerlei Jodenhwartieren;
daar werd de ,,Schaleth" gewarmd. Dc plaats was vrij ruim,
want in volgende eeuwen konden er nog vijf woningen op
gebouwd worden. Eén kamer, nl. die, waarin Steven Boen
en zijn rvyf Udel in wonen en behoorende aan het Oude
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Gasthuis is ons na.lcr b.kcnd. Dr S.\'.1 ,,daer die do.re en.le
glas in staen" siaat ter zijde. Naderhand, bij drukker verkec'r,
xordt ctczc dan dc zijde van den \['cg gctrnakt, claar vermelde
bcwonerjn de,,vico dicto die Joderye"nict onve nogcnd was.
In 1421 \'nlden \r'ij te Nijme8€n tx)h de Joedensas een sroot
huis nrast dc liicincrc tàmcren, vc nocdclijk vaD clen .lood
Mannon: dc eerste(?) Nijmeegsche Synagogc. Ook Utr.cht
bez:Lt z.ulk ccn ,,huysing. cnde hoÍstcde gelegcn in die Bogerl
struet oftc Juederye mit glacscn, glaesracmptcn endc mit allcrl
zyrer toebehoorten" '3). Ook heelt de Joderl'! nog t\lee oper
grasveldcn cïcnals Nrrl dr ovcrzijdc, $aar zor,'n crl achter een

huis nog in r57l grsplitst \r('dl lo). Tcgrn hd cin.1 van hct
hofje tegcn het achterhuis zicn $ ij vicr kanxircn aan8t botl$d,
die stecdsin hct bijzondcr als de ,,Joderyc '\!ordeD aangcduid.
Het achterhuis wordt belvooncl door Claes Itctelaer, dic de
uitgang op het Stcen\Ícg cchtcr hccft a{gcslotcn. Dcz. ka e-
rcn waren ook nogàl ruim geborLwd, ivant in 1623 lczcn \ïij
nog, dat er tuintjes bij behoorden, dat l'an óén ,,camer" drie
\roniDgen $erd genaakt, selijh zij ,,mct hun crvcn cn grondcn
stàcnde eD Belêgun anner den anderen binncr Utrecht in de

J€udcriistraat" varen. Hct bloh StccnN'cg-Balil.crstraat siuit
hier de Joderlj àf r0), ,,dat cleijn stceshkijn" in dc Bakkcr
siraat is de nitgang, aan n'eerszijden d:lalvan zijn de schuttin-
gen dcr pcrccelen Bakkcrstrdat gclcgeD.

Wij kunnen ol1s er de bewoners mot irun hoornvonnige

Jodenhoeden en hun donk€re overkleeden voorstcllcn, zooals
dc Stichtsclc schil.lcr Ouwàtcr hon a{1)cc1<11. t(, rri(l(1{i van
dit rnodderholjc, wa:rÍ dc omgd tug g.woor Nns lrct \ri] necr
tc srrijtcn. 'lcgcn hct l)l.ndgr|rrr alclrar 1ïMlrl dc St,rds

raad in .1e \.oigcr.lír rcr v'r).
De Utrechische J.:,clen liigdcr zich op.lm warcnhllncLêl toc.

De grldhàndci hadden c, de Itrl iar nschc, I-omb:., (liscl,e ban-
kiers in haDden; .le Joden Ncrden hieruil gerveerd. De 2r
gilden waaktcn echter tcgcn roncnrrcntic. lljj dc algcnccne

Joden ujtdrijvingen in de eerste helít der r5dc 
""u.",,,,. ""r"Gods er der heilise Jonkvrouw, iverden zij ook Í'eder uit
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Utrecht gedreven. Niet het gepeupel, doch dê Overhei.l, door
de fanatieke geestelijken gedíeven, waren de aanstichters ,r).

In Utrecht wcrden zij in 444 rit8edreven, en werd hull vcr
boden zich met ,,hoi. goeden", hun handelsrïaren, in dc stad
oI stadsvrijheid te vertoonen.

Weder doet zich het veíschtnsel vooí, dat gedoopte Joden
niet alleen toegelaten lvorden, doch van den Raad een vrij
hooge premie ontvangen,3). Nicolaes Ketelaer, de buurman
der Joderye, A Í in 1473 met Gerard de Leempt een ,,DeIen-
soíium" o.a- tegen de Joden uit za).

lÍet de Joodsche artsen was het anders gesteld rs). l{r.
Ileyer ,,een Joodsche Doctor" kreeg in 1474 met een Bezel-
schap Joden tot het najaar vri.jgeleide,s). Ook kwamen
'$'eder ardere Joden in de stad, dic cr bij de reeks nieuwe
uitdrijvingen van 1485 wederom uitgedrcven weden, als
,,onbehocrliich geselscap", dat niet meer ,,comenscap hante-
rende" in de stad of stadsvrijheid mocht gezien wordcn.

In 1597/98 vemelden de fabrieksrckeningen van het Dom-
kapitiel,?) een ,,Joedensteechgen" vlak tegenover het koor der
machtige Fransch-Gothicke Kathedraal gelegen. EeD onder-
z,oek lvees uit, dat die benaming moet gegeven zijn naar den
bewoter van het BÍoote huis, den vermoedelijk Marraanschen
advocaat Mr. Barnadijn de Montevaldono, biijkbaar uit
Monte Valdonne (Provence) afkomstig, dic dit huis ,,Die
Loetze", ook later kocht. Blijkbaar wàs hij de vcrdediger der
juist toen zoo aangevallcn oude kapittelrechten en woonde
hÍ daarom in het groote huis in de stille immunitcit var Den
Dom, waar de oude claust.ale rechtsgewoonten nog goldcn.

De Joderye, onder allerlei vadanten bekend, werd geheei
volgebouwd aall beide zijden,s). De Noordelijke huisjes zijn
geheel aan de perceelen Bakke.straat getrokken, tenvijl I'an
de Zuidelijke rij enkele nog als pakhuis dienst doen. Bij nacht
en ontijden is het ,,Jodenrijdje", zooals het nog tusschen de
modeme mode-puien te lezen is, doorhekjesvan den publieken
rveg a-fgesloten.

De middeleeuwsche geest van exclusivisme werd door de
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Fransche Revolutie voor goed gebÍoken. Eerst sinds dien kon
zich te Utrecht een Joodsche Gemeente vestigen en ontvrik-
kêlên.

Ten slotte doet Spreker opmeÍken, dat Prof. L. G. Visscher's
,,Chronologische taÍel" (Utrecht, r85o), voor zoover niet nage-
schreven, zeer onbetrouwbear is. Het aldaar op p, rz op
1485 aangegeven jaartal, dat de Joden in het JodenÍijtje
woDen, is ten eenemale onjuist gebleken.

De conjectuur van Van der Monde, dat het hoÍje Bocht-
straat zoude heeten naaÍ de bocht, die het vormt, berust,
volgens SFeker, op een palaeographische misvatting; er
staat wel deg€lijk gsdn Bochtstraat. Ook aan diens conjectuur
(dl. III p. 56), dat de naam misschien van Henric de Joede
Geryds JoedenmeÍ vatl Tuyl aJkomstig is, in r39o burger ge-
worden, kan z.i. gevoegelijk geen aandacht worden geschonken ,

Volledigheidshalve zij er hier nog op gewezen, dat ook het
door een Ameikaar in de ,,Jewish Encyclopaedia" gestelde
attikel Utl.cht, volg€ns SpÍeker, kant noch wat raakt; blijk-
baaÍ heeft de man het Ilollandsch verkeerd begrepen.

rl Enite Oq e .ëau.: ,,Notes et documents sur lês Juifs de
Belgique sous l'Ancien Regime". Revue des Dtudes Juives
T. VII, Parijs, 1883, p. rr7 vlg. Overdruk Parijs, 1885. Sí.kmorr
U tuahn: ,,St\rdler zur Geschichte der Juden in Belsi€n bis
zrlm XVIII Jahrh ndert," Antwelpen, rgos. Voor Mechelen
,,Het Boek," r9r8, all. L

I 1.1r. Oud.enhoue: ,,Beschryvinge der Stadt ende Meyer€ye van
's HÊrtogeDbosschc," Amsterda.rn, 1649, p. rr5.

sl AdoU Kobd: ,,Grundbuch des Kólner Judenvicrtels rr32-
1425. Publicationen der GescUschaft fnÍ Rcinischc Geschichts-
kunde, XXIV, Bonn, r92o.

t) S. Msllê, F24.,,Scbetsen uit de Middcleeuwen", Ansterdan,
r9oo, p. 169 ook p. 9?-95 en p. ro9 vlg.j nieuwe bundel,
Amsterdam, Í9t4, p. 42r vlg.

5) 
- - - ,,Catdogussen van de bij het StaèarchieÍ bewaarde
archieven", Utrecht, r9rr, No. 382 (uitg€geven ,,Archief voor
het Aartsbisdom Utrecht", dl. XXX). Ook de inventaris
2de afd. No. 226, t, 226, lt,23t4, 1363, I, r5or, r3o5, I en
r3o5, Ir, No. 2r7r en No. ro35 cn Cat. Gern. Arch. No. 68710.
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Zie ook de 2de afdeeling bewerkt dooÍ W. C. Schuylcnb rs,
No. r5or.

3\ Handsêht;lten ca ectie-Booth, B 16 fol. 96, Handschrift 315.
(Rijksarchief te Utrecht).

7) In)eíla,is van de Charters vall h€t Kapittel vm St. Nai|
No. 52r9, (Rijksárchief te Utrecht).

a) Blallaa avchial St. Maltr (Mensurnaalkarner) inventaris No.
r9o, (Rijksarchief Utrecht).

') T?a"sqon/egisíels Gcm. Arch. 3 April 1589. Ook Invent.
No. 2314.

Lo\ Rebciariu"t rtet PlaÈaten, p. 26, 27, 60.
r\ S. SaLleld: ,,Das À{artyrologium der Niirnbergcr Memor-

buches", Berlijn, 1898, p. 84, 286 €n 454.
t ) H. J. D. Scheubhhauen: ,,Oud Nijmeecn's stratcn, markten,

pleinen" enz., Nijmesen, 1896, p. rr2.
rs) Zeíl.schli d.s Hisl. Irercír, Iar Níedetsachsefl, LXXXIV, Jrg.

rgrg HêÍr r T.r.
r') se,het Aslddah,ed KrakaD, r57r, bij Kobcr, p.35.
tí.l N. uandel Mo,'de: ,,Gcschiedkundise beschrijvingvan Utrecht"

Utrecht, 1845, dl. II, p. 57 v18., 342 vlg, dl. III, p.45,
!21, Í64 en t6Z, \teÍdeÍ p. 64-72 aA 202-254.
Dessins a ciens c.a. des Collectíons HeseUi,te et Richlel da

Lonàres. Vcnts 2Z-28 Mai 194 à Amsle/d.4,,t chet Fteduih
Mu êt & Cie, p. ó, No. 62.
C. A. de Cruyll: ,,NaÍ en van huizên te Utrecht", (Ms Gem.
Arch.) dd. Z Juni 1586; resp. ook Transporlresist€rs 1589
(3 April), rí,o2 (27 Àpril) en 160r (rz lÍei), 1559 (16AugEtus),
1586 (6 Mei), 1636 (3o Maart), 1637 (16 I'lci) cn 1650 (3o Mej)
Verder TransportregisteÍs t7r7 (27 April), 1799 (3 Dcccmhr),
r,7r (s DFcc,nb"r), 

'sSu 
(j \l'ril). tbgJ l27 Jttt\. t6o2 (J7

April) en rbTr lI3 Nov(moer). Ook Dê, rLcrboekcl rogj
(3 October), 160r (?? M€i) en r76s (27 Februaii)

I. J. Dodt wn Flensb ts in ,,Tijdschdlt voor Geschicdenis en
Statistick van Utrccht", 2de scric, ISte Jr8 P. r7 vlg.
Tru sro resístpts, rc.p. r6r4 (fol ,7l), r6I6 (Íol Jls); I618
(Íol. 40). r6zo Llol. ÍJrl. r575 (fol. ,40). r6,o (Íol rr8) T6r,
(Io1. r85), 1576 (6 Februari), 1623 (fol. 328 cn 4oo).
Decrcetboekcn, rcsp. 1667 (fol. 334), 1556 (fol 2t, Í657 \27
April), r5s6 lfol.4L 176Í \tal.767), Í512 (fol. 3rs) cn 156,+

(fol. r4r, ook in 1597).
Chai s 1Jet, St. Marie (zdc afdee)ine, N0. M r49o, dd 3 SePt

r4or, Sabbato post Aegidii), (Rijksarchief Utrecht).
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Dês Raads DaseltÉs- Boeh 444 Íot. r22, 1554 tot. rr9 vs.
en I5J4 tol. 79. vgl. ÍhêvichavLn, o.c.. p. ro.
otta stobbc: ,.Diè JÀen in Deur,chland wáhr"nd dFs tr4illelat_
ters", p. r9r vlg.
S. Mutkt Fzh.: ,,Regesten der Bissctbppen,,, No. rr54 en
2405. èn.,.KamórdaÍsrckeningên. t,{62,bJ. -r4b5 bb en r485.
uctensa,'uu ldet ta t,a Jud.as, hc,eticos ct Sa,apkos
(;ncunabel .BiblioLhcca Ro5enthaliana ). Ook ,,Her Bock .

t92o, p. r25.
J. Míinz: ,,Dle jiidische Aerzte des Mittelalters,,, Fmnkfu.t
à. M., tgz2.
Buurs\,ac(h Boeh. t174 Íol.28 v5. ên 1485, Íol. roo
Rcmi8:i rT OcrobFr) T597la8 iol. ,ro {Rrjksarih. Uircchr). 6. G
aalÁa,r .Beshrij\ ing v3n D, n Domotst Maa! rcn5kert (I,Í5
Gem. Ar(h.r dl. ll p. Jr. cn di"n, .,AanrFFkcningên omrrcnd
claustrale hui/rn van Den Dorn en Oud t\4un,rF, , rbid.
(plattesrond p. 86).
IwentaTis Íi&, p. gt, Bl.afaald Ízfi-agoa t777 gtepge]ld),
17% et Í7r4 0aardsteden).

DE OUDSTE GESCHIEDENIS DER JODBN IN
DUITSCHLÁND

Lezing door d€n Heer PÍot. DÍ. A. FÍelmaní,
(Frankfo{ a. M.), 26 December 1922 gehouden.

Spreker verklar"rt, dat onder de oudste geschi€denis der
Joden in Duitschlard in dien ti.id ook die van Zwitserlard,
Bohemen en Oostenrijk noet worden begrepen. Men ilient
te letten op hun staa.tkundigen toestand, vooral echter op
hunne maatschappelitk-economische en ten slotte hun cul-
tureel-religieuse verhoudingen

Reeds in den Romeinschen tijd bestonden in de Rijnstreek
Joodsche koloÍriën, die echter tijdens de Volksverhuizing
volkomea verloren gingen.

Onder de Karoiingers bloeiden de Joodsche gemeenten in
Mainz, Worms, Spiers, Keuten en Regensburg. De Joden
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hadden keizeriijke p viletiën. Uitvoerit stáát sprcker stil bij
het privilegie voor de JodeÍ in Spie$ door bisschop Riidiger
in ro84 verleend, dat èn naar inhoud èn herkomst (Italië)
wordt teanalyseerd.

In het algemeen wás in de tiende eeuw de to€stand der

Joden daar $mstig. Zij waren onderdanen van den Bisschop,
woonden in eigm buurten, tenoten handelsvrijheid en hadden
het Íecht niet-Joodsch personeel te houden. Wat het be-
drijfsleven der Duitsche Joden betreít, waarover SprekeÍ
Èitweidt, vinden we grondbezitters, o.a. in Sileziè, \djnbery-
b€zitters in de Rijnstreek, (vrouwen brachter wÍrlbergen als
huwelijksgilt ten huwelijk), en kooplieden. Tot 1906 was de in-
terlocale handel bijna uitsluitend in handen van Joden en
geldhandelaren.

Vooral in Oost-Frankrijk en west-Duitschland bebben zij
het geld, in den hardel door koopmanschap geronnen, uit-
geleend. De slaverhandel was den Christenen een doom in
het oog, het houden vao slaven weÍd den Joden daa-rom ver-
boden. Toch vinden we tot in de dertiende eeuw Joodsche
slavenbezitters. De slaven werden echter Êiet besneden.

Daa.r Spreker den staatkundigen en economischen toestand
uitvoerig hàd besproken, ontbEk hem de tijd, om de cultu-
reele en rcligieuse ontwikkelingin bijzonderheden na te gaar.
Slechts wees Spreler erop, hoe de Thora-studie in deze
Duitsche Jodencentra de Joden bewaarde voor ineenstofting
en deze hen vaÍ de Votksverhuizing tot den huidiget dag
in sta.nd heeÍt gehouden.

De voordracht vomde de door Spr. te schrijven inleiding
op let eercte deel der door de GesellscbaÍt zur Fórderung der
WissenschàJt des Judentums uit te geven ,,Germania

Judaica".



-?o-
MoSES MENDELSSOHN'S INVLOED Op DE

NEDERLANDSCHE JODEN.
Lezing door den Heer S. Seetigmaín,
(Amstc.dam), 3o Januari rgz3 gehouden.

Sprcker u'il in zrjn betoog aantoonen, dat tengevotge der
omstandigheden, Nàaronder de Joden hier te lande na hun
l<omst in 1593 hebben gelecÍd, \.an Mendetssohn seen invloed
op d N.rlê',Jn,l, t,a Jodên uirging.n ook ni, I kon uii8dfl-n
5pr.J(êr h.gon u'i., rr r. zêll"-. hoe i- dê urlgFbrciJe lrr.rr_
tuuÍ over de Joden hier tc tande in de taatste vtÍ en twintig
jaar, zooals prof. Japikse naar aanl€iding va" Sprekers eige;
studiën schreef, aileen feitenmateriaal naar vorenis gebrÁt,
zonder dat de stof is verwerkt.

In bijzonderhed€n licht Spr. atit toe met een voorbeeld, dat
voor zijn Beheel betoog van groot betang is: de herkomst van
heÍ Joodj hê prolêtariarL in Am,r.rdam

Deze wordi doo. ale schrijvers, naar Sprekers meening,
8eheel vcrkeerd verklaard.

Het ve verten van aI het Íeitenmatedaal moet geschieden,
door zich het groote verschil, dat tusschcn aten toestand dcr
Joden hier te ia-nde en d€n toestaDal, wetk€ elders bestond,
voor oogen te hou.len. Uitvoerig behandett Spr_ de twee op-
merkelijke verschitpunten: ten eerste, dat de Joden trier i€
la-nde in hun mensch zijn vrij waren: zc waren aan geen enhele
Jodenbelasting onderwor.pen ats oveÍal cldels, en mochten
ook eigendom verwerven ats ieder ander. Deze getukkige
ioc.ldnd kw.m. Joordar J" Sra,(n \dD Ho ànd (n \4e5t_
Friesland hier geen Jodcr-regienent hebbcn gemaakt, maar
aan de stedcn geheel overlieten, wat ze m€t de Joden \l,itden
doen. En de steden hebben zoo goed ats altijd en overal in
Holland den Joden de grootst mogetijke vrijheid gegeven. Dit
werd tot nu toe door êl]e sch jveÍs, naa. Spr.ekeÍs meening,
niet in het juiste ticht gesteld.

Het tweede verschilpunt was, atat de Joden hier te

- 
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tande nimmer iocaal, sociaal en intellectueel van de Neder-

landsche omgeving afgescheiden warcn Uitvoeris schetst

Spreker hierbij het interessante milieu van den Haagschcn

barkier Tobias Boas in ale tweede hel{t der rSde €euw, een

waar cultuurcentrum, dat vóóí en onajhankelijk van Mendels-

sohn bloeide.
Mendelssohn's streven, dat in Duitschland juist er opgeÍicht

was de Joden als ,rrrnsr, erkend te zien en hun uitsluiting van

de algemeene cultuur te veÍbreken, Èatt hier dus geen invloed

hebben gehàd, \i'ant dat ware uilen naar Àthene tezonden. ook
de mannen der Emancipatie, die van de Club ,,Felix Liber-
tàte", die volkomen Fransch geo ënteerd waren, waren kos-

mopolieten ns-ar Fransche snit. 7.ij hebben niets met de ideolo-

Bie va-ÍI Mendeissohn te maken Deze wilde de Joden in Duitsch_

lanal tot Duitschers vervormen, hetgeen zljn navolgers, vooral

door de uit Mendelssohn noodzakelijk voortgekomen Reform-

beweging, geheel is getukt
Ooi in dit opzicht waren alle pogingen in de rgde eeulv,

door hierheen gekomen Duitschers in dien geest ondernomcn,

volkomen vruchteloos, want er bestaat door den Seschetsten
toestaral, waaroDder de Joden hier hebben geleeíd, een on-

overbrugbare klove tusschen Nederlardsch-Joodsche ge-

aardheid en Mendelssohn's strcven Er bestaat een sPecies

Neerlandica judaical
Daar de Nederlandsche Jood altijd vrij als mensch was en

nimmer a{gesloten leeÍde van de hem hier te lande omgevende

cultuu., was zijn Jood-zijn de slalthese van Nederlandsche

cultuur en wezenljk Jodendom Mendelssohn's invloed was

hierop, nam Sprekers oordeel, nthil.

Het merg van deze voord€cht is ondeÍ dentitel: ,,Die Juden
in Hollard. Eine Karaktristik" als bijdÉge iÍ Simonsetus

Feslshtilt, (I1towI'tlàge!, ag4), p. 253-257 verschenen,



HEINE'S VERHOUDING TOT HET JODENDOM.
I-ezing door den Heer Dr, Léoí polak,
('s Cravcnhage), 6 tr{aarr r9z3 Behouden.

Eerst in onze eigen kompaslooze dagen is men terl volle
.,Hein rcil g,$ord.n. e.rsr \,{ ij vcrmoSên d.zên 8êp,êdêsir
nFcrdên diJ,.,rmonisch.n, dezen êeÍsler. mcesr geprononceer_
der modeÍncn ,,Zerrissenen", geplaaist tussche; twee mssen,
t\À'ee cultuÍen, tr ee eeuwen, twee lanalen, tlvee wereldbe_
schouwing€n te begrijpen. Het is duideli.jk, dat Heine in het
oude Wilhelminische Duitschtand verkeerd beoorateeld moest
worden, aangezien hij aile uitwassen van den pan_germaan-
schen, chauvinistisch€n geest, dien men voor Duitschla_nd,s
glorie hield, doch waarin íeitelijk de kiemen van den tr3Ei-
schen to€komstigen ond€rgarg sluim€rden, gehekeld in
bestreden h€eft. ZelÍs Duitsche literatuur_onderzoekers van
Jood.Lhên broêde l..bb-n om bêgrijpetrk" rd^nen d.n clichter
ovcr lret altem.cn nicr onbe\ooroordeeld kunnên ol durven
beschouwen. Eerst het Jodendom onzer dagen heeft het type
doen ontstaan, dat door zelfbezinning en zetÍanatyse overïet
materiaal leerde beschikken, dat hiervoor nooalig was.

Heine was een der eerste oífers der nieuive inneriijke en
uiterlijke coofticten, waarin dc moderne Jood gepiaatsi werd
na_het sinds Moses tr{enalelssohn,s opireden phenomenaal
snelle verloop van het emancipatie_proces derJoàen met haáÍ
natuurlijk gevotg, een hevig anti-semitisme. Hij heeft als €en
der eersten de dicpste tragiek cloorlecfd van den str.jjd van
dê."ne h^ltt var \, I ik r.g.n .lê dnd.rc helÍL rvegers hlr dicp
veruo''êlí1-zijn in ru"p t"gensírijdiBê cr{truÍê1. H.t merk.
wa3Ícli8si. van h., trvdl H.inè rq êchrcr, dai hii noorr rooat.
d" mee<{. Jodnn rêgerovêr ri(hzelf en anderen struisvogel.
politiek gevoerd heeIt. De religieus van het Jodendom ios,
gemaakte dichter btijll Jood en behandelt gedurenate zin ge_
heele ieven in bijna al zijn werken, ook waar het nauwelijis
pas gaf, Joodsche tijd- en strijdv.agen. Zelfs zijn doop is geen
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,,assimilatie" in de moderne b€teekenis van het woord. Rceds
zijn opvoeding thuis had de verhouding tot der godsdienst
in het algemeeo, het JoodsclÈ geloof in het bijzonder totaat
bedorven; al in Dijsseldof werd de Brond gelegd tot de reli,
gieuse scepsis en imnie van zijn gedicht ,,Disputation".

Oom Salomon laat hem een gehaat vak studeeren, waarin
hij carrière moet maken, waarbij de doop bijna van hem ge,
eischt wordt; niemand van de Iamilie is er teger,, behalve
hijzelÍl De banden mct het Jodendom worden versterkt door
ztn lidmaatschap van den ,,Verein Íiir WissenschaÍt und
Kultu der Juden" in Berlijn, waaruit zijn Joodsche histo-
íische studies voortkomen, die tot den ,,Rabbi von Bacha-
rach" Ieiden. De bitterste teleurstellingen, door den idealis-
tischen dichter juist met materialistische rasgenooten opge-
daan, verleiden hem nooit tot goedkoop gcneraliseeren; de
gedeeltelijkc opheffing der burg€rlijke gelijkstclting van Joden
en Christenen in Pruisen in rE3a vergroot zijn haat teg€n de
hujchelarijen deÍ Christetijke maatschappij- Hij keeÍt zich ook
íel tegen de Joodsche Reform-belveging: ondanks zijn religieus
indifferentisme houdt hij haar voor verwate ng en assimi-
latiej in,,Almansor" maakt hij den assimitant bespottelijk,
in zijn opstel over Polen verheerlijht híj de inne.lijke e€nheid
van den onbeschaafden Pooischen Joodin tegensteliing tot den
,,beschaaÍderen" Duitschcn,,Kompromissler". [Iet zellver
achting (vergelijk ,,Einem Abldinnigen") laat hij zich dan
toch even voor zijn promotie doopen: een renegatendom,
eenig in zijn soort, een overloopen van de partij, di€ men lief-
heeÍt tot die, $elke men haat. Veel verklaart ook h€t wooral
uit de ,,Gedanken und Einlàlie": ,,Ein Jude sagte zum andem:
Ich war zu schwach. Dies Wort empfiehlt sich als Motto zu
einer Geschichte des Judentuos". Ook in zijn ,,Portia"
(,,Shakespeares Mádchen und Fmuen") maakt hij de opmer-
king, dat de dragers der Joodsche idee te zÍ'ak zijn, om de
idee te beheerschen en in de geschiedenis van den kleinen
Simson in ,,Schnabelewopski" komt de tragische wanver-
houding tusschen idee en drater het diepst tot uitdrukking.
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Veel $'ordt goedgemukt, door dat hij zich ondanks dÉ,n dírop

Jood blijft noemer el1 voor Joden blijft getuigen en strijden.
De vervreemding van het Joodsche geloof findt ten deele

ook een verkl:rring i Heine's zinnelijk kunstenaarschap, jn
zijn ,,HellcncndoÈ" (in zijD jeugd he€Ít zÍn kunstcnaarschap
een anderen wortel: Katholiek-Rijnsche Íomantieh). In zijn
,,G€stàndnissc" herroept lij echter dezc \.Toe8ere overtuiging
als een clwaling: X{ozes was geen vijand der kunst, doch de
grootste kunstcnilar: hij schicp hei volk des geestes.

De ziekte van hct ,,matrasscn-graf" vergeestelijkt den
dichter ncer reeds daan'óór, in de ,,rvilde
Jagd" vnn ,,Atta Troll" bckcnt hij, dai zijn sl'nthese van
sensualismê en spiritualisrne. .. loodschc trckkcn draagt:
Herodias, dic hij meer lief heeft dan Diana (Gíieksch sen-
sualisme) en de Íee Abunde (Westcrsche romantiek)- In ,,Prin-
zessin Sabbath" \rordt de ironische bchandeling van het
Sabbath-motie{ uit de ,,8áder von Lrcca" (Nloses I- mp) door
een diep tragisch s)nnbool goed8cmaakt. In ,,Jehuda ben
Haievy " vindt Heine het aangrijpendc moticl van hct wolk
der Schlemihlim, om vicns hoofd Pinchas' speer nog steeds
snort. In dat '/erband kdjgt ook het \,!'oord ,,Das Judentum
ist keinc lteligion, sondern ein Ungliick" dicpclc bctcckenis:
een ongeluk, dat adel is en veredelt, ,,. . . Krànkheit ver-
geistigt selbst die Tiere", ceti lijdcn vcgens het anders-, ctoch
niêt slecht€r zijn I

Om Heine's vclhouding tot h€t Jodendom volledig te bc-
handelcn, moest men feitelijk Heine votlcdig behandelen,
rvant drrs neent bij dezcn dichter een Joodsche nuance aan,
zelÍs ztn rol a1s volmaker cn vcrnictigcr teveDs der Duitsch€
Íomantick: Jcodsche ,,zelI negatie": dc ,,Ze'-.risscne" truschen
trveê culturen wordt critisch ooh tegenover zich zeif: de eene
hellt van het ik critiseert de anderc heut. Uit d€nzelfden \ïortel
ontspringt de vaak konisch aandoende, gewoonlijk in wezen
echter dicp tragische dissonart aall h€t slot van vele lyÍische
gedichten: onze smart wordt komick voor de anderen en we
lachen dan maar zelf een beetje, om niet tc huilen.

/5 -
Posinsen, Heine bij een partij in te deelen, oí,1< bij Joodsche

stroomingen, moeten stecds mistukken: de dichtcr .,vcr.
schluckt mit wahrem Vergniigen den siissen Saft und lásst
die Schà]en liegen". Als Hegeliaan wil hij Óorfl de pariijen
staan, komt echter door gebrek aan innerlijke eenheid stecds
ltusschen d.e partjjen terecht. De dichter hecït het zelfs ,,in
dcnkmàUroher Zeit" in Duiischland niet tot een offici€ei ge-
denkteeken kunnen brengcn. Nog zoo juist is bij Beck in
Miinchcn een allcrinfaamste, zoogenaamd onpartijdige, zoo-
g€naamd,,wetenschàppelijke" biographie l'erschenen van de
hand van tÍax J. WolÍJ, u'cderom een zwarte bladzijde in dc
geschiedenis der Duitsche,,Heincforcchung". )íocht straks,

zoo besluit Spreker - als ,,in d€Í Stadt Jeruscholajim" in
onzc Joodsche lllniversiteit op ouden natioralen bodem weer
een tempel van dcn geest verrezcn is, daarin ccÍt ecnvoudige
Sedenkstcen Betuigen vàn den Joíd Harry Heine

Deze voordracht is als ovedruk uit het Centraalblad voor-
Ismëlieten in Nederland te ADsierdanl, (Van Crcveld & Co),
rg23 verschenen,

HET HEBREEUWSCH LETTEROEFEI{END GENOOT-
SCHÁP TEN SPREUKE VOEREND: TONGELETH; EENE
BIJDRACE TOT DE KENNIS VAN HET JOODSCH-LETTER-
KUNDIGE LEVEN TE AMSTERDAM IN DE EERSTE

HELFT DER NEGENTIENDE EEUW.
Lezing dool den Heer I. MaaÍsen
(Amsierdam), r8 October rg23 Behouden.

Den van de kamers van het Ncd. Israëlietisch Seminarium
draagt den naam Tongelethkamer, omdat dáar vroeger de
bibliotheek rvas geborgen, rï€ilicht een enlele bijeenkomst
van vroegere lcden van Tongeleth plaats had. In 1839, toen
hct tegenwoordige gebourv door het Seminarium in gebmik
genomen werd, bestond het genootschap niet meer, (Jaar
boeken voor Isr., IV, p. rrr).
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Cesticht is Tongeleth 20 Maart r8r5 door twee vrienden:

Mozes Loonstein cn Samuel Isr. Muider.. De voomaamstc bron
voor de intcme geschiedenis van hct genootschap is het
tot nu toe wcirig of niet gebruikte archielmateÍiaal dezer
vereeniging, bewaard in ecn der kàmers van het Semina um.
Het zijn notulen van bestuursvergaderingen, verslagen van
studicbtecnkomsten enz-, alles in het Hebreeuwsch gesteld,
ivaaraan Spr. zijn gegevens voor deze studie heeft ontleend.
Het eerste noiuienboek is op de tweede bladzijde geteekend
door d" Lei,lc 8.r oLmd.r on door rroe vier andere jong. man-
nen, die zichtot het bestudeercn van tsijbel en Joodsche lveten-
schappeli.jke geschriltcn aangetrotken gcvoetaten. Het bestu-
decren der Hcbreeuwschc tail was een reactic op cte taalstudie
in het bestannde genootschap ..Tof Nut en Beschaving.,,
Langzamerhand breidde zich het aantat wekelijksche bijeen,
komsten uit en groeide het ledental na lnet 2e jaaÍ tot 27.
De vereeniging moet uitzien naar cen lokaal en schrijft een
rentelooze lecning van 3oo gulden uit in r8r9, rvanneer het
aantal leden reeds geklommen is tot 39. Toch vas de deet-
neming aan de studie-bijeenkomsten niei altijd ever groot.
Vooral aan werkende leden rvas behoefte; daartoe wordt cen
jeugd-afdeeling gesticht, die dra rB leden telt, onder toezicht
van een commissie uit het bcstuur. Zclís is een Hebr Taathoêk
ten dienste dcr candidaatledcn gedrukt. Overigens werd in
de bijeenkomsten zeer €rnstig gestudeerd, een avond in de
*eek titsluitend Hebr. taal. In r83B gaat de bibtiotheek en
verdeÍe bezittingen der vereeniging ovcr aan het N. I. Semi,
narium. Veel indices rvijzen erop, dat Tongctcrh nier tan8
daarna meer bestaan heeft. \Íet cabriét Polak, in 1869 over-
leden, ging het laatst levende iid heen. Naar een korte me-
dedeeling in de notuten geeft Spr. eer milicu-teekenin8
eencr bijeenkomst, tevens wijzend op de streng religieuse
houdi,rg der vereeniging. Vergeleken met .ten toestand in
Duitschland, waar de verjonging der Hebr. taalstudie na
1786 gepaard ging met een ag$essieve houding tegeoover
het traditioneele Jodendom, is dit feit wel vermeldenswaail,

Tongeleth staat via Dubno en Friedrichsfeld onder dcn
invloed dezer Measse{iem in Duitschland, maar heeft een eigen
Hollandsch-Joodsch kankter blrwaard. De naam van het ge-
nootschap Tongeleth : tot nut, met weglàting van het ,,tot
beschaving" in den naam van het andere gelijkluidende ge

nootschap, toont dit duidelijk eenoeg, zooals Spr. nog nader
toelicht. Hebr. taalstudie was in Amsterdam niet populair in
dien tijd en Tongeleth moest meni8 vooroordeel overwinnen.
Het heeÍt in den korten tijd van zijn bestaan veel gedaan door
het uitgeven van belletÍistischc bundels, enindividueel hebben
verschiliende leden als trIulder, Lissaur en Polak vertalingen
en taalboeken veNaardigd. Verbinding had ons genootschap
met Gronin8en doo. I. J. Cohen, die aldaar een genootschap
van gelijken naam schijnt gestjcht te hebb€n. (Dr. l. tr{endeis
ir1 zijn ,,de Joodse gemeentc Croningcn' vcmeldt dit niet).
De uitgave der gen. bundels bracilt den naànl van het ge-
nootschap ook naar het buitenland. Luzaito in Padua uit o.a.
zijn vretgde over de ievensieekenen op geest€lijk gebied door
de Joden van Holland gcgcvcn. (Brieven, IV, p. 223; Ooster-
sche Wandelingcn, p. 36).

Doorhet uitsch jv€n van prijsr.ragcn in d€n kling der leden
trachtte Tongeieth drang tot scheppend \,r,erk uit te oefenen.
Terbeoordeclingvande letterkundige verdienste der producten
moeten deze gezicn worden in dc lijst van dcn tijd. Als ver-
schijnselen van decadcntie in dc Nedcri. lettcrkunde van het
begin van de r9d. eeuw wordt gewezen op het ,,Itijmwoorden-
boek" van Witsen Gijsbeek, in r8zg verschenen, en Gouver
neur's gedichtin den Groningschen studenten-almànak vanr833.
SpÍ. stelt voo s in het licht, hoe het uitsluitend geb.uik van het
Bijbelsch klassiek Hebr., dit op het voeispoor der NleasseÍiem
in Duitschland, gelijkstond met het negeeren va.ÍI het evoiutie-
ptoces in een taal. Het kenmerk van een levende taal is de
vdjheid van uitdrukkingswijzc, zonder gebonden te zijn aan
den stijl van een arch:Listische pcriode. Spr. gaat verder de
oorzaak na, vaardoor deze menschen geen dichters van be-
teekenis waren, daarbij wijzend op de aigemeene kenmerken
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van 

_Joodsch 
dichte$chap, door Van Campen in zijn ,,Oudeen nieD,we Jood5che dichrkunst,, (Cids, rgrb) zoo juisl ;an8e_

wezen. M-et..iralên uir wêrk van lêdÊn ,", io"g"i",lr, g4"?a
l1a,l9êdi:lr"n vàn Bidrik. roonr spr. d;r nos nua.," a"in.DF opmêrking, door Konnen io zrin ,.Gesch,ederris van de
Jodên,in Nederland' over Jood..h. r.it.rr.*a. tpug. :SZlgemdaki. kan Spr. njer ondêr.(hrijvcn. At warên derc mdnnen

ers. noch di.hrer" van bljjvêndê beiFekcnjs, loch hFcfi Tnngelêrh venl mis(idnden op hFi Bebred dêrHebr. taal bestreden en verdient alaarvoor onze waÍnste
waardeering.

., 
Eene bewerking van dezp tezing is ah orordruk uir De

.vrtdágdvond onder d.n li1êt: ..,.lonenl.rh,.,, 
"en Joodsctrlelterkundig" krinC urt dê XIXde e"u$ ,. arn.i.,arr",(Menno H€rtzberger), rgz5 verschenen.

RITUEELE HANDWASSCHINGEN,
têzing door den Heer J. VÍedenbuÍg,
ftrrrnem). 2z Novêmber ro2j gehoudcn.

Spreker had zich tot taak;td te bewijzen, dat de ritu-
::: :i'.':1:ïl'"e
)rán 

D'ood nj^i dn bndoFtins h.êÍr, zich door dê wa.schiniin
ner argem^rn tê gêwennen dan her ninl aanra_k, n ran heiiig.zaker mêt onrcine handenj het is alleen een etement va-nwilding. Spreker bêsprak ujrvopoS dê oud"rê dêsbnirFÍfende
nêra.Drq.ne pldats.n. memore.rde ook dê plaalsFn in h, INiêu!v€ Te"ra menr, warr dir gêb, uik \vordr gcno.md, en somdevervotgens v.rschêidên argumentpn ,oo. ,i;n" opvu, ting op.
1l: !. "i,9,:kij:g xa14l in d. rorzeesins. h.rsc;n ".n Arà_meês.hê uÍtdrukkjng vour ler Hêbr.êu\is.h" ua*i i., en

:tl:1:"^::l i.i:.* berc, kFnr, hersFên pvenêens hei be8[pvrldtne aanclurdt.

,, In h"r t$.edo ged.ellê \êrkhardê Sprekêr dê ptaarsen in

lïi:ii9? ."*- 
""er 

deze mar.rio, ài. zi"h ooi naar zijnopvathnS taten jntlrrpret€eren.
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DE JOOD IN DE iIIIDDEL-NEDERLANDSCHE LETTEREN.

Lezing door den Heer Dr. l. MeÍdels'
(Groningen), 27 December 1923 gehouden.

Spreker begon zijn vooralíacht met de mededeeling, dat de

literatuur in een bepaald tijdvak beinvloed wordt door de

dan heerschende denkbeelden. Nu, - maar nog meer in de

naieve critieklooze Middeleeuwen. Om te begrijpen de pta-ats,

die de Joden in de Middel-Nederlandsche letteren innemen,
moet men de plaats kennen, die ze in de toenmalige maat-
schappij innamen. Het gaat niet aan, den toestand der Joden
in de X{iddeleeuwen geheel uit de kerkelijke antithese te
verklaÍen. Er ligt wel eenige waarheid in. De lagere geestelijk
heid, vooral tijdens en na de Krristochtcn, was fel anti-

Joodsch. De o{ficieele Kerk veel mindcr. De kerkelijke wet-
geving ten opzichte der Joden had ten doel: re. de Joden te
beschermen tegen aanvallen; ze. de Kerk zelÍ te beschermen

tegen den invloed van het Jodendom, waarmede zij door
zooveel banden verbonden was (nc in judaismo capiantur).

DaaÍnaast een wetgeving, welke de Joden als behoorende

tot een vreemde natie beschouwi, die daarom volgens het
vrcemdenrecht behandeld mochten worden. Nr was een

vreemdeling, die niet onder dc bijzond€re bescherming van
een ,,patronus", liefst den Koning, stond, volkomen rechtloos.
Ln de Joden waren in dit opzicht in veel slechter conditie
dan r''Ieemde koopiieden, ook omdat zij niet tot een anderen

Staat behoorden, welks vorst voor hun belangen kon opkomen,
des noods door te dreigen met r€ciptociteit.

Na den val van het West-Romeinsche Rijk Seraakt de

Romeinsche Joden-wetgevingin de jonge Germaansche Staten
steeds meer in onbruik. Alleen door groote, geldelijke o{fers

kon een Joodsche gemeenschap zich z€kere privileges ver-
zekeren, dikwijls zeus ten nadeele van overige bevolkin8.
Dit was alles echter Sunst; van recht was geen sprake. Het
veÉchil in godsdienst en in nationaliteit bleei bestaan, en


