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zng hii Lrit suikcr vcl vnardiSd een bor:\'werh \'ar ? el iroos,
.Lrt cpisodes uit de gcschirxlenis ván clit fcest Yoorstcl.lc.

Vxn dc Nijzc, wtLarírp op .le opcnbarc straàt het Poerien-
fccst toen Ílelierd NC'rd, zcgt Azulai o.nl.: ,,Gecluren.le .ler1

schceicn à\'ond hccrsclic c, olr straat vrcusdc .

,,Ovcral genaskcrrt: groepcD tcl. ccre v.n ]l)eriqn, Sehccl
tu het opcnbaar op de plcincr drr strd".

In dcrl llortus l3otanicus zng hrt voor het êurst dc koffic
plant.

ovcdgcns lcvcrcic zijn ze diDg, \\egcns verschillende oor-

zaken, die c1e hee| da Silva ltost uitvc,erig m€dedeeldc, 8cc11

In ])cn l-laag rïeÍd hij mct ondcrschciding behandeld door
baron Srtasso en Tobirs Boas. Hier bezocht hii het ,,Cabinetto
del Plnrcipc ' \aar hij cen \i,ondcrlijkc vcvaneling opgez€ttt
vogels, djuen, Íepiielcn, rnummics en rariteite[ aallschour,cle,
alles met bescluijving \,(n)Ízicn. \ian Dcn Hàag gctuigt hii:

,,de gehcclc st.Id js zeur lrnxi, als dón groote t]rin".
l)c hccr da Silvr ]tosa cnrdisdc ziin voordÍLcht mct dc hoo1,

uit ic sprckcD dnt hct d€ litierairc vcreeniging,,Mekitztl
\irdanricn" bitnlen afziclba.cn tijd ge8evcn mogc zijn de

{olledigc uitgavcn vàn Azulai's reisjounaal (wirarvan tot nu
toc ïiif vc1 Ítedrukt zijn) in het licht te geven.

Dc hc D. S. van Zuiden ('s-(;,r \qrhasr) (lcc(l trcD mcde-

BAN, OP LAST DER AMSTERDAMSCHE
SCHEPENEN UITCESPROKEN

Spr. (lerll nrcrlc, dai nr hct jnrr rTrr Schepencn van ADL
st('rdanr, (lÍrLrtl)c írangezochi door vicr kooplieden, bii Par-
nássijns vrn dr ,,Hoogrluitschc" gemeentc hebbcn aangc-
drongcn dcn ban irit tri spreken over een loodscl,en kooPmaii.
\rírn (lic uitsDraak is cchtcr nicts {.ckomen.

--8r-
HET APOSTELDECREET EN DE RITUEELE

SLACHTMETHODE

Lczing van dcn hccr L, Wagenaar
op 27 April r9?? gehot.len

Spr. be8on met cr op tc {ijzcn, \'"at men volgens hê1 r5de
hooídstuk deÍ Handeling(lr onder hÊ1 Apostcldccrcct te ver-
staaD hce:t. Daarbij te8,ie hij er dcr nadruk op, dat hij den
betreffendcn tekst los van a]le bistonsche kritiek wenscht te
beschouwen. Het gaat hier nict om de \rerkclijke Jeiten maar
nlleen om hetgccl cr in gcschriftcr, dic voor ont,rlbaren onzer
Christeiijke medenrerschen een gcheiligde beteekenis hebben,

Voortgaande betoogde spr., dat de onthoudingen, die bij
gemclcl decreet aan de Heiden-Christenen opgelegd waren,
ongetwijleld a1s plactische, ritueele levensvoorsclriftcn be-
schouwd moeten worden, en dat elke poging om er een aantal
moraallcsscn van te maken, op misventand moet berusten.

Re€cLs de gehecle samenhang en de strekking van het
decreet zeggcn ons duidclijk dat dc Flcidcn Christenen, die in
het algemeen van allc pmctischc ritueclc lcvensvoorschri{ten
ontheven waren, rochtans zich aan vicr cnkclc verboden te
houden ha.lden: hct der afgodcn gcoffcrílc, hct bloccl, het
verstiktc, en de ortucht. En een blik in hct rTclc cn r8dc
hooÍdstuk van l-cviticus toont ons zonneklaar, drt clic hoofd-
stukken nict naar traditioneel Joodschen gcest, aar D.rar de.
lettcrtijkcD, oppervlakki8en zin opgcvat, <le bron van het

Gotthold Reser heeft in r9o5 in zijn ,,Das Aposleldec.et
nach seincr ausserkanonischcn'I'extgestalt untersucht" een
scherye $ens tusschen de kanonischc cn de ex kanonische
lezirg van het dccrcct getrokkcn. Den geheelen inhoud van
dat geschrift r.ht spr., bij nllc waarcleedng van zooveel
ijverige studic, een beslist groote dwaling. De kanonische en

dc cx-kanonischc lczing komcn in hoo{dzmk met elkander



overeen. En dc \ïijzignrgcD, teD deele re€ds in verschillcnde
handschrjften in .ien Lanonischen tekst aalgebracht, zijn
blijkbaar posinsen, onl zoovcel moselijk aan de moeilijkhcdcn,
dic het geheelc decrcet, .lat zich zoo k\alijk met den anti
wettischen geest dcr evangclische geschri{teir lxat vereeni8cn
en ook in dc christclijhc lclrnspmktijk gccn plaats gcvonden
hee{t, o s àanbi(ÍLt, tc ontkom.n.'fcrecht zegt Harnack:
,,Dm ausscrkuonischc l)ccrct ist zu lilar und danlln ver
dàchtig. Man siclt zu derlilich (lic llenriihungen eines spàteren
Correctors, die SchNierigkcilcn clcs Dccrets zu beseitigcn und
es so plausibel zu rraclrcn".

Deze pogingen hebben echtcr niot gcbaat. $rant tot op clezen

dag lvordt hct r\postcldecret zoo alscmcN noscljjk à1s een

con\tex van ritueele onthoudin8s\,ooNchrittcn op8cvat en

,,het vcntiktc" als vlecsch, dat nict Íicsla.ht ol daardí,or niet
van het bioed ontdaan is. len onzcnt beschoLL\\cn Dr. Har
ting, het bij belsche \Yoorctcnboek cn prof. Oort ,, het verstil(te''
eenvoudig als ictentisch tnct ,,nebelà" in den traditionecl Jood
sch€n zin, d.\v.z. vleesch, dat nict rituccl gcslacht js d dus
Diet behoorlijk uitgebloed heeIt.

En nu herinnert spr. all]l dcn strijd, dien hjj in rgro ter
verdecliging der ritneeie slacbtmethode voerde, en x,aarbij
hij -nê' J" I'oor,rê ,.lrvoldoprring mo.hr $ijr.n op .,, 'o '
pl€]{ van hondcrden oudere en jongere adviezen v:ln cLc groot-
ste autoriteitên op physiologisch, anatomisch, cD vctcin.rir
gebied, omtrent de veclzijcligc clcugdelijlJrcnl dicl nlcthoclc.

Cerustelijk kan bt\v$rrd wordcn, dat oP g.cn cnircl p nt
ecne zoo onvcrdecldc ccnstcnurigl,(iid htcri:l,t ,'ls op dat van
de volklligc uitblocdirg (rr dc in vcrbrln(l (llarncde langeÍe
conserycrrirg vxn hct vl(,csch. \'un .lc rlkr gunstigste adviczcn
op di1 punt citc(yt spr. slc.his lr'n kl(]ill ílrcl in chronobgische
volgorde. Èt1 nu lrogcn do occononriscl,c nr(le{,l€n der mind€rc
uitbloeding bij gcschotcn (lioc , door dc tcgcnrrcordige lioel
ce11en en ijskasten niet Inecr in dczclfdc rrate als voorhecn
aan den dag tredcn, toch blijvet bevoeg.le bcoordcclaaN op
grond van dagctijksche eÍvaring het crovcreens, dat bij ver-
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geljknrB van ritueei geslachte en na bedtelmine dgemaahte
dieren Let enírrrne veÍschil in de uitbloeding rceds zorder'
diepgaand onderzock onmiddclljjk in het oog loopt.

En zoo zier wij dus opniell'r ritu€elc voo$chriften als
bloedbedekking, en verplichte voorgeschreven slachtmethoden
buiten de slecr onzer tnclitioneele opvattingen iD een gchecl

nieurv licht vercchijnen. Hct is alles cte uiting vàr ó ó n c
groote gedachtc: onthoudt u van het bloed en dood de diercn
zóó, dat het bloed zoo oveÍvloedig mogelijk uitstroone, rïant
het bloed is het leven, cLc zicl; en dat bloed tê gebruiken of
niet voldoendc te doen uitbloeden, is verachtclijk, heiderlsch!

Nrr dat licht ons tegemoet straalt van een voor den geloovi
gcr christcn zóó ccrbicd$'adrdige zijde als een Apostelcon
cilie, is het dan niet diep bedrocvcnd dat de rilteele slacht-
methodc, waarbij immcN het bloed overi'loedig uitstroomt en
niet vcrstikt, juist bij voorkeur van streng christelijke zijdc
vervoigd werd en helaas buitcn onzc 1ànílgrenzen nog steeds

vcrvolsd wordt I Dat deze nlsteiooze bestrijders toch hurne
ooeen openen en lezen irl hunnc heiljge Schriftuuri Daar
worclt 1'an de hoogststaande zijde alle bed\rclming van het
dier vóa)r hei snijd,rn als bclcnlnlerend voor de uitbloeding
ondcr dcn naam van Lct ,,vcrstikte" :is heiclcnsch gebrand-
merkt cD .le ritreeiê slachtmcthodc, als Lrc.rnt\!ooÍdend aan
het bloedvcrbod, als nict hcidoNch, en dus nrenschwrardig,

DE PSALMEN IN ONZE LITURCIE
Lezing door dcn heer l. Maarsen

(l)en Haag), op rr.iLuri 1927 gehou.len

Onder de Bijbelboeken rlcrncn dc Psalmen een bizondere
plaais in. Er sprccht een drcpe kennis uit van het nenschelijk
gcmoedslcven, dat 1'oor à11. ceu!\'cn hctzelide is. Vandaar ccl1

,itspraak v,rn l-uthcr in dc jni(idirlg van zijn vcrtalnrg der
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ps. ,,dasz ein jeglicher in Í':'sserlci Sachen er jst, PsálDen und
\À/ort drinnen findet. clic sich auÍ seine Sachen reimcn". Dat
de ps. ten behoevc varl de litrrgie geclicht zijn blijkt uit den

oproep: houdoe of hallejujah. Op,.chriften alsvanps. :J8, 70,
r2o r3:1, 3.J tooncD aan, dat de znngen bij bizonderc gclegen

heden $'erden gcbmikt. Slechts ccn klein aantnl draagt d€

qualificatie vmr Scbcd: r7, 36, 9.), ro2, r+, hocwcl ps. 72
sluit met dc woordcni tefillous Dowid bcn Jisjol. Ui1 het ïeit
dat dc Scpt aginta dit woorcl rnetr h]rlmo; vertaalt blijkt
nog niet, dat cleze dc lczilrg: tehillous voor zich had. l)e n.ram

Tihilim komt reeds in de ltischnt, bijv. Soekà \r,1, voor; zie

ook Talmoed Pesachim rr7d. ln hct Sanskrit $orclt gebed

ook vaak door Stotu, nantr:L (loípiizins) a.Lngeclrid. Dcn

degelijke vrije nuanceering is bij .lc pslarn.n Na^r ic nemen.

Overig€ns is geen deel van dcn Bijbct gcschikteÍ voor het
gebedenboek; zoo komt'l'efillo 16 kíier in den llijbcl vooÍ,
waarvan 7 keer in Ps.-'Ielillosic 20 kccr in den Bijbel,
waarvan 17 keer in Ps. In dcn l3ijlxl blijkt het gcbruik der
Ps. uit Ieremia 33, ro, rr eveneens uit I Itron. 16. Bij dên

herbou$.van.]en iempcl onder lizra (3, rt, r1) hcffcn de

Leu'ieten psahn\'-czen aan. Uit de Apokrylen (ed. Kautsch
pag- r8r), Pseudepigralen (Psalmcn van Salomo, Kautsch
rz7) en het N. T. (Mattheus 2t, t6, 17, 16. Marcus 15, 34.
Apostelscsch. 4, 2:t 3t)) b1ijL1 de popula teit \'àn .lc IJs. uit
de eente eeuwen van de jaartcllnrg. In de Xlischn. ontmo{,tcn
we het gcbruik van Ps. ooh los van dcn Írll(r{icnsl, bijv.
Rjkkoeriem III 4, Pcsachim V7, -\ í,,7. Soclrkr III 9; lV
r, 5, 7. Taanith III !r (ir orulrcllt dr: dugelijkschc ir:mpelps.

cirde trictrrt 'l :rnlirl- Slcclrts uit ? 1)lutsln blijkt het gcbruik
van de I'js. als gr:bul: Iaanith rrr en .lc Ilcmitha in Scln
boeoth r5r. In toin zijn uit (lc Mis.|rx|erioclc behalve Os.

rr3--rr3 nog zo I's. ln:kr:nd. N:r .]c vcrrvoesti.E vàn den
tlvecden te pel namcn dc lJs. ook ecrr voornamc plaats in
den Joodschen ccrdienst in blijkens ccn bcgclcidend lerschijn
sel in de Chr. liturgie (zie .Justcr, I-es Juifs dans l'Empire
Iiomàin I 3o4). Spr. behrnclclt nog een plaats uit Summa

8s -
-fheologiae z. 2 Quaestiones 9r articula 2, waar hct gebruik
van dc tempelmuziek bij dc Ps. verbod€ns'ordt, opdatde kerk
niet te zeer verjoodsche. Deze gegevens vull€n d€ schaars te
vinden Talmoedplaatsen over ons onderweryaan, zie Talmoed
B€rachoth 4à, Sabbath rr8,, Schaboeoth 15à. Het voordragcn
heeft hier nog een persoonljjk karakier in tegenstelling met
den Gaonimtijd (8oo-rooo), wa:uin dc voordracht reeds meer
gereglementeerd is (zic Masecheth SoIedm XVIII r, XIX 2;

Siddoer Amram; Annual Hebr. Un. Coll. II en Hazofeh XI
rB7). In de na-Gaoneische pe ode komen bepaalde hooÍd-
groepen terug, terwijl cr in het plaàtselijk gebruik veel a{-
rvisseling plaats hee{t ízie Maimonides in zijn Siddoer, Seler
hamanhi ecl. Goldberg pag. 27l' en Magkim in Eschkol VT
pag. 13r). Ook ujt Abudarham (r3o,+) blijkt die vrijheid in het
reciteeren van Ps. (ed. Amsterdam pag. 44d). Een sterke
verandering trcedt in door de boekdrukkunst: de clruhker
re8elt nu de minhag, voert ook wel naar cigcn intcht gebrui-
ken in. Ecn grootc toevloc.l van Ps. onstaàt, sinds het eerste
kabbalistisch getinte gebedenboek verscheen (Thingen 1560).

Gewezen wordt cloor spr. op dc groote waÈÍde die de Knbb?r-
listen aan psal vo(,rd.àcht hechten, \'rarrvoor citaten uit
hun geschrilten \\,ordci} aangehaakl. Spr. \r'ijst in dit veÍb:rnd
nog op het werkjc Sjnlocsj tclrillnr cn dc Dtlitsch€ vortriing
daarvan door Gottfried Selis (Berliin 1783).

DE JOODSCHE BEVOLKING VAN PALESïINA EN HET
VRAACSTUK VAII HET JOODSCHE RAS

LczhS door den he€r J. D. OppeÍheim
(Itehovoth, PalestÍra), ot zo Oct. r9z7 gehouden

In hct miclclcn dcr vorigc ceu\ï aldus spr. $crden cle

gemoederen bezig gehou.len .1oor de theorieên van DaMin
en van MaIx. Spr. zet uiteen hoe groot d€ tegcnsiclling \ïas
tusschcn de aanhange$ v:rn deze beide gel€erden. Het hon
nict uitblijven, dai deze strijd ook moest in\\'erkcn op {le
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anlhropoiosie cleze niet zuivcr besc]lrijvend bleef,
rnaar ooh op sociologisch gebiedinvloed trachtt€ teverkrijgen.

Toen in ílenzelíden tij.l hct loodsche nationalisme begon te
lerleven, lverd hct Joodsche rusvraàgstuk in zijn nodernen
volm geboren, waarbij hei voor velen moeilijk blcek, dc Dood-
zakelijke objectiviteii tc bcrvarcn.

Spr. gaat vervolÍlens dc biologischc bcgripsinhoud \.an de11

te.m,,Ras" ra en liont tot de conchlsie, drt dit geen vast-
omrijnd begrip is, doch ,,etwns srbjektives Schlvanhendcs"
zooàis von Wettstein zich uitclnrkt.

Hierna lvorden vexchillendc typen van Joden besproken
en vastgesteld, dat het onnogelijk is ccn gcmiddeld typc vool
,,den Jood" :ran tc \\,ijzcn. l)c zoo vcrscltilleude typ€n latcn
geen andcre rnogelijkheid opên clan ran tc ncmcn, dat in den

loop .ler eêuwerl de Jodcn zich zccr ste,k hebbcn vcnneng.l
met vrcende rasscn. In hct l3ijbch,erhrll zijn hicrvoor rceds

talrijke aanvijzingen te vindcr, maar ool. i veel l.ltere
perioden moeten die krujzinsc' zijn vooryekornen, al ont-
brekcD hiervoor soms dan í,oh dc histodsche be|ijzett. Het
z.g.n. iypisch Joodsche van het .loodsche gezicht m€ert spr.
te moetcD vcrklarerl als gevolg van cler rasscnhaat. Hij meeni
djt te nocten nnnnemen op grond 1.an het feit, dat dii ,,typi-
sche" aan het vcrdldjncn is 1vaàr de rassenhaat mildcrr- vor
Drcu hecft aangcnomen of voo. de Joden zijn bcteekenis heelt
verloren. Dit ï,ordt nacler toeÍlelicht mct voorbccldcn uii
Palcstira waar de nieuNc Joodschc bovolknrg zlcl, vrij voelt.

In tesenstelljnÍi mei dc rrcflririi \-r l"isl\b(jl-s, nccmt spr.
aan, dat hct loodschc rdh als rolk l)cstaat, onaflrrnkeliilr
van lct fcit, d|t ir g(r Joodsch rtls l)('strat.

HUlc DE GROoT's JODENREGLEMENT
I-ezing door den heel MÍ. lzak Prins,

op 16 N'ovcmbcr r9z7 gdtouden

Spreker verklaarde, dat hem
van een cdtischc bc'\'crking van

ondcr het pershlaar inaken
dit reglem€nt de vrccs 1)ê

8? --

kropcn bad, dat de natuurlijkê irischheid van Grotius' bctoog
zou kunnen iijden. Daarom had hij besloten Groiius' eigen

Memorie van Toelichting daarop voor ie dragen cn cr slcchts
een sobere toelichting op te gevcn.

Grotius had zich in 1604 op zeer jeugdigen le€ftijd nlct hct
ontmaskcren del. Marranen bemoeid. Zijn ,,Buitrecht" dankl
hieraan zijn ontstaan. Dit hee{t spreker in zijn onlaDgs ver-
schcncn Man'anenboek reeds betoogd. Dc studiën voo. het
onderhavige regle ent hebbcr ede geleid tot Grotius' leer-
dicht,,Bewijs van dcn lvdren godsdienst", op Loevenstein
voltooid, dat tot de beroemdste apologie van hei Chdst€ndom
Liitgegroeid is. Grotius is voor z'n Bijbelvertaling bij de
rabbijnen in de ieer ge\i'eest.

Grotius' Jodenreglcmcnt vindt zijn aanleiding in cen ge

ruchhnakend prírces, dàt in 1614 'r5 te Hoorn gei'oed is

tegen de Jood geworden Holianders. \roor dezc aÍvalligen
had cle oïIicier van justitie den dood op den brandstapel
gêèis.lrl

De Statcn wan Holland, in dezen tijd van dc ltelronstrant-
sche en contra-Remonstrantschc t\isten be8eedg o in ker
kelijke zaken zcggcnschap te hebben, bclasttcn den Calvinist
Reinier Parx,en Gloiius mcdcwcrkcr vnr Oldenbarneveld,
cen resolutie te ontÍcrycrl tot wcriDg vírn rllc schandaal,
cleemis en verleiding. lben na dcn val dcr l{enoJNtrarltsc}ts
gezinden dc St/node van Dordrecht zich lnct hct oD(lcr$'erp
ging bemoeien, \ïerd het ontr.erp vtrl dc agenda 8c1'ocrd.
Inmiddels had Amstcrda ai eer ]i€Lu te8cn de Joodschc
stoutighcden uitgevaardied. De Statcn besloten de stcden,

dic oD de komst der rijkc Portugcesche Joclen gcstel(l waren,
v j te latcn. Àllccn Írocht hier l]crgelrs hct sm ndel'j ke .Iodcn
tceken jngevoerd worden.

Beid€ ont\rerpcn, hoeÍ'el nog nooit gcpubliceed, zijn in dc

bibliotheek van het Portugccsch lsraëIietisch Seminartum
bewaard gebleven.

Mr. PriN wijst er veNotgens op, dat deze rcglcnrenten ook
naar hrm inhoud vcrklaard nroeten $orclcn binnen dc lijst
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van hun tijd. Ook Hugo Grotius voeld€ zich gcbonden àan de

oude kanonieke Jodcnwctgcving. Maar toch í,ordt in den

humrnen gcest van Grotius het beeld van, en dus ook de rvc-

reld voor den Joocl, nlildcr en menschcliikcr.

DER UNIVERSELL-MONOTHEISTISCHE GEDANKE DES

MOSE UND SEIN VERHALTNIS ZUR VOLKSRELIGION
DER KANAANITER

l-ezing door dcn hccr Prof. DÍ. E. BÍandenbÍÍg
(Weimar), op 2(l Mrart 1928 gchoudcn

Van historisch wetenschnppelijli standpunt bcschouNd is

-- aldus spr. - dc nlonothcístische idee t{: rrrnvx.IÍden in dien
zin, dat het Heclrl nict do{rr blindc wcttcn, m1lllr clNr een

Hoogere Macht \\ordi geleid. I)czc idcc is 3ooo jarr geledcn

voor hct ccl'st vcrkondigd \.oor het Jodd(lorn en latcr door
Christendí,m en Islan ovcrgcnomcn.

Dczc idcc is thans zoo ingeworteld, dat d€nkcrs cn Se-
loovigen haar aanvaarden als icts dat vanzclf spreekt. \:erge
lijken \rÍ daanncdc het ttdpcrk, rvaarin dezr: idec gcbo.en
werd, dat1 zn:n rvij, dat het Corlsbegrip zich eelst langzamer-
Land heeft onhvikkcld.

Om dê sÍootl,eid val1 (1e Mozai'sche gedachtc tc brg jp€n,
moet mcn in aanmerking ncmcn, dat dc volksÍlodsdicnst zicl,
in zijn lijd ni(t onnnldrllijh ,ran zij i(lccitn lrrcli rLrnscpast,
waar mcn nog on(lc. dclr invlocd st.n,d vrn (Le lx,lytheisti
schc S hclrtc. Slcchts wciniscn hrrrrl,rr il( lecr-vm \Íozes in
haar gnnsclni, (,rvirng t(rr v1nlc bcgrijpcn, dit \.nren dc
Profetcrl, djc zn'xar ir strijden hrdd(n tcs(r1 h€t oudc volks
gelooL

I)c staatsgo.lsdienst, vooral clc Í{arituiniiische, hrd cen
hoofdgod, dn: door zijn 1'rou\r ter zijdc \rcrd gestann. De llèrd
schc koning was de vertegenwoordigcr of dc illcarnatic \.an dc
hemelsche godhci.l. Dczc staatsgodsdienst, zooals die nr

.89.,

Egypie er iJabelonië en door dc Hcttiërs ir Klcin Azi! cn
Sydë1verd beledcn, \'as ikonisch; in.le tempels storldi:n de uit
kostbaar materiààl vervaàrdigde beelden. Daart€gcnovcr
stond dc bccldenlooze c ltrts der loden.

Tegenover ciezcn staatsgodsclicnst trol rner in Iilein-Aziat
en Syrië (Palestina) de volksgodsdienst aan zonclcr bccldcn,
zooals Kittel bij zijn onderzoekingen hccít aaDsetoond. Wel
vindt men er over hd gehcclc land verspre Llehc nisscD in
rotscn gcmets€ld, die een denkbecld geveD varl de religicuse
denkbeelder van hct volk, van lvelks afgoden<lienst rl.e ook
nelding genaakt vjnden in de geschrilten der I'roíctcD. I)e
nisscn cn trappen in de rotser deden dienst als altaren en
grottcn ir de rotsen a1s kapellen- Dc trllppen hcbbcn vooral
in Anaiholië dikwijls dcÍ vorn1 van een zittenclc \.rou\', dc
rnocd€rgodin Kybctc. Ook in Palestha ontmoct rnen |eel van
zulkc nisso c trappen.

De lecr van llozes wns het oer type van dcn bceldeloozcn
cultus. I)nt Nlozcs \rcrkclijk bestaan Lceit kan dnarnit blijken,
dat hij niet wordt voorsesteld :r1s een ideaal liguur rnarr als

ecn mensch nrct tckortkomnrgcn trlcn í1dkc x,rn hct slaàn
van X{ozes op d(i l{ots ,Ict allc g(ivolgen dlLarv:ln. Ilij doorzag
op wclk een sinadcloozc Nijzc zijn broi,lcrs L,rk1(r) í,r \l,ildil
hun bcvrijdcr \rordcn zooNcl politir* ,Lls rclisirLls. llii k.,n
niet bij het volk komen lnci een onbr\rinrt)cl(lc r.,rrlnnrdigirrg
van zijn lccr, \rant het zou henl nict bcsrcpcn h.l,l)cn, dnl'r lrt
nog stond ondcr dcrl invloeíl vàn hei Herotheisnrc, dat naast
hct bcstaan van den oppergod andcrr go(lcn vcrcert. Daar(,ll.
lecrrle lij hun van ccn {lod dic ovcr (1e gcheele $,erekl hccrsrh
te. naast wien alle and€re go.ien niets \yarcrl cn rldrs lrracht
hij dc gcdacht! over dc landsg|cnzcn hccrl nrlu hct cigenlijkc

I)e sprcl.€r toonde ecn scdc lichtbccklcn 1.an dc nissrn (r,
tràppcn op dc rotscn dcr Aziatischc lanclo en vanl:lc grocven,
dic als loodsche {:iniliegraven gebruikt ï-crdcn. Zij \ïordcn
ook bij Jeruzalenl aangctroffcn, $clkc stad reeds lang v(')ó1

dc r.erovering door l)avjd c(]rr sàcraa] centluDr van h(it llLnd
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\lls. l)c rotshciligdonnne,r bij -Teruzalem bcwijzen, dat op het
volk door alie tijden heeD ccn invloed van het heidendom is
overgcbleven, hetgccn dc proletensieeds tot hlagcn aanleiding
beeli g€gc\,er. Dc verschillendc volkcr der aàrde heeft men
gckarakteÍi-qeerd als ,,nlannclijke en ,,vrou{,elijke" al naal
gclang van hull lcvcnsopvlttirg. I)e miliiantc volkcn \rerdcn
beschernd í1oor een mar rclijkc godhenl, zoí, ook de -Iode die
ceu\rcn lang stredcrl om hd l)eloofde land, andcrs bijv. dan
de ,A.ssl'rjërs en Atheners dic ]'rllas rnnbaden. lilk volk heeft
de godheid die hct ,,vcrdicnl" (xr wcl dnr wclke hct symbool
is van ziin ci8cn rvezeD. Liit dc ligyplischc inscripties weterr
Nij dai er in het midden der clf(lc r(r\r in K.rnaàr overvtoecl
s.as van.liar dc .Dlt$ 1'rr ltrlil -^(l(,nis rooals die in vele
rljsseu \l'ordt aangetroflcn.

trit de ordcrzockinscD vrur ( uÍii(s lnijkt, drÍ l,ct gcl.!)l
van de feilachcn ir l'alcslina ill vclc oi)riclltcn is {)vcrgcnomen
van den godsdienst (lcr lixntiinicl(jn 

^L 
dcrc godsdicnstcn

lionder cchtcr (lclr rnonothcistiscllcn gcdachtc SreD àfbretk
r1oen. I)i: lccr van Mozcs \'ord clc basis van het geloof van
rnilliornrn tudbc\ïoncrs. 1)c geloovigc bcschou$'t dit:I1s een

irondr:r, ri'ie rriet geloolt spreekt van calNale oorzakerl, maar
is d;c ..rsiliicif nict ook cen wonder? Ilcn rvonclcr rvaarin
nroct \rordcn ,irlí'nd dc m:rcht vnn €en voor onze begrippcn
()n{nnvrtbanr \yezerr. d;rt het ecmt is erkend door I'lozcs.

HET TENDENTIEUZE ELEMENT IN DE BT.IBELSCHE
LITERATUUR. (EEN POGING TOT VERKLARING VAN

EENICE OPMERKELTJKE BIJBELPLAATSEN)

I-ezi g v.rn den hccr L. D, Staal, op 26 Mnlrt rq2ii i{ehoLrderr

Dri hccr Staal bcaandc de Neening van den voorzittcr
van hct Genootschap, Prof. l)r. J. I-. i'jalache, dic tu zijn
n eidend 

'\oord 
had gczegd, dat de titel van dc voordrachi

allerlei ver(achtingcn k:rn wekkcn. Spr. znl zich cchter stcllen
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op ccn logisch en \\'elenschappelijk stanCpurt. Voomj dicnt
te Norden nagegaan oI er tcrdeM aamvezig is van $.elk
soort tendcnz cr sprake is. Spr. z,Ll drie plaatsen in rlcn llijbcl
bchandelen cD zal tr:rchten een verkhrtug te vindcD, raast
de zelfs aannemelijkc vorlJaringen dic door de bijbelexegeten
is gegcvcn.

In Gen. 2.r7 hect hci: ,,Op dcn clag dat sij daar\ dl eet zult
gij stcNcn. trit het verdere Bijbelverlnal blijkt cvcn$'el,
dat let ee$te cnschenpaar', $'aarval hicr spftke is, niet op
den dag, dai zij vnD dcn boom vtln kennis van goecl en lnïaad
n,,ld.r 8.8 1, r, r,.r' -v.r ,/ r I n.iil .on rie, r 'r-LI(n.
dàt lncn niet a] te letterlijk moct vastlÍ,uden a:1n de gedachtc

dat hct stcrven zal plaats hebben ,,op den dag zcif", zljn cr
andcren die niet lelterlijL opvattcn ,,gii zLJt sterven". Dcn
and€r€ vcrkla ng $'il dcn (hs vrn (lod bepalon op rooo jarcrl
mct clc gedar:bte airn het sezesde ,,$ant duizcnd i.rar is in
L1w oogen als dcn dag v.rn gistcrcn ' en daar de eeEte mcnsch

93o jaar oud 8c\ordcn is, zoll dczc ooh als hct \'lrc op den

eersten drg gestorvcn zijn. NachnlaDidcs en Hoilzinge. vcr
taten hct \\'oord ,,l3,rion,'. dat iotterlijk ,,op dcn drg' bè
teekent, rnet ,,\a,D.$" (\i'rgcl. I{oni,rscn 12.42 en Dcutc
ronom. rr.r7). Ooh ]lord. zcsi. (lirt zoo\cl dc bcicckcnis varl

,,Op dcn (ixg nls,,gijzultsnr\cn"tNc(lc(lig,,1)srvat (iient tc
Nor.len en dat dit vcrs zou bctcckrn(rr: ,,\\'ain(r gii r'.rn rlcl
boon cct, dxn zal dc bedr.'is g \orden ïcrvuld .

l)e t\\re.l(: ph:rts clie spr. bchrndclt is (;cn. +o.ri: ,,I1. bcn
gestolcn uit het hnd der Hebrceil". Wannccr mclr (;er.

J7 : 25rl29 n:igart, dan i-q lozei nict gcstolcn. Zoo\\ el Huppfckl
en I{unen als dc gchcclc critischc school b€schou$en ílit
vers ds ccn colnbinntir v?tr) t\vee oudc bctichtcn. Het cerstc

bericht vindt en in \ers 24, bcricvdls het cerste Scdcclte
van vers 25 van cintzelfdr hoofdstuk en .lar latcr het verhaal
var vers 28: lozef i-( uit dcn put gehàald en dus als het
rvare gestoleD. \:olgens Ibn Flzra zolr.len lnet Ismaelieten en

llidjanictcn dczclfdc tersonerl bcdockl ziin. (\i'Sel. ltechn'
rcn 8:24 en ?6).
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Dc dcrde ptarts vn t spr. in l)c|t.2.29: ,,(;elijk wij de
Zonen van Esau hcbbcn gedaan, die in Seier {oncn cn dc
Moabieten, die inArNoncn"- Indicn men de episode in Num.
20: r4/2r nagaat blijki cr uit, dat Edoln tot hveemaal toe
geweigerd heelt lsraël door zijn land te latei trekken, tenvÍl
Itozcs in clen aangehrrld{r tckst vcrklaart, (lat IsraêI \Á.eI

spijs en drank vcrstrclit \\'crd. Ênkele \-erklaardeÉ vinden
hiedn Mnleiding ie zeggcn, (lat clc auteur van Derterono-
mium ecn andcrc is dan diê v r Nunr., tcnïijl andcrcn dit vers
verkla.en door te zeggcn, .lat lncl lidorr bedoeld {oÍdt het
Staatsgczag cn met ,,Benei l.liso{ dc individuen.

Spr. meent in gocct gezelschxt) t. v(r kccren tlls hij cle voor'
den var prof. Iralache nr zijn rdc uitSrsproke[ bij zijn aan-
vaffding \-an hct hoosleera,rrsrDnbt raD ílc Llnivc.sitcit v:rn
Amstcrdam op 2Ít.Januari 1925 toi dc zijnc rnankt.

In ,,Het Karakter var het ODd -l'( stantntischc vcrhaal",
zcgt proï. Palache:

,,Njet alleen het rroiiel cn dc inhoud van hei ]Jijbclvcrhaal,
maar ook zjjn lolrn, zijn inldeeding en zijn strekk g, dus het
Sehecle vcrhaal nls r.DdnDjg als s]'rnptoonl moct ncn, in
ied€r volk of icdclc gloep alzonderiijk, psychologisch door-
grondcn cn systernatisch-vcrgciijliend behandelen- Voor hct
vollediÍl bcgrijpcn ervan ]s noodig, nict allccn dat wij ons
vcrdi€pen in hetgecn bcschreven rïor.lt, rraa, ook in den
vorn, naarin dat gebeurt en in clc bccloclingcn cn hct grl
J,, |r.lêrên \, a ,1, ng.. n. di^ L. i Lr rr' .

Z(D aldus is het met de Godhcnl, dic schrijlt of llurt schnjvetr
mct cen tcn(1cnz. FIij spreeki op (ic \íijrc (li(i h(it,neste lians
van slagcn irarlt onr h(Í docl tc l)rfuik n. li)n [ilspraak voD
It. lsnrrl bcn llisr isi ,,1)( 'llÍ,r sln{ ckl gcliik dc mcDschen
sprclien" c,r (lus \1ns. nln i,ict (li |r.(!rin{ vxll I.a. Akiba,
dic elkc schijnbarr ov.riollig. I.1i({ \!il vcrklarcrl. fal van
voorbceldel nocnrt spr., \ïnarLlit Ict tcndie ze van hct
bljbelr.crhaal nnxr vor(Jr k,nni, ,(nuls lt\odus -r. r7.r3. Ook
hct optrden van lona in Nineveh, rvaarnr \yor(lt vêrhxald,
dat dcze voorspclt, dat binncn,+o dagen dic stad vcN'ocst
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zal $o.den, te,rvijl dii niet bnmen dierr tijd Ntls scscnied,
l'crklaart spr. als tendcntieus.

,A.ile dic door spr. geciteerde bijbelplaatscrl \yenscht spr.
opgevat to zien als teldcntieus geschreven. ln (iencsis z.r7
is dc nrcordenkcus zoodanig om derl ccrstcn jnensch J-cchrik
$'ekken.l tc makcn van alen boon te eter.

Ook .Iozrf heeit ldÍldrtieus sezcgcl, dat hij ge-.iolc lvas
zonder dat daar.oor ccrr gÍond aan\rrziÍl wrs

Itvcnzoo \ras het vcrzoeli vaD llozes iot Sigon er Og om
het land te rnogcn clooltÍekken llozcs vildc ccD bloedigeD
strijd voc,rkomen cD \rccs, alho€wcl ollgegrord, op hct 1.oor.
beeld von ljdour, derhalve yedero ccn tendcntie s karàkter.

Lr de Rabbjjnschc litcratuur \.ir1dt spr cvcncens vele
voorbccldcn van tendentieuzen arrd, l\aarr:ln lii cr cenigc

DE JOODSCiit PSYCHL

I-izins (1.or clln hrer DÍ. L. i:crtzbeÍgeÍ in do algemccnc
Icrga.k rin,{ va| 3 .Juri 1923 sehonde.

Hct komt niei vxali vor)r, .lat icman.ls (xnrlccl ovor zichzclí
oveleenkomt,n{t dar van vrnr,(l cn vijnn(l. \\,ij .lodcn, ziin
hct voorÍ.rp van zulk ccn verhoudi|s $:ij zclf, atthans onzc
go.lsdicnstbocken, onze gcbcdcn, onzc oudcrc cn ni€rNcrc
schijvers van verschillcndc richting, lc.lrondigcn drt \vij
nnden zijn dxn dc niei-Joden LIei ngolijn(,c,scbcd zest,
dat wij nnrt gernrrkt zijn cn nict g$ïordcn zijn a1s dc votkc
ren der aal'cli.. NIct rneerderc o{ mindcre uiiziging zouden rvc
helzeltdc zí,í,$'(i vrlr .ioden, ,rict en Ncl ngolijnoc oanbiddeA,
ds vrn Uhristt'nei phil(! cn arltiselnictcD l rnncn zcgscn.
Holrwcl mcn hicrbii lran dti lichanciijke eisHlsclxppen aan
dacht Nijdt en hnrrover l'ccl geschr(iven is, staat toch mecstal
de Joodschc psyche, ons psychisch $ezen op dcn voorgrond
van bclangstelling Zelïs zíp. eÍ, djc dc psychische Í{ctorcr
als prirnxir, dc licbnmelijkc als secundàir. houclen. 'l'oi ítczc
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behoort o.À. Àbr. I{uyper, die in zijn ,,Om de oude \Vereld-
zee" schrijft: ,,Ook bij zeer sterkc bloedvcrmenging heefi
door clit psychische ovcryicht het al ou(1e Joodschc type zich
in de gelaatsexpressic gchnndhaafd".

Hct behoeft geen bctoog, dat het oordccl va
vrienden genlecnlijk toch vcÍschil vertoont md dat vnn dcn
vijand. lletoogt dc cenc gÍocp dc superioriteit der Joden in
een of mccrdcrc frutcn, dc lndcrc brengt gronden aan, waar-
dt moet bljjkcn, hoc infcriflri $ij zijn. Maar ook onder de
voontanders l'nlder \\c mcrl\yr.rrdigcr\rijze sons concl$ies,
die lijnrecht tcgcnovcr cll.anclcr strrn. (;cen \\'ondcr, dat mcn
getracht heeft, om .loo. mctho{lisch ()ndevock te komen tot
de beant\roordhg d€r vragen: ltcsint c) Nczcnlijk vcrschil
tusschen Jood e niet Joo(l? Iln zoo ja, waarin bcstart (lit
vel.schil, hoe vertoort het zich aan o'rzo Naarnenringen? llij
deze studics is wcl inclc ccrste plaats gczocht rlaar lichamclijkc
kenmerken llen heelt gemden en gewogcrlt kleLlr l.an haar,
huid cn oogen nagegaan, zjelÍe- €n stcrÍtecijfcn ondczocht
en allerlei mecr. lar zijn daarbij vcÉchilier vooi den dag ge-
komcn tusschen Chdstenen en Jod€n van ccnzcudc land, ver-
schillen, die echter in rrndcrc landen verdrveren, àltha s bui-
tcnge\À,oon klei1l bleken te zijn. Dit is niet tc vervonderen.
De lichamclijke cigcnschappen zijn ecrl product vau twee
íacioren, n.l de aangeborcn eigenschappcn er de iiieu-
invlocden. Ondernilicu verstaat spr. dcn invlocd van dc l,rnd
streek, $'oonplaats, opvoeding, r.oeding, borrlr, lcvctlstt'ijze
orz. \l.u ondcrschciclcn hij (lc lÍxlcn (lc nrilicn-vcrlroudingen
zich gcDri(ldcld lrccl \rr1 \'rn lrt $os (lcr rrndcrc bcvolLing,
althms grad,ru,l. Zo.r zijn (1(,.1o(hD voí,r hci rneerendecl bc-
woncrs v.rl sicdcn, sl)rci,r,i \'rLn sroolr'slcdcr1, zijn zc in ïcle
strekcn ovurwcgcrrl rituif(rrrNrs van bcpral<k: beroepen, een

groot pcrceriagc Lrchoort tot drn Irldclsstnnd, is dc vcl.zor-
ging, specjaí1! in <1c zuigdnisjarrrr, betcr dan bij :rnderen en
wodt onder hen mecr \lnarde gcirccllt a:1n voeding, ze ge-
bl.uilicn minctcr alcohol cnz. Nict zckicn blijkt, vat als argu
rre|t var rasverschil heeft gegolden, ritslllitend te zijn een
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gcvolg van nilieu-invlocd. Spr. helinnert aan orlzc lichaanN-
lengte. Uit tal van statistieken is opgemaakt, dat JodeD gc,
middeld vlij lrrirt korter zijn dan de anderc Necle-landers.
tsij een onderzoek vau Prof. Bolk is echter geblekcn, dtlt dc
gemiddelclc lengte van de bervoners in Ncclcrland toenecmt.
Bij de Joden is de toenamc echter sterker dan bu de ancteren.
Het is daarom verre van onnrogeti.jk, dat na cenigê gencraties
de geniddelde lergten gelijl< zrilen zijn. Zoo gocd : s zeker
hangt dat samen met de tocncnencle $'elvaart ir de laatstc
eeu$', de betere woningtoestanden, de lichamelijhe oeteningen.
Spr. heeft de lichamclijke zijde vrn het vraagstuk beticht,
om de nocilijkheden .ran te toonen, die zich openbaren, zoodrí
rnen niet het lichaa)r, rnaar den geest der Joden tot oDcler\ïerp
van beschourving naakt. Op psychisch gcbied valt het niet
zoo gemaki<clijl,r te neten en te beNegen en cxact te zrjn als
op physisch gebied. Hier toch spelen milieu invlocdcn ccn
uiterst belangrijke rol I)e geest adopteert gem: <kelijker
clan het lichaarn- De geestelijke uitinger van hen, die met
elhaar werkeeren, kijsen allicht ccn víJortdrrend toenemcnde
gelijkenis. Hecl \ïat fouten zijn op dit gebicd Semaakt. Ter
beoordeeling van dr: gccstclijkc gcsteldheid (ler Joden is vccl
gcbruik gemaaht van (lc crinrnraiiteitsstatisiieken. Daxruit
bleek, dat de cdminaliteit der Jodcn suDstiscr is ctall dic der
niet-Joden. Maar daananst werd gcconstatticr(l, dàt onze
cdmin iteit zccr ongunstig is voor.sommigc vcrgrijpen rls
woeker, bedrog, meineed, fruuduleus bankroet, in het alge-
mecn delicter tceen het vermogen- Xtlcn ging zeggen, dat hier
een bijzonder Joodschc psyche ten gronclslag mocst liggcn.
Dus een ongxnstige karakteristiek. H€t is echter gebleken,
dat dc verhouding dcr cijfers veel gunstigcr' Í'crd a1s men
.Jooclschc en ChristêIijke groote stadsbewoners mct elkaàr
vergcleek oÍ Jooclschc cn Christeiijkc kooplicd€n. D€ ver
schillen verden dan veel klciner en naderden sons tot rul.

Spr. v,.rtclt hi€ma het een en ander van de door l-êydes
dorff ing€stel.le enquete cn v:tn de schrijvers, die tckstcD van
Ilijbel, l'almoeC en ande.c Joodsche seschri{ten, zoo\ycl
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goitsdienstige als nictgodsdienstiÍle, ol hrndchngen v:'n cnkcic

Jodcn gcb rikerl onr ílc psyche dcr lodcn tc karaktc;sceren
eD toort hierna nan, hoc \rcicnschàppclijk uitzicndc geschrif
ten kunnen koNcn tot anrlt'scs, die absolt t írngernotivcerd
zijn. Spr. stclt \'àst, (lat tcn opziclrtc van de psyche der lod€n,
trots ijverig,ockcn, nog z.rr nci ig vrbtstaat. IIct zou jaln
ncr zijn, d.rt dc .lodm, zooals Hcinc het uitdrukt, ein Í'an-
dcrndcr (;chcnnnis nl,:,otrn blijven. Spr. stcit ccn andcrc
method| vxr1 ondc|zock voor. Ilij gaat uit vxil het Íeit, dat
lichamclijkc spccifickc gÍ,clslírrmorhen in gunstigen zir
norden l,enrvioed dool gunsti!ïc Drili(xÈomstandighcdcn cn
omgelÍ:er.l, verdcr, dat d.ror srrrnnrrtiii (lc spccifieke eigen
schap tot oPla1lcn(lc hoo8tc krn :.ti.jgen. (b pst'chisch gebied
is dat nog m€er te vcrNachtcn, rlrirl rtÍrt nt(xrt d.r rekening
houdcn mct hct fejt, dat Nij ddr ps)'chischcn àxnleg nict
waarneme , slechts de uitingcn crvrn. I)czc loopcn dil*r,ijls
st€rk uitecn. Ilcn bijzondcr', a1s eenig in du n erel.lgeschidenis
bek ld g(istclijk vcrschijnsel bhncn hci Joclcndom is zckcr
het mo oiheisne eD cle cthicli ol, zooals Dlen (Írk zeggdi krn,
hct profctisrnc. Uit\.o€rig $'or.it uiteen8ezet, hoe hie. blijkt
van een .rllírrditerste consequentie, waarbrj practischc b€
z\rarcn niet geldcn, rvaarvoor zeus a1s onnfhankelijk aan
staatswezcn oÍ gods(lienstprahtijk verbondcrl instituten nloc-
ten ï,{ken. Het is . tijd cloor, cle g$ïeldiÍlc drang naar het

.Jo ,r..' r r-..iJri-Í,, ,|i, J, . r'r. !ri r? I \:,, ' ,rv
salisme en humanisme omvat. llicruit blijlrt dc gavc, hct vr:t-
mogcn, om dc lijrr (l(i,r t(, trchh.,,, (lftr uuÍ ons voorstcl
lingsvonrrgr:,r ol,gdroutull is. In dr .loo,lscl)c zicl list ílc
kilrn vxn onbrgrrns(ll,cid virn sclot)|, (lic zr:h o.r. Llit ir1 clcn

L.!rlrcids(lrrng (l(i l\{,Íct(rr, nr de r:rt'ssiaansche voor,.tcl1nt
getl l)it psyrlis.L \yrzcn |cch in dc latcre ee \\en veel
gclcdcn ondu dr: uitctst schatLclijh: nriliul invloed.n, mtar
is toch nos terug tê \'irdcn ir dc Jood,.chc grocpcn 1'an tegÈn-
1\oordig. I)nt bl!kt uit ccn bcsprckirrgvanhet tcgen$,oordigc
orthodoxisnc €r1 var het Zionisnxi. Itlaar ook in wcrcldbe
1\esinÊcn, dn'íiaD Torlcrl h n ontstaan tc rlxrlkcn lx,bben.'len
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voorbeeld strekken de leer van clen Jood .Iczus, hei pan-
theisme van dcn Jood Spinozr, het werk in de vredesbewe8ing
van de Joden Asser en Fried. Zelfs is daarmede te verklaren
de gevcldige, a:ln het wonderbaarlijkc grenzende uitbreiding,
die Joden of perconen van Joodsche bloede niet zelden aan
hun ondernemingen gevcn. De dlang naar eenheid, het on-
begre$d gctoof, dat door anderen o.a. bestempekl is als
geb.ek aan zin voor rcalisme, maakt dc Joden impulsief,
beweegiijk. Tot hun weTen behoort die Weh cler Einhcit, die
Weh der Tot und die Weh der Zuktln{i (Buber). Een en
andcr rrcrdt nog getoetst aan dc telkcns cn telkens in de
geschi€denis voor den dag komende massa tcrugkcer van
Joodgeborenen, die rccds geÀeel buiten het Jodendom sion-
deD oÍ mccnden te staàn. Dit pÍoces noemt spr. ,,Tcschoe
1voo", de inkcer, dcn omshg van antipathie in geweldi8e
synpathie, \'an onïerschillighcicl in warme belangstelling cn
krachtigen arbeid. Zulke Teschoev,oo's ziet men uitsluitend
na grove vergrjjpen tegen het messiaansche ideaai, na pro-
groms, na bloedb€schnldigingen, na een Mortara- of Dreyfus-
zaak. ZonleÍ eigenlijk nog het Todendom te kennen oI dcr
tijd te ncmen 1ot bcstudccing crvan, g?lan dc menschen van
,,Teschoe'voo' rxn het $erh, blijlt s{,vcnde Dnzaten te zijn
van hen, die bij den bcrg Snui spnkcn: ,,\À'ij zulldr docn cn
hooren!" Spr. eindigde met te zcggtrr, dxt hij hooptdoordeze
Ieekenproef van psychologischc strdie op te wckkcn tot
diepgnard onderzoek op dit uiterct bclangvekkend gcbied-

DIE ENTSTEHUNG DES BABYLONISCHEN TÁLMUDS
Lezing van Df, Moses Áuerbach (Be.lijn)

op 13 Dec. r9z8 gehouden

Spr. begon met de mededeeling, dat de Babylonische
Talmoed in hoofdzaak is een opteckening van de besprekin-
gen, clie zich in de babvlonische leerscholen ontwikkcld heb-
ben, ongcveer in de derdc, vierde en vijfde eeulv. lloch ook
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vele Palestijnsche gesprekken zijn in den Talno€d hg€-
vlochten, in het bijzoDder van .le 'làna itische en Amora-
ische generatie

In de Hllachische discussies Norden de MisjDa's cn Berai-
toth verklaard, dc tcSensprmk in de ]íisina €n die van de
Misina's onderlinÍt tot oplossirlg gebracht en beslissingen
gegeven omtrcnt dc zich voordoende problernen. Het doel
van de -{gadische discussir.s is: de verklaring van oudere
Agadoth, het gcven van |i€uwc c\cgctischc uitccnzettingcn
en homiletische bcschourïingcr ovcr vragen vat1 den dag. Het
jaar 2r9, toen Rab naar Babcl kwrm, b€tcehent het begin
van eeD nielr\r. tijdper! van de joodschc Bcschiedcnis en 1ïe1

de verplaatsins van hct joodsclrc gclstclijke leven van
Pal€stina naar Babvlonië. IÍecr clnn acht ccuwcn lang bicld
het oveNicht van Bnbel aan tot aar dd doo(l \'.n den Gaon
Itabbie Hai. Rab, dic cen tijd lang in l'aicstina gesiudccrd
had, plantte de Palestijnschc ovcrlcveringcn naar Babel over.
De belangrijtistc oïerle\erinsen \rerden in de Misjnà ver-
zarneld. Een sroot decl van niet in d€ Uisjn:È opgenomen
halachah s hebben Rabbie Chizia er Rabbn' Oschaja bijeen-
gebracht (Beraitoth).

Nx dc verrlocstirrg van Nchardca.toor irapa bllr Nazàr
irl 259, \\.crd de leerschool verplaatst naàr Purnpeditha; een

deel der geleerdcr iroti naar Xtlechusd. le làmpeditha \ïerd
de aralytische nethoè ortwikkel.l.

De tild van Abajah (333) r1r ]i.thba (l5r) vo,ll,t lret hoogte
punt var her l ahDotdisdrr srcstcsl(.vcn d(,or dc vcrccniging
v:rn nctenschat, cn sch(rpzinrisll('l(t llrln)i(: l).Ura stichtte
een eigm l(xrscl,r,ol In dczcn tijd dfuig(lo ccn splitsing, \r'aar
voor ltab. Assj;e h€l l(,(icn(loln hcclt lxihocd. ill1 k\ am in
37r aan bet iroofd van de sclrool tc ruota Machseja en \íerd
de eigeniijtre rdacteu, van dcn Trlrrrocd, hclgecn mogclijk

"'as 
doordien ht l.uiln 5t) jaar lang, laD 37r tot 422, het

rectoraat bekleeclde. Hi.j hcelt de B€\\eldigê siof weten te ver
werken. Andere geleerden hebben ook aan dc rcdactie van den
]àlnoed nectege"erkt, o.a. zijn zoon Mar ben liab Assjie.
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Toen in de tweede helft van de vijÍde eeuw ook in Babylonië
ernstige veryolgingen begonnen, geleerden {ievangen werden
gezet en gedood, kerken en scholen verden gesloten, was het
uoodzakelijk de redactie van den Talmoed tot cen cinde te
brengen. Dit gebeurde in de leerscholen der Saboraim. ce-
wooDlijk wordt 5oo genocmd als h€t jaar, v'aarop de Talmoed
x'erd af8eslotent in werkelijlàeid echter is dit niet nau\F
keu g vast te stcllcn.

In een vudge peroÍatie ,"vees spr. er op, dat nog altijd de
Talmoedstudie voortleeft en deze dus eigenlijk niet ls afge-
sloten. Ile Babylonische Tal oed rvordt mct reden genoemd:
Talmoed Israelie, het kosUrare kleinood van het voik Israel.
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EEN EDIïTO CRITICA VAN RASCHI'S COMMENTAAR
DER KLEINE PROFETEN

du0r L rtla!Íse! (ll!n Haad

Inl.idilí!.
,,De groote waarde, die de ord-Joodsche bi.jbelverklaardels

hebben voor bijbelexegcsc cn hcbreeuwsche philologie wordt
hoc ianger hoe mecr erkêr(]. 'l'och hebben we noch ván de
commeniatoren dt dc Spaansch-proveDgaalsche noch der
Noord-Fransche exegetenschool goede textuitgaven".

Zoo schree{ S. Seelignann voor cen bijna tienial jaren in
den aanhef van ecn bcoordcclins njjrct 'ro:ísludien of den
Pentaíeuchco,nmenía mn Nacltnmtidcst).

Wel hee{t de tijdruimte, die ors schciclt ïan het moment,

"'aarop 
die woorden rverden gcsi:1rr(:vlrl, olige vcrrijking

gebracht op het gebied der Noord-Iiranschc vcrklaardcn.
Zao bezittcrtr 1vc sinds kort nieu\re c.lities van dcelen vàn

Jozef Rechor Schor,). Ook ligt thans voor orls de ritstekend
bewerkte t€ntcritische uitgavc van It. D. Iiimchi op de eerste
hcrft van Jesaja 3).

aaÍ de orde beroemde Bijbclverklaardcr Raschi heeft na
A. tserl cr, dic den Pentateuchcom entaar opnieuw critisch
hee{t uitgegeven a), nog geen bewerker gevonden voor de
andere Bijbelboeken. Hicr ligt ccn eer€schuld, die nog steeds
op inlossing wacht. lmmers niet alleen in de Joodsch-1vet€n-
schappelijke $'ereld, maar ook daarbuiten nroct zulk ccn uit
gave nut stichten. Het gebmik er\.m (loor nici Joodsche
Bijbelverklaarders zal bcvordcrd \urlcn, \\annccr ccn ge-

makkclijk bruil(barc cclitir mct bronnrnot)gavc cn kÍitisch
rppanrt iliin lcz.r tor zij(Lo staut.

,{l hccit (lcscnitls \ïcl Ncinis nvicht jn ltaschi's verklaring
getoond, tocD ltij nt ziyt {'omnLtLur il)cr àcn lesajas) spÍak

--- ror -
van ,,histo sche Erláutcrungen, grdssenteils nach den oít
iiber alle BegriÍfe abgeschmackten tradionellen Erklàrungen",
A. Wiinsche oordeelt reeds anders. In zijn verldaring van

Joel r) zegt hij: ,,Es thut mir immer weh wenn mir cin Com-
mentar iiber ein alttestamentliches Buch in die Hánde kommt,
uDd ich sehe, daB der Verjasser wenig oder gar nicht auf die
rabbinischen Ausleger Bezug genommen, da doch o{t recht
schón€ und he iiche Goldkómer in ihnen verborgen liegen".
Al stelt hij Kimchi we1 hooger dan Raschi, toch meent hij,
dat de groote Joodsche Bijbelverklàarders noodzakelijk ook
in den modemen commentaï moeten behandeld worden.

In de oudheid was het niet ande.s. Itaschi hee{t niet aleen
bij Joden, maar ook bij Chdstenen ve€I autorit€it Behad. Men
denke slechts aan den door Luther veel gebruikten Nicolaus
dc Lyra, die on1 zijn nau\\,e aànsluiting aan Raschi een minder
vleienden bijnaam ontvins').

OmtÍent het door Raschie geïolgale systeem van het ge-

bruiken van Talmoed en Midrasch bij zi.jn exesese, naast het
zoeken van den eenvoudisen voordzin, kar men verschillend
oordcelen 3). Toch heelt hij, zells bij het gebruiken van agadi-
sche velklaringcl stccds zoovccl mogdijk gezocht naar die,
welke het best bij de,r tc\t .rr sluiten. lJovendien is zijn coln
meDtaar om de schat van philologisch matcrinal, die cr in
op8esloten ligt, van bjzoDdere wÈarde.

In zijn v€rklaring dcr Klcine Profctcn, vaarover in dit
opstei in het bizonder gesproken $ordt, geeft hij niet mircter
dan 3 afwijk€nde texten van de ed. vulg. }fet zilD: Hosea
n.q; to.g; JaeL 2.8; Anos 3.Í2; Nahun t.t: 2.6: 2.Í1r)
Zachatia 4.5í). Zeven dez$ varianten zijn bij R. Kittet
in zijn Biblia Heblaica nict tc vindcn, tcrwijl aan Norzi één

r) \ra nllrrrr rrrrrhil., rrfi r!r!.
2) taili.ls cd. nrlcvie, lnrl:,ncn i63ii NÍ,r/t d. M. Banbergor ibid. 5633.
3) The uoDNDirry ol lrrvnl liln,chi otr lsrirh e.l. L. linn blein, New York

19?6 {Dri I, Ch.t, r i9)
r) Be.lii r366i lrd,hÍuit rrI rioi.
j) LeiDrig tq2r, I tà9. rr9.

r) Dic Neis:asunsen dcs lropnctctr.locl, lcipzis r!72, \-onrort pas, 3 en 4
2) M. Gndcmann, Gcscbichtc des Erziebnng$vosen usv., I, paa. 16,

r) Zie bijv. Ciidcnann t.a.p. roor r cn daarlcsenovd-{. Gcigei irNit. r*r'ino
nin,, Duitsch gcd. pas. rr cn vol8.

í) Niei bij ;orzi in zijn vcrklarine.
5l CL ríttel, Bibl. Hcbr.
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Juiste grammaticale opvattingen ontmoet men in:,4t os

?.7: g.g: Obadia 3; Micha Í.8; r.fi,3.7;5.4: Nahum 3.\B;
Habdhhuh r.g; r.\2: I seldnid r.a?.

Arabische woordaflcidingen vindt men AttLos ?.J: Tselanja
r.r7. WaaEchijnlijk h.,cft ltaschi, diê ge€n Anbisch kende,
deze opvattingen gehooÍd van een Arabischen Jood. Zoo
noemt }'íJ I Sanuel Í4.27 een zi:Leren Nathan uit AÉbië, die
hem van de suikcÍ vertelde t).

Aardige bijdragen tot zijn kennis (leÍ ÍeàIia: Joel 1.2a;2)
Amos ?.r4; 8.8; N&hu t 3.r4; t seinnia 2.11.

Blik op liaschi's zin voor woordgetron've exegese gevelr:

Hosea r2.r3: a3.9; Ainos 6.5; {}hadju 1.t: llicha 53; 5.1;
Habahhttk 3.8, Htgsdj 2.a6; Znchoti& iit.ldiií: 5.fi; 9.13,
Ir.r3-

'fo.stdnd tàn den'fe\l.
In zijn beschrijving dcr Hebreeu$'sche handscbriften và

dc T-ci.ls..l,c Ilniversiteitsbibliotheeli mcrht Steinschnei.ler
oD: ,,Notum enim est editiorlcs hujus commentatoris cele

benimi iextum €xhibere parum genunttm'). Toch is er,

zooals we hierboven zagen, in dcn loop van den tijd weiniS
gedaan vooÍ den Raschi-text jn hei algemccn.

Vnn de wcrl<cn, die textverbeteringcn bepÍoeven, hebben

de volgelde op .ie niet-Pcntateuchische boekcn bctrckking;
t)! Fru! van Jakob MirÍ, lvilna-Horadnr 56!4 (r8r4).
oni:* iiril'Dr van Abrahanl T-rrie, Wilna S63ta).
niDlrn u_r'eJ rl5,D van 

^lcxr 
(lcr Siiszlin(1, Wrr sch.ru -5674,

Pa8. rr4 r35.
Het l.:ristc is v.ln NclniÍj \vrlrr(lr voor dc vt$tsteiling van

den zuivcrcn tcxl, daar dc v( rL.lo iniierl vooral betrekking
hebhn op de crl. ,A.lltst('fthm 55r.1 .n Sulzbach 5523, waarin
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vcel corrupt is àfgednki; maar in de tegen$oordigc hand-
uitgaven komen dczc forten niet meer voor.

Het eerst{ienoemde gceÍt veel toelichthgen op Raschi's
verklarin8 en zoo nu en dan een emendatie. Op den comnen
taar der Iíe c Prophctcn gceft het 9 tertverbeieringen.
Daarvan zijn 5 juist:

l1osea 5.9 nnui o'r* moet zijn r)È,i!"'N r (ook in handschr. ).
Mt.Àd 6.9 N-rirt) i! moet zijn s-rp'il (ook jn handschr.).
Za.hai'ia +r1'\ai 19\ 1r9, )l: \lE moet zijn 'r)r tu, t{,r (deze

passage komt in sommigc ed. cn handschr. niet voor).
r2.z herstelling vàrl een in onze drukken reeds iloeal weer-

gcgcvcn Fmnsch woord.
r4.r8''Èr ir.:r! n\n, llNr is hct bcgin van vers 19.

Hiermcde zijn evenwel nog niei alle onzuiverheden rlit den
text verdrever. Op tal van plaatsen zijD verkladngcn in den
texi geslopen, die niet van den auteur zijn. Het zijn ioe-
voegingcn van anderen, van lcerlingcn, lezers of ov€rschrijveN.

Wel zijn in de ge$'one eclities re€c]s enkele plêatsen Àls niet
ccht aangegeven. Zoo Otudja 4 slot; /ora 3.,+ (beide plaatsen
!':r n )n); rvi;.ra 6.91), Zachatí.1 3.q slot ,). I)och er
zijn er neer.

De mogclijkhcid on1 zoo vccl mogchlk dc tocvocgingen te
leeren kenn€n \ïordt .rlleen sclx)(len door 1l:l rcrgrlijken van
handschriften met d€n gedruktcn tcxi. L:lovcndicn l(omcn dan
vanzelf nog mecr corrupte plaatserl .àn het lichi.

ne Handschrílíen.
Wi€ e€n zeus maaÍ vlÍchtige blih slaat in de inleiding van

A. Darmstctcr's studic dcr Zoa.?i'l, in ltaschi's Bijbelcommen
taar ) krijgt eer indruk van het groot aantal handschriften,
dat er van den commentaar van dezen stceds vccl gclezen
verklaarder bestaat.

Bij hei voorbere en eener nieuwc editic van den commen-rl Zie L I-aN. Die |hn.l.r Jndrn l, rla. 7s,,.
?) zie BertnnÍ, ll.ih:is. zur coÍ,hnbtl (l.r Itaschi Comrcrhre, pàg 3:r

PoznànsË. K.nnnent.. zr Lzo.hiol un(l den \lI lJ.incn ProPh.ren von E/'. d
aG Bra,gdÍy, Ir eidiq pas. xvtl, noot r.

3) catal. cod. Bibl. Acad, l-usd. tsarav. pag. 1r,.
{l xor door nil niet gerardplocgd rvorden.

r) zie llerlire., Ràndbe*rerkrrqe zu Snklft, t prs. 63.

.) h res.h. ed. soggêlalen.
3) Zie Rê\uc dcs É!Lln6 jtnes,.Led 5r-56.
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taar op de Kteine Propheten, als €ercte deel van een bij gun-
stige opname voort te zetten uitgave van ardere deelen van
d€n Bijbel, $'as het, om veEchilende redenen, uitgesloten,
all€ bestaande handschr. te raadpl€gen- Dit is voigens
schÍ.'s meening - ook ni€t noodig voor het samenstellen van
é€n deutdelijken text. Ilen keuze van handschÍ. uit verschil-
lenden tijd stelt n staat om een indruk te k.ijgen van latere
bijvoegingen; geeÍt bij ovcr€enstemming zekerheid omtrent
t\djÍelachti8e lezingen. Verder zal de bestudeerjng der hand-
schr. doen zien welke als de betÍouwbaa$te gelden, om naar
deze den text vast te stellen. indien daaromtrent in de ver-
schilende handschr. geen eenstcnnnigheid bestaat.

Voor deze studie zijn de volgende haDdschr., naar {oto-
grafische opnamen, geÍaadpleegd r):

r. Miidchen, Cod. Mon- 5, verder aangcduidr M, Beschreven
!óór 1232 2).

2. Leiden, Scal- I, veÍder aangeduid: L, geschreven vóór
n70 3).

3. Pama, de Rossi 67, verder aangeduid: P, uit de r3e

4. Berlin, Preuss. Staatsbibl. r22r, verder aangeduid: B,
,,sehr alt" 6).

5. Beriin. Jiid. Hochschule 1475, verder aangeduid: B,
voltooid 26 Juii 1489 6).

6. OxÍord, r4z (Opp. add. 22), verder aangedujd: O ?).
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7. Schockên, verder aangeduid: S.
8. Cincinnaii, Hebr. Union ColI., veÍder aangeduid: N.

Yoor ecn algemeene karakteristiek der eerste vijf handschr.
zij ver\r'ezen naar de hierondcr aangegeven beschdjvingen in
de catalogi. Nog een enkele aanvullende opmerking.

Omtrent M vermeldt Steinschneider op geza"g .vàn Zrnz,
dat de commentaa. op de Kronieken tot 29.rr wan Jozef Kara
zou zijn. Hie.aan k:ln nog toegevoegd \voden, dat mij, bi.j
een verg€lijking met den Raschi-text is gebleken, dat van
Maleachi r.Z tot slot, zonder ccnige nadere annwijzing, de
commentaar van Jozef K:ua is gebruikt. Een collatie van
dezen text mct den in den cd. Lrblin rgrr afgedruktcn geeít
eenige belangrijke venchillen, welkc cld€rs gepubliceerd zul-

De opmeÍking bij L ,,attamer cod. tam vetustus specialem
meretur investigationcm" heeft Steirschneider, zooals verder
blijkt, zeel tcrecht genaakt. \reel belang jkc lczingen worden
in dit hmdschr. gevondên.

In P komen de Loariln zeer spaarzaam voor. Het geeft
goede lezingen cn hier eD danr ccn groote uit\reiding, zooals
Micha 3.Í2.

p is een der beide codiccs uit Drlttrt door llrcithaupt ge-
bruikt bij zijn Latijnsche vertaling van ttaschi's conmentaar
€n L vrijer in zijn lveersave van citàtên eD nu cn dan ook van
den Raschi-text.

Van B geelt Elbogen als karakieristiek: ,,ni€t nau\rkeurig,
slaat regels over, maakt vergissingen door homoiotelcuta;
toch D9ïf trrNÈ ns rnr DlDil) pïJrb thtr nDDn ED!!t,

In S beslaat de commentaar op de KL PÍophctcn 22 aan
beide zijden bcschreven pagina's. De hoogte van het schrift
is ong. 2r c.M., ter{.ijl de br€edte van elke kolorn ong. 5 c.M.
bedraagt. Op ieder blad staan 3 kolommen naast elkander,
elk van 33 regels. In/oulis r pag. aan beidc zijden beschadigd,
terwijl het laatste deel .'an Zachaia eÍ MaLeachi ii Í kololllL
over de gehecle breedte van hct biad (ong. r8 c.M.) is geschre

r) Dak zij lriÍ seDra.hi au l)r. var Àrcn.lonk ! l-.r1,r,, l, ,\. |rennann
re r.rnrJ,:.M., Í)r, ok. le cnr(nnriri.n s. frn t,ocr frrL n.t N.!t.rl. cezántschap
rê Ron., di. mit lrij h.l vr/rurcln nq hrnns.rrr.l!.hn\r/xtrn' \r.rcn. Bóy.ndicn

n s. s{,lio.l(r tr zlyicltxu, di. Dc raMijn zH oud
Raschi-b:n.ls.hr. oL rlrir I

2) zic ciial. llilll. l{rr'. IíoM.r'sis,]lin'rh(n rrr;, t)rs...
r) zic c.trl. cod. Bin. ,\.nd. J_u8n. ll|la!.,l,x!. rro.
í) zic Manus.ript. cod. rrcl,r. l it,t. (le ]{ossi. vo1. l, parm& r3ol.
5) zie stcinschncider, H. schr. vcr,oirh'is ,Bor]nr 1397, decl I, p.s. ,1 cD

6) Zie Livrc d'Honn.go à h lÍcnDiÉ dtr D.. l,ozrrnski, Hebi ge.l. pas. 2o4.

t) ZiêCat. Bodl. Ncnnauer, pàg. i9, No. rr5 on No.393. Hcr eeF te is seschrcven



1()6 -
ven. Dit handschr. schijnt ook zeer oud cn gccft vcel in
margine, wat in oudere handschr. nog niet voorkomt en de

hand van eeD lateren bewerker door het veranderde sch Ít

N is, volgens het voor mij liggende titelbiad, geschreven

door Nathan b. JozeÍ voor zijn neef Mozes b. Jisaj en voltooid
op Vnjdág 24 Sjcwat 506r. Het in Spaansch rabbijnsch
schrift geschreven handschr. bevat op 82 pag. de verklaring
op de Kl. Propheten. Op elke bladzijde staan 2 kolomnen van
zS regels, hoogte schri{t r8% c.M., breedte kolom 6 c.M. Het
heeft goede varianten, hier en daar aan het woord€nboek van
ibn Ganach ontleende toevoegingc)\, ?,ls loel 4.2, AMos 7.141
8.r:9.2; Obadía 3.

Een op zB Juni van dit jaar te I-ondcn bij Sotheby & Co.

verkocht handschr. t), dat volsclls d(n cat: ogtls uit de clÍde
ecrw stamt en geschrcvoi is tc 'l roycs door lt:rschi s leerling
]t. Schemaja kon door mij, ook in {oto, niet geraadpleegd

worden tengcvolgc van dcn onNil varr den tegen$oordigen
bezittcr. Hocu'cl }(it volgens hei oorclcel van I)r. C. Du-
rl,in.ky in p.r s.l,r:r.lrtk o,È1, ílê-lrnS rrn nrij
zoo oud is als in den catalogus opgegeven, zou het toch
hoogstwaarschijnlijk belangrtke diensten als studiemat€riaal
hebben bewezen.

|e ouding àet senadfleelde Handschtiltek.
In een essay') schrijít Berliner teÍloops over de ver-

ltouding van L en M; dat ,,L írei ist von rllen Zusátsen
und Einschiebseln, Íelche in unsercn Àusg.1ben in Paren
thesen mit der Bezeichnung pÀ ru,r ND oder 'n vorkom-
men; sie ist Íerner Írei von vielen Midraschstellen und
Erklárungen, die bei Lrns mit N rnNr) ,1 oder tblN rN be-
ginnen, wàhrend die neisten derselben in dem Miinchener
Coder schon zu lesen sind".

Ío7

Deze verhouding scnijnt evenwel aueen in den Pentateuch
te bestaan. Uit een vergelijking van den Raschitext deÍ Kl.
Propheten 1) bliikt, dat in beide handschr. ongeveer dezelfde
zinsneden ontbreken. Ook de op homoioieleuta bcrustende
verschrijvingen zijn, met een enkcle uitzondeÍing, bij beide
g€lijk; in de transsc ptie der Loa.im vijken ze nu en dan wel
van elkander af.

Na deze inleidende opnerking nog een algem€ene mede

deeling omtrent de filiatie der doormij g€raadpleegdehandschr
\róór bet trckkcn cencr conclusie zijn telkens i€r staving

een reeks voorbeelden voorop Seplaatst.

a) /odl r.6 is het tweede lemma ve.plaatst in r.7 nà Jern
lrros 4.ro is verplaatst nà 4.rr
Ouadh | "t"at dê lo.r 'ii:N jlrr_ ,i.p.v. -':-N :\rrll
,.lr,os r.3 is Nb!! fïtD afwezig
Nah m 2.7 is ND): NrP)n afwezig

JoeL 34 i.p.v. nl\j) : rbln nfD:
.\',/,.r, r.r. .p.v. ir)-',)'Nu '!r' i')-').Nu:r:"
Deze alu)ijhinsan kamu tn atte tnnds.h/. laor.

Cfi.lrs;z r: Op grond van verplaàtsing varl zlnsdeelen, van
gclijke typischc foutcn, van wcglàten van dezelÍàe Laazim,
van dezelÍde goede o{ bctcrc lezingor mag clc gevolgtrekking
gemaakiworden,dal alle dchí handsthr. íot dlzclqt AtLlrcLyfus')

b) Ánas 3.r2 slot irD* D\nr:ï alwezig h L cn II3)
8.9 u:u1-'l'rr:- -:N1
6.3 lntlD ni -D'rlbn

II icha r.r5 slot ÈnlD't tu lDilD.,

5_2 \nutrln-ltDN Dr :_11 ,,

Hosea 3.3 iNn I bult ,,

Haegai z.t6.l tl rlÈN hjltDtt

rl Catalosrc ol a valuDleCollc.tion olHcbraictr nrcludnrs son,e nrportnu!ex.lr
natruscdpls, Lon.ton r9r3, pas. 6, \-o, 4.

:) Monátschriíi í. G. n. W. d. I 136r, pra. ioi.

r) Ecn sedetailleerde r,eschrijenlg dor o.tDrek.Dd. plaalsen naar stopen ilSe
dceld, zal eLLers vers.àijíen.

2) Vcrde. aanseduid me! R r.
3) Re Da óireêrr hel recds tri! naátu va Ras.hi.
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Concl sie 2. Hoewel in M een aantal uitweidinger voor-
komen, die L niet heeÍt, blijkt uit het feit, dat verschiliende
Midrasch-verklaringen en citaten van andere aut€urs ,7-

sluite .A Á L en ItI nict lootkomeÍ, d,at L en M kaar een o iler
aíschrilt t) 1tai, de aïcheíy,tís zin bewe/ht d.an d,e ns a.nderc

c) Eosea r.2 i.p-v. t9iir o'r': - r;r,tg \Dr in LMNSP
n'n!, - Nlu aÍwezig in LMNPS

r.3 i.p.v. n: ffir - nnN ,ï in SP
r.6 Enrl afwezig in LMNPS; in margine reeds bij S

rirrDt - rj':rrNu :rfwezig in LMNPS; in margine
reeds bij S

Joël 2.2o slot- rl'nl:rr afwezig in LMNPS

4.16 n1DrN - ïrlr\ aÍwezig in LMNPS
2.2o Èrn irnDt ur a{rvezig in I-MNPS

Habahhuh t.1r Dnn! Èr afwezig in LM; wel in NPS.

Uit d€ze voorbeelden bli.jkt, dat NPS onderiing verwant
zijr en r€eds toevoegingen hebben, die in de oudere handschr.
nog niet voorkomen. In S is het proces in voÍding in den
vorm van kantteekeningen in marsine.

Toch hebben NSP ona{hankeiijk van elkander afwijkende
lezingen, zooals uit het volgende btijkt:

Hosen tz.g n/'r ?rïr n!;1N'D BOI-MS luDur (fortief),)
N ï!bir'_l
P ljl.,Drlr '!D lrrirn nuD r

,4,r4! b.J ft)t . lu )l'_1: Lll -l$erig
P Dlbu'r 3)

dndere haDdschr. lil./Dl, I
(foutieï)

Narrrm r.2 i.p.v. ri:'"' nN Nn rlrr)l l-M nlBr 'rorlr

N Srn llN Nln tDDr

P JlB Nln tb)ll
B P Èst tuut

r) vqde! aangeituid met R :.
2) zie Poznmski, t.a,p., InleidiÍg, p.g, 23,

3) zie co,nnentaar van R, Jozrl ftara.

-ro9_
Conelusie 3: In P N S komen gelijkêlijk passates niet voor,

die ook L en M niet hebben; staan toevoegingen, di€ L €n M
not niet hebben; komen onderliry aíwijkende lezingen voor.
Defialue zijn N P S algescbexen utn een oolbeel"4 (R?), dltt
headht ;s raa! R2

d) p heeft veet zelfstandige lezinSen be\raaÍd, die in O en
B nict voorkomen. AlIe drie handschr. hebben reeds meer
toevoegingen dan de tot nu toe behandelde.

Op grond van het voorstaande zou de volgende stemma
kunnen opg€steld worden.

RI

Rz

M R3
/\\--.-.-

N P S R4

-//t..p oB

//'\----------



DE PROTOCOLLEN DER HOOGDUITSCH-
JOODSCHE GEM E ENTE TE AMST ERDAM

VOORDRACHT

gehouden it1 de Vergadering van het Genootschap voor Jood-
sche Wetenschap in dc ve.gàderzaal der Nederl. Tsraë1.

Hooldsynagogc te Amsterdam op Donderdag 29 April 1926

des avonds tc 3 t/2uu', tloor Dr. D, M, Sluys.

Gedchte ddnuezisen:
I)e iitei 1'an het onder\,!€rp, dat ilr mij voorstcl hedenavond

nlet U te behandelen, is van {cidsr:hcr onvans, dan de punten

\raarover dc sanienspreking stril<i golon,cn zd looPen, aan-

geven. I)e protocollen immers lnei hun gcschir:denis, inhorrd
en de daaraan toc te kennen waardc, vdgêlek€n met ander
màteriaal lu)r de geschiedcnis dcl Hoogduitsclle 8em€entc
alhicr, bicden cen zóó onvàngrijke stol ter behandeling,
dat deze ovcr het kacler van fén studieavond verre uitgàat.
lk hcb lnij daarom gcdacht mij in deze bijeer*omst tc be

perken lot hct geven van e€n inlcidnlg ten hPboêvê v.n hen

die tcr gelegene tijd zich eens rnochten SeroePen gcvoelen

ecn studie van de protocolten te maken, en, naar ik hoop,

zich van dc gcsc\',:ns, die ik 1.oor hedenavoncl verzanlcld hcb,

zL lcn bedieDcn tot het opstellen van de Sron.lslagcn van

eeD evcntuccle publicatie, om daarop de beoordc.i g van het
in die protocollcn vcrz.,meL.l materiaal tc doerl opbouwen.

l)ie beoordcciing zal, dit cliclrt in hct oog tc \roril(rr gíihouclcr,
zeer i.crschillend Lunnen uitvallcn al nurr rnate mcn ver-

\(Lchtin8€n hcclt omtrent eD in zrln versrlchtingcn bevredigd
is betrcffcrde het seschicdkundig n1ateriaal, dat in de proto
collcD is verramcld; en ik dien vel op dm voorgÍond tc zeggen,

dar op dc l)rotocollen ailccl, zonder gebruikmakjng van ge-

gcvens versirckt door andere bronncn, als: bescheiden aan-

wezig in lirjks , gemeentc- of andere archieven, geschiccl-

kundigc, letterkundigc en godgeleerdc werken, opschriften
van zerken enz. dc geschieclenis van de Hoogduilsch Joodsche

gemeente niet kan worden opgeborwd. De protocollcn immerc
zijn velrc van voll€dig. Zij bevatten althans in de oudste
tijden niet een nau$.keurige aanteekeninA van hetgeen
Parnassijns in hun vergaderingen hebben behandeld. Aaneen-
geschakelde vcrhalen van gebeu enissen komen er sl€chts
sporadisch in voor. I)e €rvaring ctoor mij opgcdaan bii het
bewerkcn van de stoÍ ten behoeve van een aantal opstellen,
waarin ve$chillencle tijdperken uit de geschicdcnis der ge-
mcente zijn behandeld, heeft mij ten minsie tot de conchsie
geleid, dat zonder een g€zette studie van elders te vinden
mate.iaal eer goed inzicht in de gcschie.tenis niet zal kunnen
worden verkregen. Dit neemt niet weg, dat zonder de aan-
ieekeninÍjcn in dc protocollcn, die geschiedenis voor het groot
stc gedeelte ongeschreven zou noeten blijven en de inhoud
eNan 1lcttigt drs cen breed opgezetie studie, en, indien
medewerkers en rnicldclerl voorhancien waren, publicatiên,
bewerkt als de protocollen van de gemeente Eisenstadt, die
Dr. B. Wachsteir onlangs het licht heeft doen zien.

Voor hedeDavond heb ik nij \-oorsesteld ter il eicling daar-
van met U tc behanclelen de navolgcnde punten:

r'. Wat moct onrlcl hrÍ r'rxrrtl fuoíitau.k ''JaÀen \cr-

z'. Wie hebben clc aartcck$ingcn in dc l)rotocolien gc-
steld?

3'. De taal door de schrijveN cler protocollen Bcbczigd;
4'. $/elle is hun a.chivalische waarde?
\Vannecr ik thans overga punt r". te behandelen, mag ik

zulks niet ílocn zondcr ge|ag te hebben gemaakt van een

verzamelstaat o.a. van de archicven der gemeente, een soort
regestè daarop, samcngcstcld in r7B8 door den Opperkoster
R. Chajiiem ben R. NÍosché Cohen Carveren, voor het nage-
slacht be"'aard Bebleven ir1 een wcrk, getiteld: PinÈas Inlten
,a7À, letterlijk: Iklielríatisloeh. Het vertoont enkele leem-
ten, die echier van geen beteekenis zijD bij de wijze, waarop
dlr samcnsteller zijn archivalischen arbeid heeft vc[icht. De
onschatbare àrbeid, door hem gepr€steerd, lvettigt het 8€ven
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van eeni8e geschiedkundige aanteekeningen omtrent zijn

9 Ádar I 5537 (16 Februad 1777) besluiten Pamassijns,
nademaal ll. Mosché Cauveren, Opperkoster cn kerkelijk ge-
committeerde, z jaar Íleleden door een verlamming is
getroífen, ÍaaNaD hij thans slechts gedeeltelijk genezen is,
en zij toen op zijn vevoek hrbben goedgevonden, dat zijn zoon
Gajjiem zijr {unctie zal \,laarnemen, echteÍ zonder het rccht
acten tc teckcncn, cn It. Mosch.l aan de rcchterzljde ver
lamd is gebleven en zijn zc,on in ieder opzicht waard is hem
tc vervangen, op verzoek van R. Mosché, opdat niet eerl

andel dc vruchtcn zal plukhcn van hctgecn R. Chajjiem toi
dusveÍre heelt verricht, dezen bjj zijr vaders leven reeals te
bcnocmen tot Opperkoster en herkclijk gccommittcerde en
hem te machtigen al de dàaruan vc.lxnclcn rcchtcn rit te
o€fener ter assistentie van zijr vader, zonder bezNaar van
de gemeentekas. Na hct ovcrlijdcn ïa zijn vader zou hlj dezen
opvolgen en genieten de bezoldiging en de emolu enten doo:r

dezcn gcnotcn, iD ruil Nn:lrvoor hij dan ook zijn moeder zou
hebben te onderhouden. I)it besluit werd genonen q Adar I
55j2. \r'r'vnn L r Pa.1 $r'-: ;:'r.::-irr'5r t,

28 Sebath 5545 (6 !-ebrrari 1785) volsde hij zijn vader, die
2() Scbath lvas overleden, op. Na zijn bcnoeming wijdde lij
zich aan de samcnstcliing van het PiÍlí,s lltuo ntis, dtt op
15 Eioel 5548 (r8 September 1788) voltoo vas. Uit het
Pinhds Iweníatis blijkt nict, dat hii dc sa cnsteller cNan
\ras, tenminste zijn nnan i!,,Í.:lt cI nict in gcrocmd. Het
schrift cchtcr wijsi erop, da1 hct door li. Chájíien veÍvaaÍ-
digd is en ooli ccn ncdcdcLl:ng in hct protocol, waarin het
ondcr dqteekening van zz Elocl (?5 Sepicmbcr) luidt; ,,Wij
hebben crvaIcn hct nut, dat hct .Pr,À,rs /,?r'.rtílis, nu o angs
vervaardigd, biedt en het nut dat cr \.àn getrokLen Lanwordcn
vordert, dat een ter zake kundig man als lIàzkier NaÍde
toegevoegd aan Parnassijns. Wij besldten daarom, omdat

r) r'ospdlin{ op hcr priest($haD var R. (l.jjhn.
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R. Chajjiem cauveren de semeente zoovele jaren belansloos
heeft gediend, o"n: rr:51) cn hcm een ni€uw ambt op te
dragen, n.I. van archivaris der gemeente, inwelke kwaliteit hij
is belast met het bijhouden van het nieuwe register en het
toezichi op alle documeDten, pdvilcgiën, grondbrieven en
anderc schdfturen, die be\iaard zijn in de kast ter Secre-
iarie of dàarin later zullen worden gcdcponecrd, die dar alle
behoorlijL geordend noeten \íorden. Voorts besluiten \a'ij hem
te benoenen tot adjunct-Sccretaris €n boekhouder, waarvoor
henr cen exira bezoldiging van I zoo. zal wordcn toegclcgd."
R. Chajjiem zctf beschrijlt zijn werk als den inventarisstaat
van al het gemeentebezit, bclangrijk en gering, vetsrollen,
kerksicradcn, ervcn, grondcn, roerênde goederen, hetzij door
mnkoop, hetzij door heffing vcrkrcgcn, rnet opgàven van de
schenkcrs, de protocollen, kronieken en andere registers ten
dienste van dc admnlistratie van de stichling der gemeente
aí en de plaats $'aar zij zich bcvindcn. Zrjn overlijdcn vermeldt
hct protocol in de navolgende bewoordingen:
.)ïnn tu lui:n ntlDrrr) ,nblrir *:1 rrDirn n_h ,t{f ïrr 'lhn tJ.r

Pu Dri: ]E)r!l'l9nu 9i È:ri, F: nui: r"!n)! l: Êin tr D)
nnDNl orl-u! nrln \)!l rr!! \tnN ':tt )t p:D' o"nr 5rlx:ru"
5tj:tus u: rs:t: lr>;p: l'!rN)t Èt !Èr rnÈr :l-r\j): \y D\lu rJ( lDt li,lr
nD n)+ nDt.rlln -r!Df ,tsr Dr! E\llrN Èp: Dt\lr! rïNt I,,i. Jot,,j
:ir:r )N!D Ntl 1\)!, In llrN )'.1 b,thN o,nÈu9 irltr.ir rp, nuI]D

r) ,F]t)Pn nttl )hN 19\ b\D)t! \)t l, thr )bDDnl .,t/rl!t:

In dc t<ronijk van R. Bendit Winnik hcct hct: Op Srbbath
r8 September (dit nloet luiden 17 September) r,+ Eloel is
gevallcn de krcon vàn het hoc,fd onzcr gemeente, is helaas
wegens onzc zondcn ovcrledcn de hooggeachte, ongeëvenaarde
n. Gajjien Cauveren. In het bcgrafenisre8ister heet het
r.{ Elocl 5556 ,l) Dsn 'fih lt ,r Ir:N 'm$ 3)

De \r'aarde vàn hct Pi.nhas Inl)entatis liet daarin, dat het

!) Lespclins .p Dê!te..n )i\x. r!.
?) sohriiÍlnil vcor I'r.
3) ÀÍee. ovcr ,ien nr nrijr artilclenrcets sctitcld: 'u, R!41r. Dt{n." vÍij-

disar.nd JrN 5, no. i,, vls.
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à1le stukken die R. Gajjnn in het archief aangetro{fen heeft,
aangeeÏt, voorzoovcel zij in de protocollen voorkomen,
ook de plaats, waar zij in extenso oi in resumtie wermeld
worden, en ook de hcdnnering bewaart aan docrmenten,
waaryan de protocolien geen gewag maken, doch rvaarvar
reeds de wetenschap, dat zii voorhandcn waren, voldoende is
om voorvauen in de geschi€denis vaÍ de gemeente beter te
belichten. lk noem hier hei Reglement tcgen de mannen van
Polen van 1660, het kwitantie vin .le betaling van de be-
graafplaats tc I'luiderberg in 1675, waarcver ik hcb geschÍe
ven in nijn bijdra8e in den íccstbuDdcl \Yagenaar, getiteld:

,,Bijdragc tot dc gcschicdenis van (1e Poolsch-Joodsche ge

meente te Amsterdam" r) . Opvallcnd is h ct , dat cr zich nog een

aantal rcgistels zich in hct archnit lnivnrdt, dic R. Gajjim
niet he€ft vermeld, hoe$,el hij zcll mntcckcningcn daarin
gesteld heeít, n.l. het rcgistc]. op dc zitdaatsun, w:rarh hij
ztrlf een aantal transportcn hceft .Hngeteekend, cn dat zoí, el

indeniekst vansomflige transportcn a-Is in hct Reglement van
r7rr cn dat van 17371vordt aanseduid àIs ,,blatical" ?onder
mcer, en de huielijksregisters. Waaraar dit te rvjjten is hcb
ik nict kunner vaststcucn. Itaadselcn zullen er echtcr altijd
blijven bcslaanr ook lnjjn opvolgers zullen dcnkeLjk r'eI eens

voor raadselen, waarvoor ik ze nu onbcvust plàats, konrcn
te staar en ik hoop, dot zij ntij zullen vergifícnis scho,kcn,
gclijk ik nu saarne R. Cajiim z.s. heb vcrscvcn.

Ik kom thans aan dc beantwoordnrg vrr dr ccNtc lraag,
wat onder het wooÍà hloLacoLl.lí moct rvordcn verstaan.
Ge$,ooniijk wordcn hicmcdc arnscdunl vic, in juchtleder
gcbonden folio rcgisters, crp rvclkrr nrgzijdc prijkt het woord
Plotacol. íret het rangcijfer I, II, IIi, iV cn m€tende buitcn
lr'aarts, het cerstc dccl 16 x 4ír cM., hct t\eecle 2.r X 38 cM.,
het derde 24 x 38 cNI. en hei vicrde 27 x 43 cM., en tellendc
het eerstc dccl 95 bladen : r9o blz., het t\reedc 623 blz.
rnct een álfabeth, het derde 657 blz. mct cen alfabeih, dat
echter niet geheel bijgehoudcn is, het vierdê 2r8 blz. eveneens

r15 -
met een alfabeth. Het €erste deel vangt aan met het op-
schrift n'). r, en loopt vàn Sabbath r2 Tammoez 5468
(3o Juni r7o8) waarop een vrijwillige offering is gchou.ten
voor de gemeenten Kalisch, Kratoschin en Kam?.k, die door
honger en pest geteisterd waren. De aantcckening is op
Zaterdagavond gcsteld, doch p'r,'D is doorgehaald en daarwoor
is gesteld p'lr:ir, omdat de offering op dcn dag zelí had plaals
gehad. Het laatste besldt is gedagteekend 14 Menachem

5,197 (r? Augnstus 1737), rïaarop volgt e€n lngment van een
bekcndmaking op 8 Ab (6 Àugustus) en daaronder de aan-
rêêleningl'ltr-3i'o'ott! -n ])rtrrllF-f )9, _sFNt- N)tlrr: ot-
utrl'!'Fn!.,: fl)l -N- :"iN -:r)i111 Frrr "l) :.Jl-lr -!tr ur -\)

l!r)N! l\ lN ÈïDt urrllt N D"rni:l l\ rï DïDr)

Daaràan aansluitend bcgint het tÍ,eede deel op blz. r
D-nt rj::n1 Dr:' )'r!Lr r-r' $fr Nji)È,'r: À),r.a-,rr--, -u,
r,! l:Nn y"r È,0)r! rn, Dï)ïFnf p'!l n rn 1n Drn p"!5 Dr:r.o

l:l$ Nli J ï it i'N ll'ln: rr\Jtt,ï, ltuJNt nDlDt t9D Dll'DNDirt
Dir)r l)!j lN rr:nbr f\i 19 bnoq olr rn\rllti l.r)t!i rD nnN nblDn:

-n]Jlllt tlD t 'Dl htn? nr
De eerste bckeDdnrakirg van Ilosana liabbri, zr'l'isrie 5498

(r5 Ociober r737) l)etlclt sclí.]{ccl in dc Synagog€, het laatste
besluit is varl Zatcrdagavond 17'lisrie 552s (r2 Octobcr 1764)
en betrelt bet huren v.ur hct Grocnm:rrktpakh is tcn bdxxrve
van tijdelijhe diensten voor bezoelrcls van dc Uilcnburge.
straaCsylagoge, die toen opnicuwmoest worden opgcboulvd.

Aan hct slot r.ordt niet nedegedeeld, dat het register buitel
gebndk is gesteld.

FIct derde deel vangt :Ian met dc li.jst v:rn de \roorzangers,
die op de Flooge Feestdagen A.M. 5525 (1764) hebben
dienst B€daan en de velkiczingen gehouden op het I.oof-
huttenfeestA.M. 5525 cn eindigt op Woensdag 12Scbath5550
(28 Februari r79o) Ínet dc woorden:

l): ordrD) Pn t:i ï! D :h), $n hD,rt)h tlD !9Dn tgp ') \)!r1

Tr:, lr::: b$D)] !"!t:ir 'n or,: 5,nn::raN *'rD u'nn DlD trn J!r,n
nltr rjt! Prnu Nth' rt DD! hÏ4r! 'n t'1D !rï! n) r! ïÀ{ tj,tt*

'rlr'5 ;ir.'ï iÉirii b:!r r!,r Err ErlDrrbN nlnllrn .r: i1 i)rnt
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Het laatste besluit betreft een Eeschenk door den Gazan

Itsek Packetrager r) aan de gemeente gegeven.

t{Êr vierd. deel \angr Jan met h.l ol,..hrill ir: Isi'IrrN-
waarin het tweede woord moet \jl'orden uitgesproken lrrsioert

en dat dus moet beteekenen ,,ttlsre Aatteehening"
Het eerste besluit is Sedagteekend 23 Sebath 5550 (rr

Maart r79o) en eindigi met de lijsi van de Voorzangers op de

Hooge feestdagen A.M. 5568 ír8o7).

De schrijver van Parnassim Scbruikt, gelijk uit het hiervoor
medegedeelde blijkt, in de Íormeele opdnchten aan de Proto-
collen vooraígaand nimmer het lvoord Proiocol, doch duidt
ze aan als nllr)r r!D. Ware het nict, dat oP enkele plaatsÊn

het woord: p.otocol voorkwam, o.a. tu de aanteckening var
het overlijden van R. Gajjim Cauveren, dan zou twiifel
hebben kunnel rijzen, of de term protocol zonder ceniSê bij-
voeging \'el daaNoor mocht \rorden Sebezigd. De vier be

doelde boeken zouden dan ook feitelijh met den naam'rlD
nD]rrl ol selijk R. Gajiin Cauver€n zê ook noent nDrtr|DPl!
behooren te \'!'orden aangedukl, aansluitend aan den titel
Groot Memoriaal, dic de registers, de besluiten van de stede

lijke OveÍheid bevattend, dragen. I)e naam ,,protocol" is

echter gemeelgoed Seworden en zal dus ook in de toekomst

als titcl van de becloelde registers moetcn blijven dienen.

Daaronder moet dan echter meer worden begrepcD ln de cer

ste plaats de registers die R. Gajjim Cauvcrcn reeds tu zijn

invcntaris mct den nanm Fll\r:i rtlo ulndlridt VeÍSeleken

met .le vier prolocollc is de stof daarin overgeleverd van

bescheiclen omvang. Mocht cchter de vraag rijzen, of van die

boeken nict cen groot aantal is vertoren Segaan, dan zal dit
een open vraag moeten blijvcn, te oordeelen naar de oln-

standigheid, dat althans in den tijd van R. Gajjim cauveren

niet meer rcgistels voorhanden waren R Gajjim deelt mede,

dat in de Last ter Secretarie zich behalve onze 4 protocollen

en de nog aanwezige Houandsche Íegisters, bevonden een

rl Voorzrqcr d.L-rwoedc Syt^g.Ac 1r39-tr9t.
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nllrDr DP$ loopend van A.M. 5,too tot 5405 (164() r645)i
het reglement der gemeente en nDi)r r!è looPend van

\.14. 54oo- s4jo (r640 -i670)
het reglement der gemeente A.M. 5$2 (1672) met de ont-

vangsten van den t íeehonderalsten penning (met dit Regle

ment wordt bedoeld het Re8lement van de Poolsch-Joodsche

semeente) 
r) 

;

Protocol met inkoopboek, t.w. van de Balbattim, (geïmma-

triculeeÍdeleden derGem€cnte)'?) beginnencl A.M. 54oz (Í612);
Reglênen1 A.M. 5q4r í I68 r):
Reglement A.M. 5486 (Í726);
Reglement Gemiloeth Gassodiem A.M. 5440 (Í680) en

nSnpn n]i'irD rrDD nDf:i d.i. Bestuurslijsten tot A.M. 5498
(ri37):

Inkoopboek Balbattim A.M. 5477 F7t7):
Idem en Reglemert van A.M. 5440-5482 lÍ68c-Í?22);
Hollandsch Re8lement 1737 ({olio);
Holtandsch Reglement 1737 (kwarto);
Inkoopboek Balbattim A.M.5483 (1723) (nog tijdens R

G:Ljjims functie in gebrrrik).
Uitgezonílerd de ook door hem vermelde ontvangstboeken

van den iweehondcrdsten penning A.M. i4rr tot 545r
(165r 169r) en het lolio ltcglcnlclli 1737, zijn, voorzooveel

ik 7-e heb ktnnen identiÍieeren, dcze bockcn in het archief
aarwezig. Het toeval, o{ Iiev€r de hind van dcD t}indeÍ heeft
wel eens gescheiden lvat vereenigd moest zijr of aan €lkandeÍ
gehecht wat niet bij elkander behoort, zoodat b.v. een

flagtnent index van het Poolsch-Joodsche Reglement,
waarvan in éón bock 8 bladen over zijn, zich bevindt in een

tweede bock en !l'el de ind€x van het 9e blad, en de hand-
teekeningen van de gcmeenteleden, die de akte betreffende
den aankoop van de Groote Synagoge hebb€n geteekend, ook

,) Dit rerrc €nt znl eerlrns door Pror' I- Nlar.on (rrros te lrdlijn) wordcn

?) D. innnàlric{latiê bêlalins L.n cen inkcolsckl soÍlcn
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in twee verschillende dcclen zijn ingcbondcn. Dit vast tc
stellen, is tevens het tc verbeteren. Bij een herinbinding zat
met de ontdckte fouten rekening kunnen worden gehouden.

Het materiaal met dcn naam ,,Ptatocotten: FDr-Dr r!D',
verder aan te duiden, on dàt ik nu met den tenninus a quo
t.\r'. 1640 begrensd hel), \ordt niet dígesloten mct den datrm
vin het Protocol I\-, doch vindt zijn remÍ s ad quem in
een register, drt het derds deel vornlt van een bcsluitenbock
van Pamassin, aangevnngcn na dc hcrstcuin8 van .1ezcn in
hun Íunctie op 27 .Juni 17931), ('lr eindigend mer den dtl8,
waarop de Hoogduitsch-.loodschc gcnreente tc 

^msterdam,krichtens het decreet vrn l.odc\\,ijk Napotcon vín r2 Scp-
tember r8o8 dcn naan kru:g va I I ollnndsch . Hoogdu itsch-
Joodsche gêmcente te Anrstcrdanr. l.:venzccr l)ct)ooren erroe
d. r.cds g.nocmdc l-lollxnds.l'. I,r,,t,",,lt.nFlh\: :\)rti q))!.
die waren aangelegd onl (larrin aÍschrift tc houdcn van allc
ofljcieele beschikkingeD op dc gcrrccDtc bctrckl{ing hebben(lc,
cn ccn bock gctiteld ,,{'afu,Loek" Lrolrcnd van r7()t tot tjgj.

Net Januari r8o9 besinnen .le gcregeld biigchouden notrr-
lcnboeken van ParnassyrÉ met als bijboeken dc boeken vtrjl
uitgaande sonrs ook van dc ingekonrcn stukken, en boclicn
den tekst van de bekendmakingcn bevattend.

Wt komen thans iot h€t 2e punt, dat ik mij hcb voorge-
stcld te behancl€ien: Wic hebben do aanteckoningen in dc
protocolen gesteld? Begrijpelijkenvijzc kon dc gcDrccntu, die
in dc eerste jtrcn van trarr bcstaan slccl,rs Í,vcr schamctc
mi(ldelen cle bcschikking h.rd, nnrt (liruct ovrrÍiaan tot de
aanstclling vrLD ccn vlsl{ll schriivc' vrLn I'amassijns of van
13'9nir. waalnrcdc h hct rl{.Ícnrc.'r Íl( vtrgr(hriDg van Par-
nassi.ins,), c'r Dil t dr LicnrceDr. \y)rlt nnngeduid. Dc oudste
aanteekennrgcn zijn afkon)stis van l,anrassijns of Uemoenicnr,
zooals zij toen heettr , wicr rr:r|ror hcr geschicdkundig wcrk

i

'- rr9 -
Seeïlith Jislo?;l het ecrst heeít overgeleverd. Jacob l,ech-
hoven en (;ompr€cht I-evie hebben, voorzooveet dc schriÍt
vcrgelUking doet concludeeren, de cerste aantcekeningcn ge-
stel.l. Echtcr niet alieen Parnassijns, doch ook ieder oÍficieel
persoon die icts van bclàng heeft aan te teekcnen, hccít hct
recht dit tc vermeldcn in het tni, ,D' Dpls dat een zoo kost-
baar bock \rcrd gcacht, dat hct \ïerd bewaard in een kist m€t
3 sloten, dic alleen in tegenwoordighcid van (le 3 Nlenoeniem
cn bij aíwezigheid vaD ccn hunncr, ook van e€n der hem vcr
v{ngendc Dotabelen, \rien de sleutel door hcm bij zijn vcrtrek
moest \vorden toevertrou\-d, kon worden geopend In het
oudste protocol trcÍícn wij dan ook verklaringen aan ge
tcckend door lt. Sabbattai Hurrvits, door lt. Naihàn Spiro uit
l'mxB. .ên lr:ll.sl ini/crrrloring. en de akr e vrn .ornpromis \ àn
i\.NL 5.íor {r6,tr) scteekend door R. Isaac Emich, l)avid
Weele, Jonl Isaaczoon Cohen, rvanrover ik heb gehanclcld in
mijn opstel: 

^mbtsdnt:r 
der oudstc Opperrabbijncn enz. blz. 8.

l)c oudc protocollen vertooncn dan ook een groote ver-
scheidenhcid van haDdschrift, en daír er vecld stecht schriÍt
en gebrekkige taàlkcnnis in sanrcngaan, is dc studie van die
bo€ken ecn zccr nocilijkc tarrk, die ik echtcr door ccn af-
schrift, dat ik bij Di.iD vooÍst (ln voor dc divcrsc opsrelien
door mij in het licht Íacgc'vcn, lul, gcmaakt, eenigszins kan
verlichten. De gcwoontc, d(: Í{cdenkwtLrrdighcckï (loor
dcn persoon, die daarbij de hooí(lrol vcrvuldc, te dorn op-
teekenen, cn dezen ook over te laten de optcckennrg van de
bcsluiten dooÍ hemzelí oÍ op zijn initiaticí gcnomen, is lang
in z$'ang gcbleven.

In protocol I b1. 4z verso, treÍfcn wij zelfs aan een door de
Opperrabbijnen R. Ábraham Bcrliner en Il. Salomo Aylion,
Chacham dcr Port- Isr. cemeente geteekend besluit van den
3 Marcheswan 5479: 28 October r7r8, om voortaàn niet te
geven appÍobaties op hct drukken vangebedenboekenmct ver-
bod van nad rukken door anderen, in het protocol ingesch rcvcn
door een schrijver van d€ Port. Israël- Gemeente van wirns
hand, en dit is ccn novum, dat ik U hier terloopsrvil mededoclen,

t Zie nijn oprtcl uir dt l,ryl,ntt,!'i:nr. r;.!trt 5\ rao*. rlcr IL D.J. (;c-
Íi(nle lcÀEi.íl.hr jn de j!rtrr r163 r8rr,.\'tr\1.d1 !r:{, blz s

?) Zicooh Drl)n.rkl, \\tlt|jly l'1, hLcdN lintiv.trrr \ink6 (Ucifi r9?7)trt. nr4.


