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TITELS VÀN DE TUSSCHEN I JUNI 1933 EN 31 MEI 1937
GEHOUDEN VOORDRÀCHTEN.

Sinds 1938 verschijneÍ de jaaÍverslagen over de weÍk-
zaamheden van het Genootschap in druk onder toevoêgiíg
van ledenlijst. In verband hiernee en op grond van een

aa.tal andere overwesingen heeft de Commissie van
Redactie besloten de nededeellrgen vanwege het Genoot-
schap in dezetr bundel te beperken fot de levensberichtetr
van de sinds het verschijnen van den laatsten bundel
overleden leden en een lijst van de titels de! sindsdien ge-
houden voordrachten, die nog niet werden opgenomen in
de rn druk r erschenen Jaarverslasen

Algeneene Versadering Zondag 11 ]uni 1933.
Dr. D. E. Cohen; Een man van beteekênis op het einde dcÍ
l8de eeuw, Benjaftin Cohen.
L. Hilschel: Een Hebreeuwsche vertalins der Dislicha
Catonis, door Dr. lacob Michaël Weyl.

Zoidas 29 Ocíobet 1933.
À. M. Vaz Dias: De biosraphie var Uriël Da Costa
(Mededeelins van nieuwe gegevens).

Zondag i Decembe' Ic]3.
Dr. M. David, Heiratsfo.'nen in den altoriëntalischen
R€chtskreisen.

Dinsdag 23 lanl!ari 1934.
Dr. Àlexander Àltnann: Das Wesen der Àufodtát im

ludentum.

Alsemeene Vergadering Zondag 10 Juni 1934.

L van Esso Bzn.; Problemen van de medische demogra-
phie der loden.
B. de Vries: lets over de verhouding Misj1a-ToseÍta,
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z,oídag 23 DeceÍó"t 1934.

DÍ. J. Lobstein: Etfelijkheid en geestelijke volkssezondheid

der loden.

Maandag 25 Februari 1935

E. Boekman: De loden in de joÍgste volkstelling'

Maandag 25 Maart 1935.

t. Ma""se", Maimonides (Svnthese van GelooÍ en Wetetr-

schap ),

Algerneene Vergaderins Zondag 7 I'rli 1935'

À. S. Levisson: Uit de geschiedenis van onze lituÍgie
(Keri'ath Sjena ).

Woensdag 20 Novenber 1935.

A. M. Vaz Dias: Nieuwe bijdragen tot de seschiedenis der

Àmsterdansche Hoogduitsch-Joodsche Geneente.

Woensdag 11 Decenber 1935.

Prof. Dr. G. Salo$on: Soziologie des alten Judentuns.

Woensdas 22 Jaíltari 1936.

Dr. R. Wischnitzer-Ber$têin: Die Svnbolik der iiid;
schetr Kunsí

Woensdag 26 Febmari 1936.

Dr. M. David: Rechtshistorische beschouwinsen over het

proces van iezus.

Woersdag 18 Maart 1936.

Sjesfried E. van Praag: Marcel Proust en het Jodendon'

Woensdas 25 Maart 1936.

Pro[. Dr, Bruno Kischr Gottesglaube und Naturerkennt-

nis.

Woensdag 15 APíl 1936.

Mr. Izak Prins: Hollandsch contra liddisj (Een taalstrijd

ir het begin der 19de eeuw).

VII

Alge'neene Vergaderins Zoadag 24 Mei 1936.
B. Gokkes: Fransch en Hebreeuwsch bij enkele l6de'
eeulvsche Fransche graÍlmatici.
Dr. Felix Fálki Die àltere jndisch-deutsche LiteratuÍ, ins-
besondere das Sanuel-Buch im Rhythnus der Nibelun-

Woensdag 16 Decenber 1936.
Dr. Helen Rosenau, Ertwickl ns nd Eirllusz der spát-
antikên Synasoqe.

Woensdag 13 laa]uati t937 .

Dr. A. Wiener: Biblisches Volksleben im Palàstina der

Gegenwart.

Zondas 21 Februari 1937.

Pro[. Dr. A. Slern: Dje Philosophie der Liebe und das
jiidische Derketr.

Zondas 11 April 1937.

f. S. Roos: De Geschicdenis van de loden in Suriname.

Zondag 23 Mel 1937.
Dr. B. I. Ricardo, Een onderzoek naar de criteria van
den bouvr der Birchoth ha-Mitswoth.



LEVENSBERICHTEN VAN OVERLEDEN LEDEN.

SÀMUEL DÀSBERG.

Hij werd te Rotterdam op2l Adar 115632:.3l Maart 1872
geboren en stierf te Àmsterdam op 6 Niesan 5693 : 2 April
t933.

Reeds als kind op de Openbare School in zijn geboorteplaats
viel zijnen onde$ijzers zijn bijzondere begaafdheid op, en als
vanzelfsprekend werd hij voor de studie bestemd. Maar op de

foodsche school ontdekte he'n de toenmalige Opperrabbitn
Dr. Ritter en naln heÍIl in ziin hoeder Dr. RitteÍ we.d zijn
lnento!. Zoo vertrok hij, dertien jaar oud, nad het S€minarium.
waar hi; gedurende zijn h€elen studieiijd ror de beste ièer-
lingen behoorde. Zijn mertor heeft hem ook daar niet uit het
oog verloren, maar zelÍs zijn studiegang nede bcpaáld. AIs
sevolg daarvan lesde hij in afwijking van den gewonen loop
der dinsen - tijdens zijn veÍblijÍ iÍ dc Rabbijne'klassen sDel

achte. €lkaar d€ examens van den Íniddelsten en den hoogsten
rang at vóór hei begh der unive.sitaire studie. welke Íiette-
min toch na het gewone aantal studiejaren een aanvang kon

In den zomer van 1893 verliet hij het Seminariun on als
Leeraar der loodsche Gemeente te Enschede op te treden.
Maar, mede ook door den invloed van Dr. Ritter. verwisselde
hij reeds in het volqende jaar die plaats voor het ambt te Dor-
drecht, dat hij verder tot het einde vá'r zij. diensttijd heeft
bekleed. Maar vóóÍ zijn intÍede in Dordrecht heeÍt hij eerst
het Massid-exametr aÍgelegd. In ziin anbtstijd tc Dordrecht
wist hii aller haÍten te winnen door de warmt€ van zijn wezen,
den tact van zijn optreden en de hooge opvatting van zijn anbtj
door zijn gezonden hunor, ziir t.eÍfende geestighcid, waarmee
hij overal alle vreuode verhoosde: door zan vr

x
nede hi; anderer smarten wist te temperen. Hij groeide en de
gemeent€ groeide geestelijk net hem mede.

Hji was een volnaakt docent. Ziin eisen kirdeÍen werden
alle zijre leerlinsen en zijn leerlingen werden zijn kinderen,
die hem liet hadden en - waar zii ook in het leven kwamen te
staan - hun lielde voor her bewaard hebben.

Ztí lieÍde 16 de Torahstudie heeít hem nooil verlaten en
hij vond er, tuots zijn v€le funcriën, steeds tijd voor. Gepubli-
ceerd heeft hij weinigr alleen in sommige tijdschriften a]s Àcha-
wah, Halékach, de Joodsche Gids en de Vrijdasavond heeft
ht nu en dá. wat doen veÍschijnen en ook aan de geschiedenis
van de |oden te Dordrecht heeft hij zijn aandacht gewijd. Tal s

kalender heelt hij een aantal jaren achtereen tot aan h€t einde
van zijn leven van hern kennerkende bijschriften voo.zien.

Gepolemiseerd heett fiiJ zoo goed als nooit. ook niet. wanneer
zijn gemoed ertoe in opstand kwam. Want strijden was hen

Gelijk hij naar binnen zijn se$eenre leidde. irad hij ais
qeesteliik leider in hct Iodendon! naar buiten op. lÀ/as hii be-
mind als leeraár, vriend en raadsman, niet minder werd hij als
kanselredenaar vereerd,

Àan de gynnasia te Dordr€cht, te Gorinchèm en te Rotter-
dam doceerde hij Hebreeuwsch.

Bij zijr vertrek uit ziin ambt en uit de stad 2ijner inwoning,
berejddê de burgerljjke gemeente, met den BÍrgeneester aan
het hoofd, hern op I April 1932 een luisterrijk afscheid. waar-
bij de Burgemeester h€m in een warne toespÍaak ziin benoe-
ming tot Ridder ir de Orde van Oranje-Nassau mededeelde.
Niet minder treffend was het massaie aÍscheid van zijn ge-
meente. Daar was het, dat OppeÍrabbijn Davids hem met den
Morétitel onderscheidde en hem zoo de welveÍdiende, schoon-
ste Torahkroon op het hooÍd plaatste.

Daarna werd zijn verlangen om in Àmsterdam te mogen
wonen b€vredigd. Een verlangen, dat alleen bestond in dên
wensch om zich daar, v.ii van alles. aan Limrnoed Thorah te
kuntren wijden. Zij, die zijn leveí daar sezien hebben. weten,
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hoe hij daar zell gestudeerd heeft en andtÈ! van ziin onder-
richt cn zijn ervaring heeÍt docn geíietcr. llic rijd is kort Íje-
weest. Slechts één jaa.. Maa. hij heelL dat jaar gesnaaki als

tien lanqe. mooie jafen.
S PH. DE VRIES Mzn.

M. VA\ CTLDEREN

Door den dood van ons med€lid, s.ijlen M. van Gclderen,
op 29 December 1937 r'erd de levensdraad algesneder van
ecn na., die in arbeid voor het lodendon zij! hoogste b€vre-
digi.g vond. HiJ hÊe!t voor hei Jodendom g€serkt in verschil-
lcnde h*-aliteiten, op posten van den neest verscheiden aardl
cle grondtoon van zijn leven s,as. ?ijr onhedwir{rbaar verlan-

scr dc Joodsche wetenschap te beoefcrren en te verbreiden, dc
bijbelsche en de talmudische. naar ook dc z.s. nieuwere Jood-

Mozes van Gelderen werd te i{eusden seboren op 22 Àugus-
tus 1878. In zijn jeugd vestigde de fanjlie zich te Rotterdam,
waar hij de aandacht trok van den opperrabbijn Dr. B. L.
Ritter, onder wiens leiding hij zich bekwaande tot godsdietrst-
onderrjjzer van den laa gsten en lat van den middelstenrang.
Te Rotterdan was hij werkzaarn êls sodsdienstonderwijzer
aan de school Lombaldstraar. totdat hij in 1900 als hoold der

brrgerschool naar Gronlngen seroepen u,erd. Opperrabbijn
van Loer zag in heln den geschikten nan, on de jeusd te lei-
den en het godsdjenstig leven te Groningen tot grooter bloei te
brengen. En van Gelderen stelde de verwachtingen niet !e leur.
Onder leidins van den heer van Loen studcerde hij verder en

legde met goed gevolg de exanens van sodsdienstonde!$'ijzer
van den hoogsten rang en darsjan al. Hij werd leeraar van
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godsdienstige vereenigingen en toonde als prediker in hooge

nate de gave des woords te bezitten. De g.ootsie voldoening
vond hij echter als leider van leeroefeningen in het Gloning-
sche Beth Hanidrasj. Hij wisl met scherpzinnigheid, met ge-

voel voor zuivere nethodiek de onderweLpen te analyseeren,

de leerstof te ordenen en klaar voor Le dragen, zoodat de aan-

dacht voortdurend geboeid en de studie tot een genot voor de

hoorders werd. Opperrabbijn Hanburg, de opvolger van van

Loen, die niet gul 1\'as in zijr *'aardeering, schonk hen den

Chov/eir-titel. En na den dood van Opperrabbijtr Hanburg,
toen de heer van Loen te scravenhage, zich belastte met het

interimaat van Groningen. droeg deze de waarnemlng van de

dagelijksche sodsdienstige lejdjns van het ressort aan van Gel-
deren op. Ook gedurende de zlekte van oppelrabbijn Asscher

verzorgde van Gelderen de ressortale godsdjenstise belangen

Van Gelderen's opvatting van lodendom bracht hen tot de

Àsoedas fisroeil, in welke oígaíisatie hij een vooraanstaande
plaats innam. Hij schroomde. nrdien noodig, del1 striid niet
Desnietlemin hebben alle geesteliik€ autoriteiten. die hen aan

het werk hebber gezien. mannen van uiteenloope'de inzichien
op ,,politiek' sebied, zijn verdiensten erkend. De gemeen-

schappelijke liefde voor h€t fodendo!: overbrugde de ver-
schillen.

In zijn Groningschen tijd sing de heer van Gelderen tot een

anderen staat des levens over en tÍad hii in een connercieel
bedrijf. Hij werd van ambtenaar kerkeraadslid en v?reeni
girgsbestuurder. Zijn nierwe maatschappelijke positie ge-

bÍuikte hii on het lodendon rog beter dan nr ambtelijkc ioof-
baa! te dienen. De G.onitgsche gcmeente erkende clit en eer-

de dit. Bij den 25stcn veíjaardas lan zijn vestiging in Gro-
ningen en bij zijn aÍscheid van de geneente in 1927 

- 
toen

hij naar Ànsteldam vertrok - ontving hlj daarvan de ondub-
belzinnise be\i'jjzen.

Zijn áÍbeid te Amsterd voorlzetting van dien te

Groningen. In de veÍeenising Reisjies Chogmoh was hl; een

seliefd Kourei; voor taldjke vereenigingen trad hij als sPreker
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op etr hij vist iêder onder de bekori.s van zijD vurjg en leer-
lijk woord te brenqen. Ín de vereeniging Benei Teinon ont-
plooide hij ten votle allê talenten waarover hij beschikte. Als
organisator, als initiator, als leeraar, als prediker, als leider
heeÍt hij zich voor dit stadskwartier blijvênde verdienste ver-
woryen. lEenige weken na zijn atscheidsrede in de vereeni-
gingssynagoge, Da de inwijding der geneentesynagoge ont-
sliep hjj plotseling 

- 
zijr taak op aarde was volbracht.

Àls herinnering aan het wetênschappeliike streven van van

Gelderen zullen bewaard blijven de vele redevoeringen die hij
heeft gehouden, waaruit een vetenschappelijke geest spreekt

en de artikelen, die hij in den loop des tjjds in velschillende
p€lsorganen heeft geschreven, Stippèn wij nog aan, dêt hij
eênige jarer de bl;schriften van den z.g. Tal s kalender lever
de. Last not least zij verneld de rede, die hij als secrctaris vaD

de a[d. Groninsen van Àchawah op 13 Juli 1904 hield 
- 

op-
genomen in het Mbl. Àchawah van Nov., Dec. 1904 en Jan.
1905 over de Wetqevins var HammuÍabi. Hjj nan daarin
als €erste uit orzen kling stelling in den ,,Babel-und-Bibel -
strijd, ontketeDd door ProÍ. Friedrich Delitzsch en toonde

daarbij zoowel een zin voor gezonde historische kritiek als

onwankplbaar gelooÍ in de loodsche o'erlev'ring.
In M. van Gelderen heeft het Jodendon eên ijverig $'erker,

de rabbilnsche wetenschap een ernstig t'eoefenaar, de |ood-
sche geneenschap een talentvol leeraar verloren

L. D. STAÀL.

MR. J. HAMBURGER A.Dzn.

Mr. |acob Hamburger À.Dzn werd seboren te t-Itrecht op

2s'febeth 5628 (20 fanuarr 1868). Zijn vader Abrahan Da'
vid Hamburger was d€ stichter van de Koninklijke l-ood- en
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Zinkplettedjen À. D. Hamburser. Hij bracht ook als voorzit'
ter van de Joodse Gemeente te Utrêcht veel soeds iot stard,

hern te danken de benoeming tot Rabbijn van

Jacob Hoofiën, een der eerste leerlirger van het Seminarium

nà de reorganisatie door Dr. J. H. Di:nner. Zo sroeide Jacob
Hamburser op in een rrilieu, waar de |oodse geneentebelan-

sen met toewijdins werden gediend.

Hii studeerde aan de Utrechtse Universiteit iÍ de RecLten

en volgde met bijzond€re belangstelling de colleses in Roneins
Recht van Pro{. Dr. l. C. Naber. Het pleit zeker voor zijn
eisercchappen, dat hij de lievelinssleêrling werd van dezen

vermaarden, maar ook gevreesden hoogleraar' In 1894 pro'
noveerde hij te Urrecht op een proefschrifft getiteldr,,Het
rechtskarakt€r van het iusiurandun voluntariun naar Ro-
neinsch Recht"; later verschênen in vaktijdschdften nog tal'
rijke artikelen van zijn hand op het terrein van het Romeinse

Recht.

Op uitnodiging van Pro(. Naber nam hij tiidens di€ns af-
wezigheid het lectoraat waar in het Romeinse Recht, welk
lectoraat hjj op 3 Ociob 1910 aanving met een openbare les

over De Praetor urbanus en het recht. Àls waarnemend advo-
caat-Íiscaal van land- en zeemacLt in Lei Hoog MilitaiÍ Ge-

rechtshof, toen te Utrecht sevestigd, heeft hij jarenlang het
nilitaire strafrecht sediend: ook op dit sebied publiceerde hij.
ln 1919 velscheen te Groninsen S. Bonfante; Grondbeginse-
len var het Roneinsch Recht, voor Nederland bewerkt door

l. Hanburger A.Dzn. Volgens deskundiger was het veeleer

een nieuw werk geworden, dat het origineel verre overtreft.
Zijn directeurschap van de lood- en zinkpletterijen beperkte

zich tot julidische adviezen. Hij vewulde echter tal van be-

stuursf ncties, o.a. aan de VeÍeenising voor zedeli;ke verbe-

tering van gevangenen; aan Pm luvenhte, aan de Vereni-
ging tot \'€ring van Schoolverzuim.

Een groot gedeelte van zijn leven heeÍt Mr' HamburgeÍ

sewijd aan Joodse aangelegenLeden, zeer in Let bijzond€r

aan de Utrechtse Gemeente, die hij var 1907 tot zijn over'
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lijden in 1935 als voorzitter heeft gediend Hii wist de Opper-

'rabbinale zetel in Lltrecht te vestigen en deze v€stiging aldaar

door een fonds te saranderen. OndeÍ zijn leiding kwam in

1926 de verbouwing en uitbr€iding van de Svnagoge tot

stand. Ook grote tandelijke Joodse orsanisaties legden besiag

op zijÍ kunnen. In de Pomanente Conmissie tot de Àlge-

neene Zaken van het Kerksenootschap verloochende hij ziin

voorlietde voor nauwkeurise juridische analvse van reslemen-

ten niet. Jarenlans was hij Curaior van het Nederlandsch Is-

raêliiisch Seminariun.

De foodse wetenschap jn engere zin diende hii door ziin

gestadige TalnoÈdstudie speciaal van het tractaat Sanhedrin

Wijlen Opperrabbijn M. Monasch vereerde hem met de Cho-

weiÍitel €r de feschiwah van Montreux, die hil des zoners

vecl bezocht ook net de Moreh-titÈl Ook het historische

onderzoek had zijn aandacht. In 1918 verscheen als dl VI
van de Mededeelinsen van den Àrmenraad te Utrecht van

zijn handl ,.De Armeuolg in de Nederlandsch-lsraêlitische
Geneente tt Utrecht'. Hamburger was het ook die aan on-

dergetekende opdracht gaf tot leveren van geschiedkundige

bildragen voor de Gemeent€ en hem wist te doen belaóten met

de inv€ntarisatie de. Ioodse archieven. Voo! het Ioodse ar-

chiefwezen is hij in de Cenhale Connissi€ hÈrhaaldeliik iÍ de

bres sespronsen. In het Bestrur van ons Genootschap had hij

zittins vanaÍ de oprichiirg tot hij neende, dai een ander ziin

plaats anbieerde.

Geen wonclet, dat te Uirecht ied€reen hoog opzag tegen

dezen ve€lzijdigen rverker, die onbeirvistbaar gezag genoot in

de naatschappelijke weLeld, en in l\'ien de Joodse Gemeente

wêlhaast belichaamd scbeer Hii was voor velen vraagbaak cn

Na een langduris en sbartelijk
Siewat 5695 (9 Februari 1935); in

blijlt hij onverseten,

lijden oveíeed hij op 6

Utrecht en daarbuiten

Dr. lAc. ZWÀRTS.

XV

L. HERTZBERGER,

Leopold Hertzberger werd seboren te Eindhoven op l7 Mei
187i. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteií te

Utrecht, vaa! hij jn 1894 het artsdiploma verr"'ieÍf.
26 laar later prornoveerde hij tot doctor medicinae aan de

runiversiteit te Amsterdarn op een proefschri[t, getiteld: Spon-
dylosis rhizonelica en hare pathogenese (1920).

In 1895 had hij ,ich te Sneek sevesrisd als arrs. Hij had en
hield groote belangstellins voor de ontwikk€ling der senees-
lunde, en na de ontdelkinq der RóntsenstraleD voelde hij zjch
tot de stlrdie daaran in sierke mate aangetrokker. Hll begaf
zich naar Berlijn en Hamburg on zich de theorerische en prak-
tische kennis dezer nieuwe ontdekking en hêre toepassing voor
de praktijk der geneeskunde eigen te 1naken. Sedert 1901 was
hij w€rkzaàn als Róntgenoloog. Hij ontwikk€ide zich ten slotte
tot specialist der stoÍwisselingsziekten en vestigde zich als
zoodanig te Ansterdarn. Na een zeer ingespannen leven in
zjjn beroep en als sociaal lverker op verschillende gebieden
overleed hij !e Mondorf in Luxenbus op 62-jarigen leefrijd,
op 19 Juni 1933.

Naast zijn belansstelling voor de geneeskunde 
- hij schreef

artikelen in nedische tijdschriften, ove. colica nucosa, myx-
oedeem, en Ziekte van Basedow, asthma, het Róntgenbeeld
der vervelverstijvinq voelde hij zich bijzonder aansetrok-
kên íot let so.iale vPrk

Te Sneek funseeLde hij veic jaren als voorzitter van het
Roode Kruis en als voorzitter van dèn Volksbond tesen
drankmisbruik; herhaaldelijk werd hii gekozen als voorzitter
van den nedischen krins Friesland en als afgevaardrgde naar
de jaarversaderinsen van de Nederl. Mij. v. Geneeskunde,
lvaarvan hij ook als lid van het Hoofdbesrrur heeft sefun-
geerd. Hlj was resent van het Oldenbllrser Weeshuis inte-
resseerde zich voor de verzorgins der half-weezen en bracht
de melkvoorziening in seheel nieuwe banen. Hij richtte de
Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Sneek op. nam het initia-
tief toi d€ stichting \án de Vereeniging voor Openbaar Lees-
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zaalwezen in Friesland en gaf den stoot tot het svsteem van

filialen, correspondentschappen etr provinciale voorziening'

welke thans nog geregeld is volgens het door hem opgestelde

schena. In het Gedenkboek van de CentL Ver€enigins voor

Operbare L".szrl"n n Nederland wordr trrncld ho" Dr' L

Hen'b.'qe, he'pion:er"verL n Fri'tl 'rd dned Doot ztrn

benoeiingen op dit gebied, heett hii ook mer succes de samen-

*-ki"g ra" de Ver. van Openbare Leeszalen te Àmsterdam

:met de Ver. De |oodsche Boekerij tot stand Neten te bren-

gen, waardoor d";" .'d.. cle ausplcièÍ der Loge Hilleel der

i. O. BÍei-Brith opserichte vereenisins sastvrijheid kon ge-

nieten itr het fillaal der Openbare Leeszaal a h Coóperatie-

Hof te Ansterdam Als haar eerste voorzitter opende Dr'

Hertzberoer deze boekerii rn Mei l9ll
D. H",tzh",se. qa' zich ook mer volle orerg:v" aan het

Iodendom in rl zri. u;I'ngcr op svnàgoqàal gemeenteliil

.".i"ul en .ct"n*l'.pr.l:ll rer-e r' Talrrrke ' r:k'len rn lood

sche tiid.schriÍien, ats in Halekach (l9lO-1912) over: "li/at
is Semitisch? , ,,Het eedsvraagstuk en de Joden" en zijÍ vooÍ'

drachr in het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap'

dedreld .D' Ioodsche Psy.he {rë'umé in Biidrdsen en

{i"6"6""t'"0"n v h Cenoorsch:p No IV l028 bl- or)

leoaen hiesan oetuigenis aÍ

ï"" ';" *"'i op lood( h-to'i' J s"bi''] b rilr z'r sír'hrind

roo. d" uer"o.gi"g van het loodsche zwakzinnise kind' "De
R delshein-stichting voor het nageslacht getrligen

De nagedachtenis van deze bl;zonclere persoonliikheid zal

bl,'ver vio rl"'en rr d' Jood*l'e Gereen'chap tan N'd'r
l,nd. qebonden aan een weck w"arin her b"sre ddr in hen

huisd€, tot uitinq is gekoinen 
v. E.
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A, S. ONDERWIIZER,

Àbrahan Samson Onddwijzd werd geboren op 24 Tan'
noez 5622 \27 Juli 1862) te Mujden ln 1873 v/e!d hij als

leerling toegelaten tot het Ned. Isr' Seninariun te Aoster-
dan, in 1880 tot de l-lniversiteit aldaar' Hij slaagde in'1884
voor het candidaatsexamen in de klassieke ietteren, in 1883

voor het Moré-exanen.
Reeds in 1888 werd hij benoend tot Rabbijn der Ned. lsr.

HooÍdsynasoge. Na het overljjden van Opperrabbijn Dr. J. H.
Dnnner in 191I ían hij met ziin toennalisen collega, Rabbijn

J. Vredenburg, het OpperrabbiÍêat van het Syn Ressort

Noord'Holland vaar. In 1917 werd hii benoend tot Opper-
Ébbijr.

Gedurende den tijd van 1902 tot 1917 luÍgeeÍde hij als

secretaris van Pekidim en Ànarcalin der Israèl Gemeenten

in het Hejiige Land, gevestigd te Àmsterdam en leidde in deze

ftrnctie tal van belatrgrijke conferenties in hei buitenland was

in corÍespondetrtie net de voornaamsle loodsche geJeerden in

Palestina etr daar buiten.
In 1895 verscheen zijn vertalino van den pentateuch net

verklarende vertaling van Rasiie's commentaar'

In den derden bundel van de Bijdlagen en Mede&elingen
van ons Genootschap (Feestbundel L. Wasenaar) droes hij

bij, door het schrijven van een halachisch artikel, oDdet den

rirel: . Eenige opmerk ngen ornrÍenr lx ïi: .

Door een pÍedikatic ter l'Iieuwe Synagoge in 1885 gaf hij

den stoot tot de oprichting van de Vereeniging van foodsche
w€rklieden en kantoorbedienden ,,Betsalel , {aarvan hij tot

zijn dood eere-voorzitter bleef en wier aÍbeid hij Ínet aile

Eetr aantal jaren was hij Jid van de Plaatselijke CoÍnmissie

van Toezicht op het Opetrbaar Laser Onderwijs, later pen-

ningmeestd en ten slatte vice-voorzittd van de Vereenigi.g
Kennis en Godsvrucht, die het werk van het lÍstituui H. Elte,

een foodsche bijzond€r€ school, overnam en uitbreidde.
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Zijn medeleven nel het lot dêI in het buitenland vervolsde

loden toonde hij als voorzitter van Hachnosas OuLechiem, als
bestnulder van ,,Israel en als eere-voorzitter van de Nederl.
Àfdeeling der Àlliance Israélite Universelle.

Touro-studie stihuleerde hij als voorzitter van Reisjies
Chogmo en Hougei Das.

Tot de o?richtjns van de loodsche Boschkolonie, na één jaar
net de Vacanliekolonie te 'wijk a5n Zee sanengesnolten tot

fozeboko, heeft hij n€de het initiatieÍ senone!, tervijl de
siichiing eí ujtbrei iíg van Beis JisLoeil voo! €en belangrijk
deel nede aan hem te danken is.

Door de veranderins van de structuur der foodsche G+
neente als gevolg van de vorming van Groot'Ansterdan jn

1921. waardoor de stadskwartielen buiten het centlun een

groote foodsche bevolking verkregen, die daarheen was
verhuisd, zas hlj de noodzakelijkheld in van het ter hand
nenen van het wijkwert, waardoo! onder zjjr oppelste lei'
dins de Joodsche buuítvereenigingen Sjoloun WeÍeingoes in
Noord. BeneiTc,non in Zuid, Nachaliël in Oosi. Rechouwous
in de Indische buurt en ÀhaÍ'oh Weachavoh in West ont-

Bidlokalen en synasogen verrezen, De nonumentale bede-
huizen aan het lacob Obrechtplein en de Linnaeusstraai, het
bidlokaal aan de Lathyrusstlaat en dat a de Waalstuaat
werden door hen ingewijd.

Bij autoriteiten van stad en land stond hij in hoog aanzien.
OnvÈlsetelijk indrukw€Lkend was de toespraak door hen se-
houden bij het historisch bezoek van H. M. de KoniDgin aan
de Groote Synagoge op I April 1924. Hierbij voelde iedere

hoorder de ontmoetins van Goddelijke etr nenschelijke maj€s-
tÈit h het oudste bedehuis van WeslEuropa.

Bij heí 250-jarig jubileum der G.oote Synasoge in 1921

weíd hij beroend tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau,
bij zijn 4o-ja.ig ambtsjubileun op I Augrslus 1928 tot Ridde(
in de Orde van den Nederlandscher Leelw.

Zijn grondige breede kennis van de Rabbijnsche litteÍaturr
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etr zijn bezonken oordeel gaven zijn adviezen blijvende

Op Sabbath t0 Kjslew 5695 (17 November 1934) wcrd hij
naar een hooger leven opgeroepeni op Dinsdag d.a.v. te Mui,
clerberg rnet vorsrelijke eer rer aarde besteld.

L, H, SARLOUIS.

I. E. POLAK lzn.

lonas Ephraïm Polak weLd geboren te Veendan 29 Juli
r853.

Hij ondergiDg hier - en dft is kennerkend voor de verhou-
dingen in een Joodse Gen€ente op het Nederlandse plate-
lánd in de negentiende eeuw geestelijk€ beinvloeding van
twee kánten. uowel die van deD sete€rder teraar der loodse
Geneente I. L. Voorzanger als die van den vooru srreven-
d,en doopsgezinden predikant, Ànrory Winkler Prins, grond-
legger van de bekende Encyclopaedie. Voolnanelijk aan de
invloed van den laatste Nas her te danter, dar de bcsaafde
jonge man 

- hij had in 1872 het eindexand der Latijnsche
school te Veendan afseiegd er in ArgÍstus 1873 het examen
als godsdienstonderwijzer voor dc niddelsre rans
Parijs sezonden werd, waar hii strdeerde aar de Sorbonne en
aar het CoJlège de F.ance. Zijn ruim driejaris verbtijf iD pa-
tijs (t873-1876) lesde de srondslas voor zijn bewondeÍing
van de Franse s€esl en zijn voorkeur voor het FÍanse volk,
die nos in latere jareD zijn overtuising zouden blijven bepalen.
Uit deze tijd stant ook een levendig litterair en vetenschap-
pelijk contáct net Franse letterkundigen van naan en met ge-
leerden als Jacq. Dérenbourg, Àrsène Darmst€ter ên Ernst
Renan.

In Nederland teruggekeerd vestigde hij zjch te Àflsrerdam,
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waaÍ hij de acten L. O. Frans (1877) en M. O. Frans Huis-
onde.\rijs 1877 en Schoolonderwijs 1880 veNierf. Hij werkte
als leraar in de Franse taal aan een vieltal scholeÍ en aán het

Nederlandsch Israëlitisch Seminariun (1880-1930): sinds

1 l9l0 ook aan het Portuseesch Israêlitisch SemiÍarium.
Voo! zijn lessen aan het SeÍninarium was kenmerkend, dat hij
wars bleef van her steeds neer om zich heen grijpende atuich-

ten voo! examens. Lr€ver daÍ tijd te besteden aan de vertalin-
gen voo! het Staatsexaoen trachtte hij zijn pupillen in te lei-
den in de Franse c'rltuur. Door de leerlingen, zeker door die

van de latere generaties, die al vèr afstonden van de wereld
ziiner idealen. we.d dit niet altijd gewaardeerd €n menig€en

kÍeeg pas bij verdele studie besrip voor ziin streveí

Ín Franse oÍ voor Frankrijk bestemde tijdschÍiften publi-
ceerde hij opstellen over verschillende gebied€n der Neder-
landse cultuuÍ: ondeNijs iD het Frans. textielindustrie, handel
(1E9a-1898); in 1897 verscheen van zijn hand bij W. Ver-
sluys Ànsterda'n: La Phèdre, trasédie de Racinej hij vertaalde

veel en veleÍlei uit het Nederlands 
'n 

het Fráns o.a. voor de

Fa. Hachette te Parijs (1877) en voor het Nederlandsch kar-
kerjnstituut (1922). Naast deze veelzijdige werkzaarnheid vond

zijÍr philolosische speulzin eetr vruchóaaÍ arbeidsv€ld op het

ter.ein deÍ Judaistiek. Een conbinatie van de beide lichtingen
zijner belansstelliDs be ekende voo! hem zijn medêwerking

Inet den Rabbijn À. S. ODdeNijzer, die een vertalins en toe-

lichting van Rasjie's verklaring op de Pentateuch verzorgd€

en in den heer Polak een kundig verkláaÍd€r vond van de vele

Middeleeuws-Franse woord€Í bii Rasjie Ín l9l5 verzorgde
hij na iálen van voorbereidins het door ziin l€raar J. L. Voor-
zansex nagelat€n manuscript over het loods in Nederland
een studie over de Hebreeuwse elenenten, die in de Neder-
landse volkstaal (zowel in de mond van Joden als van niet-

Iodetr) zijn doorgedrongen - een werk, dat èn voor den

cocioloog belargÍijk is als bijdrage tot de kennis van maat-

Bchappelijk€ verhoudingen, voor den folklorist oln de beschrij-
iviDg van talrijke volksgebruiken. vooÍ d€n linguist als lexico-
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logische studie. Het aandeel van Voorzangers manuscript en
Polaks bewerking is ni€t overat zuiver geschei.len; Polaks
,brede talenkennis komt voornanelijk jn de inleidênde lijsreD
van niet-Hebr€€uwsche woorden in het loods in Nederland
tot haar reclt; zijn le€rlingen herkenlen in vele scherpzinnige
waak wel gedurÍde etymologieèn zijn geestelijk eigeÍdom.

Op 2 J$i 1929 hietd d€ heer Potak een lezing voor ons

'Genootschap getiteld: Iets over de woo.dgÍonding in de H€-
breeuwse Taal. Tot in de laatste 

'naánden 
van zijn teven !eg-

den zijn seregelde etr IaDgdu.ige bezoeken aar de Bibliothcca
Rosenthaliana setuisenis af van zijn lielde voor onderschei-
dene góieden der Joodse wstenschap en van zijn onverwo€st-
bar€ lust tot studie.

Hij ov€rleed op 15 October 1934.
I. L. S,

MR. DR, M. POLAK,

Modtz Polak werd op ó November 1865 als oudsre zoon in
eetr olthodox Joodsch gezln te Veendam seboren. Hij liep
aldaar de R.H.B.S. al en deed. in 1885 h€r Staars€xámen tot
'toelating aan de Univ€Ísiteit. Daarna ging hij te Groningcn
i dc Rechten studeeren en had o.a. tot leerneast.r zijn late-
ren schoonvader P{of. Mr. I. Oppetrhein. hoogleeraaí in het
Staalsrccht.

In l89l pronovecrde hij com laude op een dissertarie ,,D€
vefplichiing van den verkooper tot eigendomsverschaÍfing en
tevens tot Doctor in de Staatswetenschappen.

Van 1892 1896 was hij Comnies-Redacreur ter cemeente-
Secretarie var Gro.i'g€n; daarnà werd hij benoemd tot Rent-
neester der Stadjjsbezittjngen van die gemeente.

In zin Groningsche jaren was hij tevens ingeschreven als
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advocaat en proctrreu!.

ln 1904 werd hij benoe d tot rechter t€ Roiterdan en iD

19i5 tot vice-plesident aldaar'
In i9l8 r'erd Mr Polak raadsheer in het G€rechtshof te

Ansterdêm en in 1920 in dat te s-GraveDhage.

Itr 1926 werd hij benoemd tot raadshee. in den lloogen

Raad, uit welk coliege hij op I Decenber 1936 tlad wegens

he! bereikên van den 70-jarig€n leeltijd
Hij overleed op 4 Àugustus 1938, 72 jáar oud.

ML. Polak naakte deei trit van tallooze besturen eD com-

missies. Hii vas jarerlans lid van de Notarieele Exarnen-

commissie en van i923 aÍ lot zijn overliider voorzitter. Voorts
lvas hii o.m. voorzitteí van de in 1927 ingestelde conmissie

van onderzoek in zake het noiariaat
Hij was de auteur van het bekende ,Handboek voor het

NcdeLlanclsche Handels- en Fêillissenentsr€cht
Wiilen Mr. Polak t'as Comnardeur in de Orde van

Ofalje'l{assa!. Ridder iD de Orde van de NederlandscLe

Leeuw cr dLager van h€t Kruis der VÈídiensten vaD het Ne-

deLiandsche Roode Kruis.
ln al ziin functies onderscheidde hij zich door een buiten-

gewone werkkracht.
Het religie$s loodsch miiieu, wêaruit hij stamde' heelt op

zijn seh€€le leven een slenpel gedrukt.
Hij saf zich gaarne aan ]oodsche lnstell'ngen en belanseD,

was presidenhegent ván het Israëlietisch Ordeliedengesticht

te s-Gravenhage, culator van het Seninarium en was ook den

Pêlesiina-Opborw velgezjnd
Hij fungeerd€ een tiid lang als voorzitier van de afdeeling

Den Haag van het Palestina-OpbouwÍonds
Wijlen M!. Polak bezocht geregeid de bijeenkomsien van

het Genootschap voor de loodsche Wetenschap
zeer belanqste end lid.

Een woord van warme hulde aan de nagedachtenis van

dezen rechtschapen nan is hier zeker op ziin plaats.

Mr. l. WEYL.
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DR. ÀBRAHAM L. PRINS.

Dr. A. L. Prins. zoon van der in Austerdan zecr bekerden
Lippmann Pdns, *-crd te Arnlern geborcn l4 Decenber i864.

Nadat het ge,in van zijn vader naar Amsterdam was vep
huisd. bezocht hij een korie tijd het Ned. Isr. Seninari m; hij

veranderde echter spoedig van studi€richting. studeerde in de

ncdicijncn, eerst te Àmsterdanr, later te Freib rg nr BadeN,

waar hij 11 Ianrari 1895 cum laude pLouoveerde op ecn

ploefschrift setiield: lleber den Ejnfluss des fodes auf die

Schiidriise. Lat€r vestigde hij zich ií Dea Haag, waar hi1 cen

bekend en bemind nedicus is seworden. Ook in velc Ioodse
kringen was hij als hlisarts de vriend er de raadgeveL. Voor
hct Ioodse leven tu het algereen had hil vrarne belangstel-

ling. Hij Nas regent van het lsraëlieiisch Weeshuis in zijn

woonplaats en aan het culturel. leletr in zljn gemeerte nam

hij Ílet loewijdins deel. Gaarnc verdiepte hij zich in de hoe-

kcr deL oude Ioorlse philosoíen. In een uitspraak var Maimo-
nldes meende hij een steun le vinden voor een theorie van dÈ

ziel. die hij had opsest€ld.
Hij overleecl te s-Gravenhase 9 Dec. 1936.

A S. L,

DR A VÀN RAALTE,.

W-n1..r :., e" I . rre roelom. de hr.ro.re vrn on-cr r.r-
warden tjjd uit verrpreide Íragnenten ?al .worden opgebou.vd

dan zal wellicht de seschiedschrijve! tot de conclusie kon,en

dat, in het besin van de tvinligsle ee!w, een vijÍtal personen

Ferkzaam zijn sevcest, elk ondeL den naam Dr. À. van
Raalb, als daar zijn:

de chemicLls en docetrt Van Raalte, ieeraar aan verschil-
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iende middelbare scholen. cn auteuÍ van een aantal publica'

tics op het gebied ván scheikunde en sarenkennis,1)
de hoofdambtenaar en organisator Van Raalte, directeur

van den Keuringsdienst, eerst te Dordrecht, later !e Àlnste!-

dan,
de vriizintrig-dernoctaat Van Raalte- propagandist en voor-

zitter van dc Dordtschc cn de Amstcrdamschc aÍ<leeling

de leider van foodsch sociaal wcLk Van Raalte, werkzaam

in de kerkgenootschappelijke instituteD in dc vcreeniging ls-

ÍaèI, en het Vluchtclingen-Conité,
de Zionistische leider Van Raalte, voorzittei en bestuurder

van den Nederlandschen Zionisten-Bond later comnissaris
van het loodsh Nationale Fonds.

En nisschien zullen daarnaast nog worden geconstrueerd

de afzonde ijke figuren van den journalist Van Raalte 
'€-

clacteur van de Toodsche Wachtcr en de Joodsche Midden-

stander (en van den humorist Van Raalte autcur van de iid-
dische liedjes).

En noselijk zal de geschiedschrijver zijn conclusie, dat h€t

hier een aantal pelsonen met seliiken naam betreft nog on-

derstrepen nlet het argument dat de vele werkzaaldheden'

waáran dc bovenstaandc lijst spreekt, niet vel door éên per-

soon in e€n nog niet zeventigiarig leven (1871-1938) kunneÍ

zijn volbracht.
Doch var deze conclusie zal hij terugkeer€n indien onder

de Íragmenten er óók nog gevagen van Van Raalte s per-

soonlijkhekl - een p€rsoonlijkheid die alle de vele Íuncties

tot een eenheid samenbond in h€t oorde€l van

den tijdgenoot, dez€lÍde waa.deerins steeds terugkeert' Een

persoonlijkheid, die te zeldzaan was, dan dat zij neer dan

één mán eigcn zou ziin geweest

Wil men haar in e.kete woorden beschriiven dan ziin

hovenat drie elenenten tê noemen: medeqevoel optimisme en

1

I

l

t) Een vouedig€ lijst do publiL:ties, strckLeíde vin
tc vinden in hct Chcrisch Wcekbhd, dccl 35 no. 5l

l

i
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ofÍervaaÍdigheid.
En deze drie elementen varen bij l/an Raahe niet te schei-

den. Het kennen van mcnschelijk leed was voor hen het koes-
teren van nedegevoel, cn het ko€steren van medegevoel tege-
lijk het veltrouven dat een renedie kon worden sevonden en
het streven om, door eigen offers, tot dit remedie het moge-
lijke bij te dragen - een streven wáaraan hii dan uiting gaÍ
zonder pretentie en zonder zorg om eer in pers of vergader-
zaal. De weg vu het weten van anderer nood naar het ter
beschikking stdlen van persoon. bekwaanheden en vernogen
werd snel door hen aÍselegd. Te snel so'ns. volsens de be-
dachtzanen, en misschien neer volgens de inspraak van het
baLt dan van het verstand. Een enkele maal voelde men zich
dan ook geroeper hem in alle gemoedeli;kheid - hoe zou men
Van Raalte, die zetf een toonbeeld vaÍ genoedelijkheid was,
anders hebben kunnen toespreken? - er op te wijzen dat ook
de heest sociaal-voelende nensch njet enkel op zijn intrïties
kan ieven. dat ziin vertrcuven ir mcnschen en projecten, zijn
activiteit oÍ bi;drage grooter was dan kon woÍden verant-
woord. Speciaal als hei ioden of loodsche Ídceën b€trof,

naar zijn eigen bekentenis - zijn gemoed het
vlotst in beweging kwanr. Maar wje hen dan had hooren ver-
klar€n ,,dat hij het wel wist. naa. dat hii bij €en foodsche zaak
nr eenmaal íiet neên kon zeggen, die was ontlvapend en
half bekeerd.

De zacltmoedige Hillcl, gr::cld vooL de vlaag on het Jo-
dcndom tot één forlnu'e te herlciden. antwoordde met de
spreuk ,,gij zult !w naaste li€fhebben als uzelf - tevens de
tornule voor het echt€ hunanisme. Tot deze spleuk laat ,ich
ook Van Raalte s persoonlijkheid herleiden, in al haar vele
uitingen. en hij mose daaro'n door komerde geneÍaties wo!-
den geëerd zooals hij in de herinneriDg van den tiidgenoot zal
bli;ven )even: als een goed lood eD een waar hrmanist.

I, K.
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À M VÀZ DIÀS,

Àbrahan van MordechaiVaz Dias werd 27 Ars. 1876 seboren
teÀnsterdam, alwaar zijn vader een sisarerwinkeldreef. Onder
h€topschrift,.VazDiasMercaior E A!rtodidactus zou men,met
een variant op dc titel van één vai rijn werken, zijn levells-
beschrijvins kunnen samenvaiien. Na alleer de lagere school

bezocht te hebben, werd hij opseleid in het bedrijf van zijn
vader en vestigde hij zich als sigarenfabrikant. Van i902 l0
was hij penningm€ester van de vcreniqing ,,Handwerkers
Vriendenking ; hij scLr€€f toen ook wel artikel€n in haar
naandblad De Ilandu'etksnan, echter niet op wetenschappe-
lijk SebiÈd. Wel had hij, stamncnd uit een Ànsterdanse Por-
tusees-Jooclse fanilie, steeds veel belansstellins voor verleden
en heden van de Portugese semeente. Hil behoorde in 1908

tot de oprjchters van de vereriging ,,Portugeesch Israëlietisch
Geneentebelang , wÈlke streefde denocratisch
bestuu. van de gemeente. ln 1910 vesligde hij zich als siga-
reníabrikant te lJtrecht. vanwaar hi; in 1921 naa! Amsterdan

Zijn eerste penn€vrlrchten van meer wetenschappelijke aatd
was e€n artikel in het Nierru Israëlíetisch Weekblad van 17

en 24 Augustus 1928, setitcld: In Sloopers llandea. Reedr

toen beqíeep hij het belêns van archivalisch onderzoek; hij
schreef daarjn o.a., .,Ook hier wcer komt d. "raas zooals

steeds: zo het archief der Port. Gemeente onze lv€etgierig-
hejd niet kurnen bevredigen? Zoola.g echtcr dit arsenaal voor
de seschiedenis der Port. fodcn in zijn veilige bewaÀrplaats.
nos onbruikbaar blijft lisseD blijÍt ook deze vraág onbeanG

In 1929 kwan de heer Vaz Dias ertoe, in verband met een

fanilie-aangelegenheid eer onderzoek in te stellen in het Àn-
sierdanse Stedelijke Oud-Àrchie[. Hierdoor ontwaakte bii
hem de lust, zich verder ioe te legg€tl op het bestuderen van
de oud€ acten; hij verkrees ook qpoedií cen grote vaardisheid
in het lezen en juist interprcleren van d,r afchiefslukken. Zijn
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eerste onderzoekingen betroffen econonisch-historische on-
derwerpen (loden in de diamanthatrdel en -industlie, ir de

tabakshandel en -indusirie), de Marranen (identjficeren van
de verschillende door hen sebruikte namen, zs. ,,aliass€n ,

Ianilie- en handelsrelaties, levensomstan digheden ) , oudste

seschiedenis van de Portusese en Hoosduitse qeneenten
(lisginq en aankoop der syraqosen, vleeschconiract van 1610,
confljct in Beth fa akobh van 1618). De resultaten van zijn
studie heeft hij neergelegd in een zeer sitgebreide reeks arti-
kelen, van 3l JanuaÍi 1930 af verschener tn De Vtijdasaoond.
(jaarsans VI'-IX:) en later, ioen dit weekblad niet neer
bestond, o.a. ir het Jaarboek en Maandblad An:steladanum,
Tijdschtif t uoot Geschíedenis. N edetlandsch T ijdschritt ooot
Geneeskunde, Nie.lu lsraëlietiscÁ Weekblad ei Ha-lscha.
Zijn pubiicaties seven blijk€n van methodisch onderzoek, logi-
sche gedachtensans en critische behandeling van de stof en
verkregen bij ter zake deskundigen e€n roep van betrouwbaar-
heid, te opmerkelijker. omdat de heer Vaz Dias nimner een

wetenschappelijke vooropleiding had genoten.

Een artikel, getiteld: Heelt Sptnoza in ,, r Op.egte Tappegt
Hugs" gewoond?. verschenen jn De Vddagavond eaÍ\ 8 Mei
1931 $'as aànleidins voor den bekenden Spinoza-vorser Dr.
Carl Gebhardt, den schrijver te verzoeken, een systematisch
onderzoek in het Oud-Àrchief ln te stellen naar archivalia. be-
trekking hebbend op den wijsseer. Inderdaad. slaagde de heer
Vaz Dias er reeds spoedig in, een aantal tot nu toe onbeken-
de acten op te sporên, welke hij in 1932 onder de titel Spi'oza
Me.cata. 6 Autoílidact's, toegelicht door W. G. van der Tak,
secietaris van ,.Het Spinozahuis , het licht deed zien.

Latere ontdekkingen ontuent Spinoza etr tlrièl da Costa
publjceerde hij in Mededeelinsen vanuege het Spinozahuis
en rn enlele raaruer.lag"n vdn die rereniging.

Sinds 1929 nan hij weer actief deel aan het verenigings-
lever in ,,Handwerkers Vriendenkdng' als bestuurder va.Ír

haar boutfonds. Hij schreeÍ ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van dit foncis een bijdrage voo! het Gedenksctuitt,
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setiteld Éter Anstedanse Jod.nkua.tíe. (Januari 1937);
sinds November 1937 rnaakte hij opnie(w deel uir van het
bestuur van de vereniging zelve.

Op het eird€ var ziin leven schreef hij teranen ntct J. HaL-
tog een historisch leesboek voor de jeugd, geÍteldr ÀnsÍer,
dan uan taen tot nu l-ll (W. Versluys Ànsterdam z.j. 119381).

Voor ons g€nootschàp hield de heer Vaz Dias 29 October
1933 een voordracht over .,De biosráphie van Urièl da
Costa en 20 November 1935 over ,,Nieuw€ Bijdragetr tot de
Geschiedenis der Amsterdamse Hoogduitsch-Joodsche Ge-
meente' (nàar aanl€idins van het 300-iarig bestaan van die

semeente ) , lvelke in deze bundcl is opsenomen.
De heer Vaz Dias was saarne anderen ondeÍzoekels van

diênst met mededelingen uit de schat ván aa.tekeninger, die
hi; verzameld hád. Toen schrijver dezes zich in Mei 1938 in-
tensief beÍJon bezig te ho{den mei de geschiedenis van de

Portugese gemeenre te Ansterdam, vond hij den heer Vaz
Dias dadelijk bereid, een uitvoerise opgave te verstrekken van
zijn publicaties op dit gebiÊd, teiwijl deze bovendien uit eigen
beweging enkele pÍnten aangaf, die z.i. ladêre opheldering
vereiste! (o.a. het conÍlict van 1618 ). Dit vormde de inleidins
tot een steeds geanimeerde bespreking van nieuNe vondsten
oÍ aÍwijkende opvattingen, vaak mondeiing, oÍ sohs schriÍte-
lijk, zelÍs tot enkele uren vóór zijn plotselins veÍscheiden op
l3 Juni 1939.

Zo zal hij ongetwiifcld ook bij vele anderen in dankbare
herinnering blijven voortlevenl Hij ruste jn vredel

J. D'ÀNCONÀ

OVER BETEEKENISVERANDERING DËR
WOORDEN IN HET HEBRÉEUIiVSC}I
(SEMIETISCH) EN ÁNDERE TAI,EN

Ben verqeliikend€ stualie
door

Pror. Dr. J. L. Palache

De taalwetenschap is in den modernen tijd uitgegroeid tot
een zeer veelzijdige vetenschap, die in tal van speciale vak-
ken is onder t€ verdeelen, elk waarvan zijn eigen specialisten

en zijn eigen litteratuur heeft. Behalve de eig€nlijke linguisti-
sche kwesties vragen allerlei physiolosische, philosophische,

historisch€, folkloristische en andere problemen beurtelings
de aandêcht. Het ondecoek naar vorm, klank en inhoud van

het woord, de velanderingen en overgangen, die daarbij

voorkomen, en de wetten, waardoor deze beheerscht vorden,
de afl€idins en oorsprong der woorden, de bouw van den

zin, d€ on€itrdige versch€idenheid van talen en dialecten. de

onderlinge verwantschap van talen en taalfamilies, or maar

enkele van de vooÍnaamste aspecten te noemeD, hebben het

3a.zijn geschonken aan de gra Innátische, phon etische, etymo-
logische, syntaktische, stylistische, taalvergeliikende, seman-

tische en atrdere vakwetenschappe!, die deels in alsemeenen

zin, deels met betrekking tot de dive.se taler en taalgroepen

elk op zichzelf een litteratuur geschapen hebb€n, die door één

mensch niet meer kan beheerscht worden. Vooral in de laat-
ste decenniên hebben de studies over al de onderdeelen der
taalwetenschap een buitengewoon hooge vlucht genonen,

Een van de jongste onder deze speciale wetenschappen in

dÍ uitgestrekte gebied is de senó ntiek oÍ semasio-



I o s i e. d.i. het onderzoek nair de o"t-ikkeli"g van de be'
teekenis der woordenr). De senasiologie is vooral daaron
zoo belangwekkend en aantrekkelijk, omdat zij ons de taal
doet zien als de spi€gel van psychologische en cultuur-histo-
rische processen, die zich bij de verschiljende groepen der

menschen en bij de verschillende volken sons eender, soms

heel anders naar gelang van den aard, de levensoinstaÍdig-
heden, de opvattingen en de voorstellingen dier groepen en

dier volken aÍspelen. Uit dat oogptrnt bezien belooft dus een

vergell;kende semasiologie, die de talen van uit-
eenloopenden aard en tot verschillende Íamilies behoorend in
het oog vat, belangwekkende reslltaten. Maar op dit gebied

:ijn systenatische en weteNchappelijk gefundeerde oader-
zoekinsen nos nauwelijks ondernonen r). Vendryesi) denkt

aan zoo iets als hij schrjjft: ,,OÍ peut prévoir la constitution

,,d une sénantique généíale, qui en centralisant les renseigne-

.,ments tirés de chaque langue su les changements de sens,

. perr"rtrd de .i à quelques pr'nc,pes. ron pás

,,au point de vtre sinpl€nent logique, comne cela a été Íait
.,jusqu'ici, nais au point de vtre psychologique. Il faudrait

,.partir pouÍ cela non pas des nots, nais des idées, qu ils ex-

,,priment . En even verder: ,,On pourrait imaginer une psy-

.,chologie des peupl€s, qui reposerait sur I examen des divers

,,changenents sémantiques, attestés dans les langues, qu'l)s

,,par1ent. L'étude serait dálicate, nais vaudrait d'êtÍe tentée.

Dat is di]s juist iets dergeliiks als wat ik bedoel, naar nen
ziet, dát ook voor Vendryes de totstandkomitrg wan een der'

r) Voor de nieuwste litleràtulr vgl. de yoogr hleidins tot de Srudie

van de Woordbeteekenis, Groniígêí-Batavia 1938 en A. Cautos, La
Siên.e dr Mot. t-€nven 1927.

j) Hct boer.je laí H.thd Hatrteld, Leitladen der wêrslcich.nrlen Be-

detrtunsslehre, Mii.chên 1928, bepaalt zich ten eerste uitsluit€nd tot Indo-
Gdnaanrche talen en is bóvendien 

'naar 
zeer beperkt. H. qaàt nerqêns

dj€p op de kwesties in.
3) L: Lanoaoe Pàijs 1921, p. 240 en 2'14j5.

geliik werk nog tot de vÍome wenschen behooIt.
Wat het Hebreeuwsch en de andere Semietische talen be-

treft, de achterstaíd is hier in dit opzicht nog veel grootêr

dan voor de lndo-Gernaansche talen. Dr. Porath 1) klaagt er
over, dat d geen enkel Hebreeuwsch woordenboek bestaat,

dat op wetenschappelijke wijze rekenschap seeft van de be-

teelenisontwikkeli.g der woorden. Wel is er een boek van
F. E. C. Diettich, Àbhandlungen fiir senitische Wort-
forschung (Lpz. 1844), dat zich voor eenige bepaalde groe-

pen van woorden met een dergelijk onderzoek bezighoudt,
naa( uit den aard der zaak is dat voor het grootste deel ver'
ouderd. Verder heeft men wel in r-erschillende verhandelin-
gen en opstellen over H€breeuvsche lexicographie en etyno-
losie verspreide opnerkingen, die hier van belang kunren
zijn, naar systenatische studies en vooral verselijkende
onderzoekingen van eenigen omvang ontbreken. zooals ge-

zegd, seheel.
De volgende bladzijden nu bedoelen een bijdrage in die

richting te geven voor de Hebreeuwsche en in wat ruimeren
zin de Senietische in vergelijking met de Índo-Germaansche

Een g(oote ftoeiljjkheid wordl bij zulk een onderzoek ge-

vormd door het feit, dat de etynologie van zooveel

woorden, die hier in aanrerking konen, zoo onzeker is Het
is waár, dat voor de beteekenis, waarin de woorden teÍslotte
gebluikt worden, de etymologie weinig oÍ geen rvaarde heeft.

Het woord is een conventioneel teeken, waarvar nen zich

bedient onverschiltis vat zijn oorsprong is!). \,l/aar let
echter zooals jn ons qeval te doên js oln een historisch inzicht

r) I. Zesjó,ênoc VIL p, 356 n6t l. - Vsl, ook de s.herpe kritiek
van FlieAti.h De/trzs.l, Philolooische Fórdêrungen an die hêbràische

Lexikosraphie (Mittcil. d. Vordêrasiat, Cesells.h. 1915, 5) Lpz. 1917 op

d€ H€brêetrwsche soord€nboêken, speciaal op dat van Geseíius,
)) vgl. hi€faver de Í/oots o.l. p. 17v.
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in uitgangspunt en ontwikkeling waÍ de bet€ekenissen in haar
verschill.nde p!asen, komt het op de etymologie natuurliik
wel zeer aan. Aan dcn anderen kant kan, zooale vii zullen

zieD juist het i.zicht in de semantische evohtie dikvijls licht
verspleiden over de afleiding.

\i/at nu overigens ook de resultaten van onderzoekingen

als deze zullen,ijn, dit kan nen wel dadeJ;jk net zekerhèid

vaststellen, dat van bepaalde wetten. \\'aa!naár de beteeke-

nisoDtwikl<eling verloopt, geen sprake is 1). Er is geen inteí1e

logica in de senantische evolutiej). zóó, dat it een bepáal-

den zin altiid en overat een zelfde of een reeks eendere be"

teekenissen zotr moeten voortvloeien. In de beteekenis-

overgangen weerspiegeler zich g€estelijke processetr van ge'

conplice€rden aard en ,,so venig \,ie den Verlauf der

,,Geschichte kónnen Nir die Entwickluns der Bedeutunser

,.eines WoJes voLaussehen. Es liest jeden Bedeu-

..n,ngswechse1. .. eine Tat des Willens zu Grunde. Seinen

,,innersten Wesei nach ist der Bedestungswechsel dle Ge-

. schichte der BeziehungeD, die deÍ Mensch zwischen sich

..Lrnd der Arssen*'elt stiÍtef 3). Wanneer dan toch ten aan-

zien van geheeJe reekser van woorden bij ver liteenliggende
volken een zelÍde o[ een sooltge]iike oniwjkkeiing sevonden
s'ordt. zelÍs waar deze niet diÍect voor de hand schiint te

ligger.i) dan illustreert dat feit, dat dáár althans zekere

psychologische tendenties aanwezig ziin, die niÍ of neer al-

gem€en menschelijk schjjnen te zijn. In hoever dit inzicht tot

verdeLgaande conclusies zal kunnen teiden. moet afgewacht

r) Tcs€n Wrndt D,c Sp,achc II. 437 (bij Carnoy p. 88).
r) v€r. yendrecs o.l. p. 228 v.
t) Ma.sènrctl1 bij Harzleld p. 3.
r) Ovcrganren van bcteekenis ds: l,cdckken > vcrb.raen > bescler

men o.hcin hóoden {tese.e prot.gc.c "íio, t 'rtiir) 2!r-r'.", thD
enz.) of: hoóld > borflBtc decl, top, begin, cncf (UNl, caput_chêI.

,r,i,,i,i enr.) .i.lors. nroeten wjj daárbii d!s brite' bcschodsnrq lalen.

-5
Een vraag, die in verband net her hier uiteengezêtte ook

zeeÍ de aandacht verdien!, is deze, of de senasiologische ver-
anderingen bewust ol onbewust gebeuren. Dit is een nogat
ingewikkelde kwestie, waarover de neeningen der seleerden
uiteen loopen (Bréai Meillet e.a.) r). Natuurlijk moer hieÍ
weer buiten bescLouwilg blijven, dar de sprekende geneen-
schap zich van de;e dingeD nauwelijks bewust is, veet min,
der er rich her hoofd mee breekt en de woordctr sebrlikr in
den zin, waarin ,ij ze kent en $,aarin zij ze anderen lieett
hooren sebruiken, zonder er zich rekenschap van te geven,
dat die zin er eerst in xe instanrie aan eigen gevorde is
(Denk b.v. aan woorden van vreemden oorsprong ats:
Llni'ersiteit, salarís, gedecidee.d..onant e\2...n2.) De vraag,
hoe de woorden aan hun telkens veLanderende[ inhoud komcn
is een van wetenschar)pelijke, niet van pr.ctische orde. Wij
willen hier thans niet dieper op de:e kNesties van alqeNeener
aard hgaan. Zoo\eel schijnt wel :ekcr t€ zijn, d.t bereeke,
nisvclanderingen 2o.rw.l bevust als onbeqarst tot sland
komcn. Bij de metaphoor is dar heei duidelijk. Naar de se-
wone deÍinjtie is elke netaphoo. een vefgelijking 1). FIer
resultaat va. een werk is te ve( selijken mer een vrucht.
Dàaruit ontstaat de uitdrukking ,,de vrucht van den arbeid'.
Li€ld€ brandr a I s eer vurrj vandaar: . het vuu der liefde'.
:ienand beschernt als een schild of als een rors; van,
daar ,,hij is mijD schild oí tuiin rors . EveDzoo is her re be-

sdjpen, dat n.n spreekt vaD .en c:el, cen lr0cel, een ster,
de ruorÉel, de óloc,n eD tientallen zÍlke uitdrukking€n. M.!
zal vel moelen aaníemen, dat zulke zegswijzeD eerst bewust-
vergeiijkend, vervolgens meer en neer onbewust en gedachte,
loos voor datgene wat rnen daarrnee wii t€ kennen geven,

1) Vsl. Ca.noy, p, 90 w.
r) De ÀrabÈdre qramDalici spreker zcèr

tantil bilà tà[ (,,vergelijking zonder dÈ partike]

Stilisuk, p, 93,

laraktÈisli.k vàn cên

.,als '). vsl. gd. .(ó,ir.



-6-
worden gêbrlikt. Evenzoo wanneu iemand sPreekt van

het vuE van cte rcde: op den drenpel des oudetdons; op de

valreep en dery. en zeker wanneer een redenaar of een dich-

ter zelfstandig zulke uitdrukkingen schept, is hij er zich

nog goed van bewust dat hii een vergelijkins gebruikt' In-

tusschen behoori dit alles tot het gebied deÍ sivlistiek en niet

tot ddr \dl de semànt'ek. Maar veel ráltiikeÍ en gewoner zijn

die netaphoren, waar de beteekenisovergarg gel€idelijk tot

stand kont onder invloed van psvchologische o[ cultuuÈ

historjsche processeÍ (de semantische netaphoor) Theore-

tisch zou nen hier eigenlijk onderscheid moeteD maken tus-

schen het geslacht, dat de nieuwe beteekenis produceert etr

het latêre. dat het voord in die beteeke is als dê directe en

vanzelfsprekende sebruikt Een woord wordt in dat geval

zóó lang en zóó gereseld in een bePaalden samenhang o[ in

een bepaalden gespecialiseerden of uitgebreiden zin gebezigd'

dat het saaÍdewes ontvankelijk wordt voor zijn nieuwen in-

ho d en eindelijk die nieuwe beteekenis onmiddellij k

suggereert. \vie het woord , kapitaat" gêbr!ikt denkt daarbij

niet meê! aan de capita (boun), waatuit het ontstaan is; wie

,,gedecideerd zêgt, denkt niet meer aên het ,,decide(e 
" 

het

alsnijden, maar vo€lt daarin onniddellijk het begrip

Verrewes de neesie voorbeelden die in het volgendê te'

sprake zu))en komen, zijn op deze wijze te beoordeelen of-

schoon wij voor ons doel ook aan de stvlistische beteekenis-

velschuivingen eerlge aandacht zullen moeten schenken

Van d€ groote verscheidenheid en den onvang van de betee-

kenisveránderinsen der woorden in de vêrschilletrde talen kan

iedereen gemakkelijk êen indruk krijseÍ wanneer hij een

willekeurig woordenboek raadpleegt Meer dan de Indo-Ger-

naansche geven de Semietische talen en daaronder speciaal

het Àrabisch voorbeelden te zien van vaak verbijsterende

beteekenisoveÍgangen Deze overal, hier meer daar rrinder,

-J -
te constateeren p o lysen i e wil eigenlijk niets andeff zeg-
gen, dan dal een voord bijna nooit een enkeler strikt pre-
ciezen zin. niet een statische waarde, naar een dynamische
heeft, zoodat vele associaties Inogelijk zijn. Carnoy 1) spÍeekt
in dit velband van de,,imprécision relative du langager celui-
ci n est jamais qu approrinatif . Àlgescheiden daarvan, dat
iemand, die - orn een voorbeeld aan het Nederlandsch te
ontleeneni het is in de andere talen precies eender het
woord ,,vroeg" hoort uitspreken, niet weten kan, oÍ de ver-
leden tijd van ,,vragen o[ wel het adjectiel bedoeld is, oÍ bij
het woord ,,wijs" zoor.el aan het werkwoord als aan het
substantief als aan het adjectieÍ kan denken, kan ienand, die

,,vuu(' zêgt, bij den hoorder de gedachte opwekl<en aan het
vuur, dat verwarmt, aan het vuu!, dat vernielt, aan het vuur
van de rede, van de lieÍde, van den ijver, enz. Vooral van
abstracta geldt dat in hooge mate. Wat is ,.stand"? Dat wo.dt
pas duidelijk door den samenhang: de stand van de wij?ers,
de stard van de;on. rang en stand, de burseLiijke sta.d, een

standje naken, enz. Of: ,,trek : een trek aan een sigaar, de

tcek van de vogels, trekken in het kaartspel. trekkeD van het

seiaat, trek in eten enz. Men denke verder aan woorden als
dracht, wrs, oplossirs etr honderden andeÍe.

Deze ,,inprécision' nu is naar het schijnt in de Senietische
taletr nog grooter, misschien ook als gevolg van het [eit, dat
het wooÍd in die talen door het drie-consonanien-systeen als
het ware een geíingere individualiteit be2it, het woordbeeld
minder seprononceerd is. MáaÍ zeker is ook een belansrijke
oorzaak daarvan te zoeken in de verbeeldinqskracht, de
phatrlazie der Oostersche nenschen, die, zooals bekend, bii,
zonde! sterk ontwikkeld is. Waarbij dan speciáal voo. hel
Àíabisch de onstandigheid komt, dat daarin eiqenlijk de talen
van verschillende stanmen, die cerst na den Islam tot eer

1) O.1. p 86.
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cuttureele eeÍheid zijn sewoÍden, zijn sametrgesroeid Mis-

schien seldt woor het Hebreeuwsch jets derselijl$, al js h€t

dan ook in mindere nate. In veel gevallen heeft nen dan eer-

d€r net verschillende aspecten van een zellde begrip dat het

uitqansspunt vormde, te maken dan met een eigenlijke sema'

siologische evolutiê.

Beschouwen vij nu eerst zulke gevallen, waarin een betee-

kenisverschuiving plaats vindt als gevolg van bepaalde stv-
listische wendingen 1). Wjj voeleÍ deze verschuivingen

meestal als nin o[ meer natuurliik, naar het js daarom niet

minder van belang vast te stellen dat in verschillende talen

en taalfamilies ten deze sooltgelijke tendenties blijken te be-

l. Het inhoudende voor den inhoud (contitrens pro con-

tento), een zeer veel voorkomende Iiguur' Wll zegsen: Een

befter oÍ e€n slas drinken , wjj spr€ken van een À"is voor de

bewoners oÍ de familie, evenzoo in het Grieksch' het Latijn en

andere taleni wij spreken van een zaai, die applaudisseert' van

de Kane. di,e een vet aanneemt enz Vgl verder: Íain

\:DLl^. Zaun). evenzoo Dui. Gatten Ens gaden' ta&n'

eisenlijk allemaal ,,omheining'; patk \: barricm) Fr' cout

lcahors), paradijs (uit Perzisch pani'daeza) rticor' /'as'

budge(t), en rc\e andeLe Evenzoo Hebreeuwschr Dr) (irPuir,

nnu),n':,lJ (sr. 1-rr , bechtrtten vgl l-rn), lt:r "grens" danr

,,gebied , Aram NbDF nl (vgl Latijn Iines), Àram Nr)urN

,,ring, .ing-u"r, gebied . nr]) (iN! nlr']t Arab '4't'if 'nuur
tutn l).

2. De stof voa. IÊt prcduct Ned het mÓordend sraal' een

1) Ed sysiêratischÈ behaídelilg van de

breeuwscl. geêÍt Ed. (ónig, Stilistik Lpz l90O

stijl-Íisuren in het He-

r) Eên vóorbeeld van het oDsckeerde is bv *rlion
semeentê > Fr' éslise. ,kerk(sèhouw) ; evenzoo Sv''

H€br. .11!) en Gt ssnagóge-

Nnr! (v€l

9

elas (drink-. brille-, larnpeqias), €en stujjk-tzer, La| fen1n
\zvaatd), arsentun igeld). pinus (schrp), aes (tLonpet), enz.

Hebr. qe: (zilver, geld), 6'6s,n; (koperen boejen), lr"r:
(ijzer, bijl: Pred. 10, 10, e.a.), nri, (stans, neetstok, late! ook:

petr, vgl. Gr.,.í,ldíoe, DrDtti, ).

3. Het uoortbrcngende uaar het rcottbrengrel. Lat. os,

linsua, Gr. r),.;oa.'.r o p. Fr. langre, allemaal voor

,,tuu1 t1. Ned. land voo! ,,hardschrift', zoo l{ebr qrra9,
(Àrab. lisán), n!t',n! iuitspraak. bevel), fN (de tooujg
adenende en snuivende neus) voor: ,,toorll . Een aardig

woord in dit verband is he( Eng. engine \-= Lat. í"geniuin):
product van veÍnu[t, ,,nachine".

Veíwant hiermee is

4. Canc..tun prc absíraclo. Zooals wij fr.:rt voor ,,licÍde"
o[ voor .,rnoed (vsl. FL. coerr. couraee) or Íoold voot ..vcr
stand gebruiken. Lat. ,ra,!s voor ,,poteslas cn d.rg., zoo

zegt het Hebree!!\,sch :t'.,ooÍ,,aandacht, vcrsrand, gezind-

heid , n\È voo. .,schaamreloosheid lv,il. St;/,), È.)r voor

,,toom (P!,. 34, 17. e.a.l ot ,,verd.ie! (Job 9, 27, I Sarn.

l, 18), r\ voor,,macht (Deut. 32,36, I KLon 18, 3. enz )

Vgl. ook het reeds genoemdeq*, dat misschien eerder tot

deze rubriek te rekenen is.

5. Abstrcctun pro concrelo. Lat. lactrlfas. Gr' dijratrr;,

Ned. r,ernogea, loxuin, tijkdon, tegeerins, otetkid, eett

".hoonheiJ. S..els' ttut'. ,r.n er z erz Hcbr' '- kr"chr

vernogen. leger". ï:: ..bezit' iGen. 31, 1). urp (É'urP)

,,heilige offers', nr:fb ,,.egeeriDg, danr ,,konilkrijk" en zelts

,,koningskleed (Est. 5, 1), later ,,de regeerclers ( )f!nr .tr
nDtD ti, nlrtur ). Évenzoo A!ab. sltin: ,,heerschappij , dan

,,heerscher", Hebr. ;r1p5 ,,vooÍwerp ván hoop 

" 
evenzoo

t) Hd Roenee.sche linóá ,,tong,

k€nen: .,wolk , zooals ook Hetrr. it!
taal gaat dan mo verder beteè-

(nrJwlnr Dun !l les.66. 18).
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rn! ,;rNt, e.d., nfï en hrt)voor ,,ballingen cnz

6. Pars pro toío. N€d. froofd, /'op > .,persoon, individu":

LaÍ. ftabs, oetum voor ,,schip"; alphabeth'toot de heele reeks

a. b, c...., Hebr. u|r-T ,n9rrrr, Àrab ra s'). capita baun,

Hebr. uri (vql. adj. urn ,!rin rnD ) ,,nieuwnaansdag > maand ,

ntrl (\nrp ir! ) voor "dak" en ,huis', ;1v'_1' ,,tentzeil >
..le i , ntj! (bij adj. fr!,,rond", dus,) ,,red wiel" > ,wagen"
vgl. Lat. roia.

7. Vot nedia, waarbij een oorspronkelijk neutraal woord

zich naar twee (regengestelde) richtingen ontwikkelt, vaak net
oveLwegende neiging tot één der beide. Vgl. het Ned. woord

be'auen; iets bevalt nij soed ol slecht. Bliikbaar werd dit

woord zoo vaêk in bonan partem gebÍuikt, dat het enkele ,,dit

bevalt mii zooveel werd als ,,het behaast Ínii ' Gt.
ë!t/-&ítur. 7.óee .Lat. ce.|erc, lana, lo.tuna. Ned. naam. Hebr.
''rD (tN'D en p D), F!'. Hietbij behooren ook woorden als

Fr. ,rê.c, iuit Lat. nerces): .,senade (van het subject uit

sezien) en ,,dank" (van het object), Lat. ,ÍÍafia ,,genade,

dank" daamaast ook,.gratie, bevallisheid : eveizoo Gr' y"áers

Hebr' F (in n'rlj lnir "riru) ) in dezelfde verschi]iende betee-

kcnissen. Vgl. nog de overeenstenming in beteekenis tusschen

de doverbir ./ne,/. g.ar,s. Er)n ..om nier'

8. Euphenisne. Ned. Àeensaan {voor ,,sieNen ). o"r-

Itonten, ooerliiden, onbrc sen, Lat. abire, rcqrÍiesceÍe. erpitate.
rlec*1ete, perire, inferl;.ere, Hebr. rrN (eigenlijk ,,vegloopen"
(dier), ,,vddwahn ), Arab. halak, óád, laat-hebr. --rDD Syr'

rtr alie == ,,heengaan - sterven . Taln en Syr' :Jrr, id

Hebr. 1: ,,vervloeken , ll1 r,t6 ,,helder:iend voor ,,blind .

1) Daaruit Spàànsdr rcs ,,eên stuk vee (zic ilicrover 's.yóold ln

Odêítalisch€ Studien Th. Nóldêke gewidn. IL p, 760). Dat Hatzfeld (p.

ó7) dit ,.res van ÍÀt. .es afleidt belust op êen vcrgissilg.
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Ín de Semietische talen zijn de euphemismen zeer overvloedis
vertègenwoordisd. Voo! het hodem Àrabisch ván N.,Àfrika
vgl. het belangwekkende artikel van Marqais in ,,Orjentatische
Studien Th. Nóldeke gewidm." I, p.425 vv. en Nó/de&e, ,.Netre
Beir ,. sem. Sprachwissens'h . p. 87 vv

Bij de laatst besproken groep hebben wij nu natuurliik mer
een bewustê verandering o[:elfs omdraaiing van de bereekenis
te doên. Vaak wordt zulk een als euphemtsme bedoe)d woord
in verloop van tijd als de rormale en direcie aanduiding se-
voeld, zoodat dan weer een nieuw euphemisme noodis kan

Gaan wij nu over tot de catesorie van woorden, vaarbij de
bete.kerisveranderinq seleideliik tot stand konlr en waarbii,
zooals wij vroeger opnerkten, psychologische ol crlttrur-hisLo,
rische factoren in het spel zijn.

Van beide soorten zullen wij in het vólsende een aantal in-
structieve voorbeelden beschorNen. Om daarbij altbans eenigs-
zirs systenatisch t€ v€rk te gaan, behandeleÍ wij telhens eerst
adiectiva (adverbia), dan substartlva en te slolte verba.

Niet altijd zuilen wij deze groepen echter streng ujt elkaar

L BeteekenisverarderiÍsen uií psychologische oorzaken.

l. Adjectiva en adftíbia.

Dat er onder de adjectiva veie zijn, die oorspronkelijk be-

trekking hebbend op bepaalde zintuiselijke {aarnetuinsÊn
naderhand worden sebruikt voor indrukken, die door een an-

der zintuig worden verkregen (synaesth€sie), is uit de Erro-
peeschê talen bekend. Vgl. acer aigre ,,scherp, ztttr" t hooge

boom. Àooge stem, noogrood; dieptreurig;:uare zonder verder
het verschillend sebr!ik van adjectiva als rul,9rof. hatd, eng.

r) Vsl. hiêrovêr d. Vools. ln1. ror de studie der {oordbereêlenis,
p. 49-


