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inneis tellennàle

op anderc plàÀísen en rlus ooh

jn

anderc

richtitrA opeericht was.
Ma"ar bovendien 2o. schuilt in de geLeele veronderstelling.
tlat de }euze var het Oosten a,ldaar op de Èggils \.àn ilo woo4-

plaatsen der letreflende geleerden zourle beruslen, eeÍ belàns-

rijL nisverstand. Inmers

de naam Ma'araba ,,het Vlasten"
voor PalestiÍa geldt natuurlijk wel voor BaLylonischc s€leor
rlen, dus ook voor de Ta.límdgel€orden, rlie in orzer Bobyl.
Talmud aan het woord zijn; naar niet voor de gclcrrdcr, dic
il Toseftha afln het woord zijtr, cn ílie inrners tm Palesfirr
ze.lve leefden.

Trouvens, aI ware ooh rleze plàats nrol, cêne lerylichtins,
zicl bii het seled na,Írr }et H. L. te richten, i!, over
eenstemming te brensen, dan nog zouden alle zwàdg}Ieider niet

on

steeds

zijn opgelost.
Behalve deze inners vinden wij op het gebierl onzer
'Jlaln. literatuur nog ve$chillende andero plaalsen, rvaaronder
ook va.a zeer hoogen ouderdon, waa.r blijkbaar aan eene
verpliclting, om steeds zich lij h€t gebed naar de zijdo var Let
It. Í,. ïe dclten, te ecnen nè.le niet gedacht is. Zoo ze*,
eere in Berachoth Jeruscl. 4.5 voolkonende oude halacla, dát
nen zich bij let sebed nàar el}e zijde mas richlsr, bcha.lve
naar het Oosien, onilàt men raa.r die zijdo voorheen de zon
had aangoberlen. Evenzoo lerklare. R. Osc)rnja en R. Isnaêl
in Baha Batlrr 25r z€ex duiílcliit, drr (iods leertiikneid
naar elte zijde han gezoc.lt wolden. De blirrle R. Seseth, zoo
lezen wij daar, tlroeg ziin .li€nrêr op: ,,plaats mij |ij let sebed
narlr welle zijdê gij wilt, beha.lve naar tret Oosten." Verder
l"ooron wij rloar v:rr R. ,rirsclalr rl"n mnd: ..pie nijsl cid
zoekt, wende zich bij het gebed naar het.Zuiden", (waa.r de
ltrcÀter stond); ,,wie r.ijkdom zoelí. wende zich lij het sêbed

nnar àet Noorden", ($.arar <le gouden ta.fol stond). Daarentegen
beveelt R. Jozua ben Levie op grontl van het oorzaLelijk verband àlsschen Í.ijshairl en bezit uitlluitend de zuidelijke aan,
welte l<euze weder op grond varl eene atrilere uitspraflk valr
denzelfden seleordc, d;e Got1s ïeerlijLheid in het Weslen zoelrlJ,

-

zoo {rewijzielt wordt, dat voor het Zniden het Zdd-Westen
komt.
Dene geheele bladzijde rlus bijna, waarop aan eene bc
paalde richting naar Jeruzalen eenvourlig niet gedacht Y'ordt.
Alleen geheól mn let slot hoorc wij iD het làatst€ Anoraïn,
seslac}1, R. Chanina aan R. Àschie den raàd geven ,,gij
lieder, rlie noortlelijk va.n Palesiina wo'nt, richt u bij Ïei
sobe.l n I hei, Zuiden". De bervlste Toseftha plaais, die
den ingang Ían hoJ bedebuis uitsluitenrl in hetOosten verlang:t,
is dus slechts een van de rele plaa:tsen van ouderel ol jorgerer
datum, waar van een llicht, om naar de zijde van Palestina
le bidden, geen spmle is; zoodat het geeD nut heelt, jrrisi dezc
op onnatuurliihe wiize in dien zin te verhlaren oI ïe amen
Des te }rachtiger herriist nu de vràag: Loe de iesenspraak
tlààtsan, die vrLn eene richtirg naar ?atesspre)ren, en dc ver".cni ende antlere, rlie tlijltlnar daaraar

lll,sÊcàen de enlele

lina

niet clenlen, oD le lossen?
E$ogen sclenkt ons ook hier blijLen rnr groote lelezcn
heid, naakt menige interessante ormerkins; nànr brcnst het
ooï in dezs Íiet tot eeh alsen,een kitisch inziclt, dat {ot
vollerlige ontwanins der :roeielijhetlen kan leiden.
XersÍ werpt Lii de rlistinciie op, dat de ricÀting naar
Je zàlen alleen voor het gebed van rlen en}eling en Di€t loor
daï van de geÍneente zoude gegolden Leblen; naar 'verwerpl
onniddellijL wetler deze opvattirg, rlie inderilantl mei de ge
íi'èê|.,]" iêk-1êr rno- ^ogen ontror.dLrr" is.
Overgaande tot da eigenlij}e heirandellng var het thena
constateefi lij al rladelijk ne], het oog op de versclillende op.
gegraven o[de Svnagogen-ruinen; ,,Die Orientiemng tlcs Ba,t'
platzes war schr vcrscliedcn; ílio dwàhrte Yorschdfii der'
ltose{thà, dieXinsansstiir in Oster arzulegen un.l dasGebárrdt
nach Westen zr richten. tindcn rvir ru nei den Ruincn n,
Irbid befolg4. Tn Talmtd wird ton der Orienïiemng der
Syragogen nirgends sesprochenr fiir clie Ricltung lein Prí
vaiselet ÍrerAen selesentJicl tlie velschiedensten Seiton em-
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1fohlen." Wanreer hij nu hierbij voegt,,arrL hàu{igstcn die
lvenÀung nac.h Osicn"; dan noctcn wij ilit lartste beslisl
lesensfre.Lcn. Inïege.ndecl. rlc riclting nanr het Oosten is rle
renige, dic zooals wij ztsen -op nr:cdere plaatscn beslist
o'ltradeÍ woÍlt. Evcn onnaurvherrig i-. het, vanncer }ii nr
laàt Íolsen: ,,Trotzde1n leine binrtcndc lrorsclri{ten rlariibcr
crlvalrrlí \Í'elrleD, rntll sicÀ ,.elr friih die Sitte hcrtusrlebildct
l,aben, ílic Ric}ilns nàch den Hei)igi! I,llnrle zn q'iillen rnd
àie Bethnnscr danacl zu batcn". en meent, dxt tlit gelruil<
naar het voorleeld van Daniel en r,ar salomo bij dc inrvijdins
rrr tler Tcnpct zoude onïst^aÍ zi.ir. cen schuil(. ooli lij
Hieroryirus en Alior varmeld er bij dc ruïne vm Eanmam
al1een maar
T,if hij Kàftïêso LlijLlaàr toesepast.
- Hier
vrn eene ,,Sitte" tc slrekee,, is onjtist. T1' hch reeds lenneld.
drÍ hot loorschrifi vtn c1c richtirg naar hlesiira vcn'.r1 is ir
cene zeer orrle, scnotiveertle hàlachr,
rle uitspral<en val iegengesteJrlen aard

oldo

onEetwij{cld

dNn

JLrist is tlaarentegcn, \ïa{ nn lolsii ,,Troiz aller tlieser
Zer$isse ist nichi zr bezreifcln, drss dje ?ra\is nicht €ir
hcitlich ïir. lic sàliliiisc}en Runren sinrl nrit einer Ausralno rnr Slden rrc.h Norder oriefriert. rlso ron Jcmsalerr
rlgchc}ri." Ten slottc bcspreekt hij nc vcor de prtcrijk gr
codlnceurle l,cprlir jlen en Niist ot llel rlÍ]s ar'rÍj"lrle rcl.sclil
lrssc.Iel Mrimonirles cn ile Franscl-Dritsol,c selecrden.
..\an .lit rlles.
zooler l,{'.t iuist is. ontl,rcelri nt echter
'oor
de Ioofrlzaarlr: cen lclder kriïisol inzicllï in let onistair'l
dei zoo !,cli cllrrder rllijdisc ,nerlelerirgcrr' \\raarann rlit
moet tocsescïrc\.en sorden ? Ii)cnvorrtig ann dc àIwezislaid
lrr hei ïistorisch }ritisclle e.l:mcnt. rlat dgerlijlt bij de lelLu,rle)ing var geen talmnílisch thena nraÊ scmist worden
Hct sàat niet aan. l,ij hei rradtloscn l,an rlit rnnchiige rvcrlr.
Nraruit zoolele achterecnvoteende eetrven tlí ors sprelten, rr11c
1ek,+en en uiï,.rÍ*cn eenvoudig nrast elhander te plàatsoÍ erl
te combineeren. als stamden ze ril tlenzellden fijrl Op rlczt,
wijze zijr nisrcrsiand en onnatuffli;he, slitsrontlige disiircliirr onrurrijrlel;jt<. Állee Ïet virrlcn \'r,t den histt)r!Í+íiri

drarrt en het plaatsen ran elhe uiÍspraak nr rle lijí vrrr |' tt t'
iijd kan gewoonlijh heklmliciíl en oplossing brirrgo l'rr
dit hier Dict gesclied is, vinrlt zijnc omzark wedo irr ''r"'
rri'
rnderc, lij tle bc.hantlelirs rai inlmudische ondcrwr"
lrlr'
'rrtr
?rlesiinrrrsis
van
tlen
Ícn'aarloozing
foÍi:
de
ongcivore
1'rlnurllcksi.
l\ranneer men r. L ir dcn lalest. talrlud in Bcr.rc|ol| 1 Í
rle bel<ende hrlacla opslaàt, ilic de riÀïhg rut I'rlr'íirrl
voorschrijft, dan ziet nen daàr eerst rle richi,ing rrr lcl mtr
sezicl,i daarheen ros dn elijl<er cn nadrnkrclijto rrnK
serei. trfaar dan volgt de Íoor de iistoische lrlrnnolirrq
d,ezer zaak zeet berluidendc opmerking: ,,Diï alles grri ,rorrl.
zoolans de Tcmpel lestaàt; mààr waar ]rlijl<t vin crl rlorsr
lijhar lJic}Í nÍ, de le,s'ocsths en'm?" nn nn vold ll"1
tretrendo antwoord: ,,Dan is Ïoi nict, neer" lrcii {Í{r
loesteli),g .l Eoogl. 4.,t ..dc loos'te. ?r,a.írlr..' ílll? nntlt r
,ich richten. trl.,aÍ na.lrDooï alb lottdci biddei, ir tlc 1olz, s
gingen, iu de sienr ltzirs en in hct sebed "
Ziednar tloor rlcn Palostincnsischen Talnud zelvor rlr
r;nossnrs rlcr tegenltrijrlige loorsclrillcn ran ile hrnd gcdarr'
-'Loolans de Te!rl{,l hcstoníl, sold dc lliclf. zn} r'rn rrll'
l,et aangcziclrt tharhcen i,e rvcnrl rr'
zijdan bij het gclcd
'nei
IIiÍ dicn tijd stfnrne dan ook r1e daarroor lloihrrrrlr' {)nrl0
Ialatha's, die llijLhaar een bestaand heilig.lom, op hcli ,Írjr
hebben.
Tocn eclïer Jemzalcn gevnllcn en dc Torpd irr
vlrrnnen opsesau was, rventlle znrh let vcrsc.hr:r,rri gr
rnoed ran Tsails gcnccn-"chaïr in ilictctr r'eemoed rf afrr il'
(lrrls
llaais, dio slccl,ts rlc prLinloopen ran den voornaliscl
zoirl ycrtoonde. er zoc t ot andere lijzen rle lagedrc}lrrrir
rler ver'1oren leilige Noning 1e eercn, als: door iet l,inrl rr |trt
larr hustcl. door inric.l,lirg der hcnr:Iuizen narr },,t vrrr'lr" l'l
rler voornaligcrr Tempel, net den ingang nrn rlr,,rxl
'rn
el de Arke aal rle v-"stzijde, erz. Zoo verliepen rl ,r,rtltr'
sednLendc nellie lrn ccr hidden n,eï }ct lrnqezi.l,l i,, ,1,
rntrïing var Pale'lira geer sprkc rv,r. Vrndrar rlrrs 2,,',tll"
'l'rlrlurl11rr1o,. nie klaarbl;jlrel!jk darraru nici dc,,1,,,,. I'1, 'r
1

iD yêel later lijd werd dií voofi,,rlise sebruik weder hersteld.
Voor de praciijk nose loen àan een lergetijl< tusschen de zoo
tegenstrijdige ia.lnrLrdische nitïJrahen be}oefie ontsiaan zijn;
,naar o1 zich zelve beschou'ycl, nret objêcrieven trritischer btiÈ,
clh in de lijst ran luren iijd, vortooner zii rbsoturr aeenc
legenspraal.. Zij stnmrncn nit rerschiltende tijden en hebber
rlus oorslronkelijk rrrcíj olkrnder socnerlei sem€cDschap.
Trachten wij nu uit rte Lronnen, die tàiere tijrten, boventJ rle gaonische, ors oanÈierlen, de vraag op te lossen, ï.ànneor
en door welke oolzaken het denkbecld, om Jnet her aansezichr
raar Jemzalen gericlt, te bidden,
-- een dcnkbeeLl, o. a. door
Juda Tftlevie in zijne Tsionide zoo }eerlijk bezongen,
opDieLlw iot seldigheirl gekonen is, dat1 scherker ons die- bronnen, voor zoover ih kàn nàsaan, en ook vlijtisc en l<unrlisL

dier hterc litcmtunr Inii vê*laflIden, nier de
olheldering. Het is inderdÀad rte vraag, of rlii
historisch selcim ooil zll onlrluicrd xrr.lex.

booeÍennars
scwenschto

Fragment uit Thomas de Keyser: ,,Joden-compagnie"

THoMAS DE KEYSEB'S ,,J0DEl{-CoMp4CNtE" { HET R KSttUSEUII TÉ AitSTERDAM, (CATÀL0GUS-VAt{ BlEt'iS0lrK t{0. l34l).

Uiitleksel uir de voordracht in dc Resent€nzflà] vatl l)et
Rijksmuseum gelouden ter !.elegcnheiíl r:tD do h€ede juarlijLsche algemeane vergadering op Zondag, 28 llei 1922,
dool dell Heer lír. lzak PriÍ8.

Mr. I'rins stelde zich voor <le vraag ïe beantwoorden, hoê
het nogelijk is, dat op een Eollàndsc)r schuttè$stuk uit het
jaar 1633 Joodscho typen voorkornen, tenvijl het zoo goêd
als zekel is, da.t lot de iirenn,àlige storleli.jke schuitcdjen g€en
,Ioden toegeJaten we;rden. IIil,drrrlkcl;jk werden zij uitgesloi,en,
(hooestwaàrschijrlijlt ni1, sunsl,betoon), in de ÀnsterdarnscLe
OrdonnaDtio rnn 1(j5r, (Noordherh, t. 154); verbod ook in
àlt. 42 vàr E. de Groot's na te noemen handleidins, doch dfulr
otgeno,nên op gÍoníl vnn Justiniani Novella XLV.
Aliereersi behandelde Spreker den ofiicièelen nààrrl vatr

dii

zoo l<loêk soschilderrl siruA:zoowel hetwoord corpordàlschà! àls

co ipagnie seeft tot moeielijlleden aauleiding. Misschien mag
nen corporaa.lschap in den zin v.m lader, staf of adel opvatten,
íBruirlis). Ookblijlithet, tL"rt de aanwijzhg lan Jacob Syrnonsz. de firies à]s kapitein en Dirh de Graeïf nls l tenànt.
dic lret veDdel yan de 18de Àmstordansóe wijh, ontrel noLin,
roFIl ."n.n,rndênrJen. r.loc.hembr. op een zeer jangp I"tulitic
noel Lerusijên, (Schcltr:na, 18?9, No.55 kent doze nanc.n nog
rriet; Meyer, J888, aar wien de titel Jodên colnp€de ontleend
is, noent ze hel eerst). Bevreendend is }et dan, dài de Vrie6
en do GÉetr op dit stuL ieder nei eer commondo-stal zitten.
De Dàa.m Jodendoele, dien Pnrí. Oldenbourg aan dit doek op
gronrl oener Spreler onbel<end sellevar overleveriry heelt

willen geven, wordi ge-hèêl v€l-s.orpen.
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Sprele| gart hct Joodsche typa ol Ietr írtlt na, en slell:
yast,dêt welstand het Joodsche gelaatstype gunstis beitrvloedt'
(Fishbere). Daarorn lijken deze rijLe senietische heeren dar
ook zoo stork op t1e rnotlerue, volgeslelde Joden en ir het
gel)eel niOt op nei gehnvende (i|etto type. In het orzeLel,.
llÍrlilerdrde va.n rlc oosert zict SlrcleL olk op (lit slul< It,t
eisenaar{lis Dinsporà-Joo,lscl,e.
r.Prins sÍrat lcraolsens uilvoeris Dà, dat en @k wràrorr
in llet àlseneen in de cersle hellt der l?de eeuw de Jodl als

,'!rrl 'JI,c ri.l upg' u..rrr { rJ'. N ' l n dc titierll,uut.
roch op het i,ooneel, noch i de be€lderde kunsten.

dat zelïs Bushen Huet, die de
Jcdr:r vcnliji, seen uilsiekende vrouwer

Spreker doel opnorLen,
AJnsterdanische

lisur Íe

l,ebben voortgoL chl, niet wist, dat de berocndc zaryeres lrari,ism Duartc uit den MuiderJÍing eer
sc.loolte Jodin seweost is. IIan e,rricatuur, G'ucLs, Vetli), in
rvoorrl er bccirl is zells ook lrter ros geen slnlc: ecr Spinozr'
caricrhnu, zelJs +polberld, (-{ltkircli), Lr:statt riel. -\llern
de handel, de kerlr en rle lolitiek ondorke ren den Jood.
Als at'veerniàaïÈgel verd de Jrood àlleen tot den grootharÍlel,
doc| niet tot de middenstands-, rle loorters-nering ïoegclnlen,
(Wol{r, Hillesun). Slrelier bclardelt l,ierbij rorder twee geschrilten: een bockjc ran Ds. À. Oostcr: Historie der Joden,
(1008), heftis rnii-senrietisch, Íl:rÍ iD ilo littcraiuur naseÍoes
onopgemerlt gebleven is, hoewel hd drie dukken beleefde,
rlsnerle een in rlc Bibliolheek vàn l,et Poft. Isr. Seninarium
te Ansterdam zich Lerindmd handschrilt vaÍ Eugo de
Croot uit hoossteDs 1618, (Cat.'de Castro, 1899' No. 509),
warrin Groiius als pmsionads vàn noftedan roor de
Staten vaD Eouatrd en lVcst lriesland een handleitling voor
de behardeting der Joden opstelde. Éieruit toonï Spreker
aan, dat dc toenma.liee Eolla:idschc opïàtiins omtretrt Joden
cigenlijk turg eeen sunsiise was. ln het alsemecn vlis hat
echler roor de Joden zeor er stis, dat de Hollànrlers tLler d,rscn
sterk order den irvloed vàn den Bijbel stonden.
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SpreÏêr hekt het sierk in Íwijfel, of Renbrardt, behalve
in den snaa.k
vielen, (Eofsiede de cmot, No. 154), in zijn kunstwerl wel
J oden als en on hu:l typen, uiigezonderd da,n als geldwi.sselaar,
verwerkt Àeeltj (h dez€ richting (?) Holstede de Gxoot, ande$
Hanenan en Càt. H€sseltirre et Rich{er, 1913, No. 1?S jcto.
!1. 2ó). ZeUs ir Renbrandt's ets: De Joodsche Synagoge (?)
zoekt meÈ vergeefs naar een spoor van Joodsch nilieu oj
entourage; ook dààr nist men o. m. de decomtieve, (Peltzer,
p. 164), ja_ noodzakerijke sebedmantels. De Jood als zoodanig
wordt volteDs Mr. trins ia de schildelkunst vêl1 ouds steeds
ièit"till
o{ a.ls seldhardetaan wereldijL-rypisch
"y-l,oll""l
behardeld.
Uit de ontwi}}elingsgeschiade s var tet Neder
ladsche portret, (Westendorp's lijn uitstippeleud), conctudeert
Mr. l?riDs, dat MocJaert's beroemde Driearlci KeLrze, (Odt.Rijksnus. No. 1632), den Jood a.ls type wil weergeven. Aar
de lard der evolutie van lei Èollardsch ,,sroepenbceld" xrijsr
Mr. Prins op het, il dii verband dubbeL Dlerhwaàrdige {eit,
dat op dit schiiderij vu de Keyscr eer der altijd daarbij
voorLonende bijzonderheden geheet onlbreeli, n. l. het hands.baar. Kutrnbi.ror;ch IJelJrsrijh :s bêt, dai, op dir slu-L.
vooÈ het ee$t een groep voorgesteld wordt, waa.rvan alle
deelneners, 21, der toeschorwer aanzien, (Riegl). De arthaistische, reactionaire opvattitrg vàtr dit Doele6tuk vatt
ovedgens, vergcleLen net de Kayser's Doel€nstul var 1632,
(Càt.-Rijlsnus. No. 13a0), sterk in het oog, (Kmnis).
Spreher ziet in verband met de Listorische onhviHreling
der Hollandsclre schutJerijen, rvaarin vele vreenite pemonen en
equipemetrt stu&en van uit het buit€nlaf,d, voorna,nelijk
Vlaardnren. íte l,inrum). v.n li"\er1,de opserolnen zijD. op
rlit stuk eigcrlijL een gezclsol,op lon,iuLs troli, korleti gs i.n de
society seintroduceêrd. Srrehcr wijst dàarL,ij op de st ohur
vaÀ den jonssten HolhDrlscher ftgenien,adel vm dien tijd,
J:e. uit de onlrus- i,, F,, ,luur J.D ourl"s bet SpaDje rijl geworden kooplui gerecrute€rd, (lllias), zich vergaatt aan de
oude p{àc.ht eD traditiën der rniddeteeuwscLe Handboog,, VoetenLele bestelde Joodsche pofiretten, die niet a.lte
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)rrg er ooh rlcr Ck,veniers-selLuttcrijen, loeÈ ier tiid
iiir.to,liilt,c!.ls zdnler \fozcrli.jke L14eelorir, (Siche-.2. lirnr
oI rleze
hrrrl). Hct hrn rtrn orh geer opzicu barcn, dai
cchter

-troplrceilr
í lrrller.siirlilter n,,,it erhi€ krijgs-1tfrcelen oI zeus'nen
ge)erseeld zi{t, ihi doze Ítiulicrije al spoedig de slollust
,ler l,L*oJhins star ot)welhcrr, (Sch!,jdl Degener, anders de

l'uhe en l,iir'he). Voor een nodern parallel
vruvijst Sprd<el nrar No. 50'ln jcto. No. 501- p. 32, 2íle
Snp1,l. t3esrhr. rk,r I'}rdrier llistor.'Verz. Sclutielij Àn,sterordere xtrrijvcrs

Orlcvoellend. ,,I lo0rr itr 1,ti teecrrrlrDrdiec Nedc ud
n.J trrctrle hgur Jodon scsrrrrri h,lr,or, (vr! Ilassrll. r,Lr
\fi.i,r, Njjl,oll. \ris rr:,r tr Ror:si cn rlt rieLrÍcreÍ lilkdt:,
r\rr1rcar, \Ve;terling err vrrr l ror). holÍ, Sprcker tol ltcl Lcslri1. rlrl de rL:irlrlrtocr!r'l,r ,iorhn ir de Nenc,ltndÍLe bc'
rrnking olgcrrrr zi.jr iilil)r (lool),! se,rergd Irwel;jlt, r,ose
liilr dooL Iel sil(llÈzil rlrr 'J',ilcu,atst tltt onrl0rgrrg var derr
(rl,ri,(rlijlr i,crLrir(tu lou) r'lflr lJil\ olrknr.ï dct Ia,,riiil rrr,
l,irlil rle Jcrrlc; rrlsrrede rl,ur Lf1 .pli.rrtn vtrn ecn gt,l,iorlt,r
l,oosc,, fLi,J,1,{riLrr:,iLr!rl, }l.jr. (ie,rLttl \ittivijeh, aribas:,ulratr
urr liarl \'. (ll!rst). ]lfd,, icu l,orijze, tltt lLiu te l:,n.lr i,,
,lc 1,,1,, r,,nt,Ilcerwen iclr,lorlen srNoou,l heltl,trr rorLler rlr,,,r
Spehu rle vel, ond. Juloi.irrtcn a,Lrgtroi:rrl, $'. o. die 1',
r\rrriorla,,L ir de LliLlisr \\'arrLrtlstrrrrl uit rircu lir50, rLrt
1(, 1)1,,,nr. io.r rl(, scLLrrrs][tuii !.rrilisil N nrr. ]n volrrrLl
ri rii l,rl r)rdrrdr;li0r d L(i \{,rlorlri sn! !D ilcD Jooílsoiie
lrrkrlin$ ir rlc lrr,n orrrirsculc rici- Joorlrtro ougcving cr r1,,
,hiruii, ,i,Lts i,f i,egrilsre$vuri,Lg. ir hct ook otrrerkelijk,
{1|r1i drrlur rlerl r',rr,, ,\hnirn IiQ lri LIrl. {rgcD heí.rinde rlcr
lrnt( {rr1\' niol rle Joorl, doch rle Spujaard Í€Istaan wcrd,
(8lft. I t', 1. ;Jlj.-)). Slrcl(r Lcioolli, d,r1, oulor let zeiir grooi.
Nrrtrl \'hrriDgrr, st e.iarl rr ,\rtwcrpel's val iI rl]85, urr
Holhnri riigcNttrcr. znÀ !rlle .J,rrtor. nu voollr.lDlelijt( tlrl
lir rrrslhc ur i'utns rsrlc lLn a ihorrsi. 1! rlnddr IrbLcn. t illl
,rrru,). ltcri,; Xoorr! Lrrl h!1 r1r,k, (Bijlàee \/I), drl J,,d,,,
cr \verlerrh,|os dif nrr! rrulNrrrliqer\rijs,r,h \'1,1f,r,,1,r,

noenrle, hier ic lande Í,et clkrar sclijh sesteld rvcrilcn. Spr eh0r
neemt ooL Lier, (Yos), overgargen aan.

In do cer.ste heut r.[ den futtitigjarigdr oorlug is h{.r.
fxte v.r der Noderlrnrler oolr dooL r,,,1frc iDllodcD iil,rrr,
l,,sisch se}eel eewijzisd, (in antlere richting Wap), itoch prc,
il'iiineeft bij deze scDrieiisch gcmriDiic]re lrruisnis, nrAr djl
s(truttersstrh cn rclo anden tortrel,lên uit dien tijd tte oor
.teolcD, rrorpliologisch hct Joodscle type. Deze verba"sterhg
oet ook lir. in de eersie Poriugeescl Joodsche koloDie veelvultlig en ïeeds van rlen aanvang af plaa.ts gcvontlen Jrebben,
(bij!. PalacÀe, Duarte; cl. Koeren, !. 146). S1reher àcht de
sangbàm opvaitins oDjuist, dat de zeer rijke Marraren Flechts
Schijn Christeren, dooh in wezer vaÊ geloofsover{uigins tm.di-

tionêelsezirde Joiien gcweest zijn. TIci kont Spreler voor,
{lat het glos dezer senietische Nieuw Christenen h het gods
die$tige libertijndr, ni het rnaatscharpelijke assimilatoliscl,
Sprohers oonclrr5ie is, ,1.!t de neestex dezer sclul,ierijhoorcr dus x.e1 v.D Joo.lÍl,e ríko,Dst noetêtr zijn, doeh dat &

l{r,yscr, orn dit schil'lersïuh nict rr!,',e]erd te Dahex, J.
gcheele groep op .]it sc.hikledj in één egalen íoonaad van
semietGch type seschilded heelt. SpreJror wees erop, dat hiermast ooh een anderc vcr}lnring tas],. )o Iievser $,as a,ls
kLrnstenaa. l\.el or lraallbrekcl; triir. de enscàreelins vàr
hai sroetenb-"eld, Lct goudcn zonlicli, (Riosl, Klonjs, OlrleDlrours), lerder hct Niïerl orirct, (Brerlius), cu lichtirval rcclrts,
íde Gelílcr, p. 51); doch werhtc du vark roe onbehohcr
zlvrar, riel gccstig Dezc neignrg tut het ongcw.ne, het llictconvontioneele, stre{*t niet Nllcer sierk nil zijr i{erk, (Lijr.
Càl.-ltijtsmus No. 13,12), JnaDr ooh nii zijn lrivóleveD. Zij'
tr.eetL huvelijh lijlÍ l,eel 1'eel o! rlrt ru Renbrrn.lt Dci
I{ertl rÈje StolTcls. Oolt wrs |ij lriet ber.c}yrst. lÍcd vcr
sele niet, daí hii ook ya,r Luitcnlandsche, van VlarDse],r
orisine en oe! nienl\,lichir! ot soÍlsdiemi,is gebic.l wllÁ, u, rls
ijvcris Am,lniaar. (Weissnrrnn). r,íi rlq1rnst op dc den,j,,d(!,
i,oeeekende goAs.licrsl,vriihej{1,

(lio{,rei. ir

1

t5). TIii,lji,,ll,i'
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-50oneveiwicliisheid. olerthijÍcnd en misschien Fel
ncdc i lerband mei }Iet ondemerp een tikie hàtelijk iioniseerend is dan zoo de ,,Joden-conpasnie" ontstaan.
ncn Hollutlsch-J oodsch corps troepen werd in 1809 door
Koning Í,odewijli NêIrolêor opsericht, (Cat-Tant. Joodsche
0orloeslilteraiutr, 191?, Nos. 459 vle ).
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EEKI{OPTE VEBSLAGE]I OER LEZII{GEI{ TER

sTU0lE-BlrEEl{K0[lsTEt{.

I, HET iASSEI{VRAAGSTUK E]{ HET AIITI.SEMITISiIE.
Í,eziDs door den Heer llr. lt. Zsld€nrÍsl Szn',
('s Gravenhage), 4 Dacember l92r gehoudeu'

Wai is een ,,ras"?

Eoervel Spreker zich

be ust is

wird." (Raïzet, \rolkerhunrle 3, I, p. 11 12.)
De uieorie o trent rle ran meet af-edele of -onedele

sam gehoben
een

niet ie krnnen geven'
zoo neent hij ïoc}, daar hij een ,'\rerk"'tle{initie noodis
heeft, ràs ïe nrosen ouschrijven als: ,'tle groep ran door
afstarnrnirg verwante eD daêrdoor tot oD zekere hooste
innerlijk cl uiterlijk op elkaor geljjLeDde rlenschen"'
De bestutleeriD e der ra ssen, hun oorsprcns, ontwikhelirs'
vermenging, ,,het rassenvraagstuk" Iorton, 'ordt dool
sommige lieden, de z. s. rassêrtheorcticj, net niet zuiver
Í'eieDschàplelijke berloelirger als den sleutel tol' cle weleldgeschiedenis LescLourvd, (de a D t h I o p o 1 o e i s c h e sês c h i e d e n i s - o ! v a t t i r g). Zij baseeren hun seschiedenisvolkomen berredigende onschlijving

beschous'ing op eer drietat stellineen, die voor heu de Lràchir

vatr àxiona's hebbeÍ:
10. de trekhen, rvaardoor de rrsseD vfln elkaar 'e$chilien,
zijn orr*mrrdetlijk on ctl'liiL:
20. so,nmigó ras-"en zijn gekernerkt door eieenscÈappen die
als ,,edel" moeter worden besctrouwd, de andere zijn
rnet,,onedele" behePi;

30.

velrnerging baat der nenscLheid niei' omdat mengràssen
hoogstens eer overgenomen cultttr een tijdlang kuÍnen
handh.'ïen, naar ten sloite ,,in einen Eàlbliulturzustand
zuructsnrken", (IIauser,GeschichtedesJudertums'p 41)'

Bij zijl bestrijdine van
er o. a. op, dat

niets Ínet zekerheid is vastsêsteld. Gebteken is alleen, dst,
er onrermengde rassen voorkome!, ze stellis
niei onder de cultuurvolken wordeu aanseiïotren en dat
aan het populaire seloo{, hetwc r leert. dat hleurlingen de
slechte eigenschappen ran Leide ouders ov€menen, wetenschappe)ijl<e waflde moet \rorden ontzesd.
..Wenn "s irc"rrd rl$as Tr^sllinheÊ ir dem allgamninen
Hinschwiulen der Naturvolke} gibt, so isï es die cewjBheit,
dan ein groller Teil davon durch den Mischunsspl.ozeB ]êDs-

deze stellingen wijst SpreLer
ontrcnt dê beteekenis der métissage nog

rassen

leeft nen aannemelijter'lrachtetr te naken door haar

ie velbirrlen rnet de leer lau de polygenetische afstamming
der neDschheid. Sprekcr erkent, daï er aàngarnde het
vraaggtrk vfln der :rronogenêtischen of rolïsenej,ischen
oorspmns de! menschheid, d. w. z. of ze van óón of ran
vascheidene stamrornen is afgeieid, nog rerschil Ían meenins

kàn bestaan. ltij voor zich is lan de éénheid Ían het
nenschdon ove uisd. Niet àllaen plèit€r hier pbilosophische
srondeD roor, naar vooral 00L aníhmpolosisch€ en ethnographische, (rnogelijkheid ran vil,ale mensins, lallooze
overgansenj die het trchketr van scherpe grenzen onmogetijk

m*en;

overcenstenDins vàjr lichame]ijkê en geestelijLe
structuu:). Ile leer der polysenese heeft zich itr de Unie
ontwikkeld ten tijde vàn de slaveuij en deu successie-oorlog.
Men hart toen een liefst ÍeterBchappelijh seiiDt excuus
noodig voor de wreede behandelins, die men als nensch
zijn ned€mensch aandeed. Overgestoken naar Europa werd
de teer srctig aansesrepen door hen, die in de eeuw der
natuurweienschappen behoeÍt€ savoelden aan een nieuw
,,natuurweieDschappelijk" Iundarnení van het àlti-senitisme.
Verdelg de Jotlen, *ant zij rormen heï ninderwaardise ms!
Is het te verwondercn, dat een eeleerde als trriedricb Miiller,
verstoorrl over dit nisbruik iler wetenscbap, uilriep: ,,Rasse
ist eine PLrase, ein purer Schwindel!" SpreLer betoost, dflt
het besip ,,ras" niei nissen kunnen, nad ons enoor

"'ij

.
te wachten hebben, ras en

un_
cultuur rauw net elkaar te

verbinden.

Spreher toont rdt de geschriften van Renan, Houstor
Síewart Chanberlain en Hauser aan, welke kronkelpaden rar
redeneeri.ng nen hee{t.rnoelen volgen, om de rninderwaardigheidsleer op de Joden toe te passen Maar wie vormen rlan

de ,,edele" rassen? nerst waren het de Indo'Gernanen.

Toen echter gebteken was, dat er geer Indo'G
alleen Indo G€rmàansche tfll€n bestaan, en dat taàl en ras,
zooàl iets, datr l,och weinig n1et elkaar heLben uit te ttaan'

heeft nen zich op rle Germaner'ïheorie geworlen Zij, d€
Gernanen, zijn te allen i,ijde de banierdrasem der culiuur
seweeBt! Wat andere rassen voor groois hebben gepraesteerd,
lichte
iB aan de ilÊliràtie net eêrnaànsch bloed, aan
',der
(Eauser),
te
danken
I
Blutteil",
Bij zijn cdtiek op de Gernanen'1,heorie betoogt Spreker,
dat d€ voornaanste anthropologische cdteria, (lichààmslengte,
kleur vètr huid en haar, schedelinder), onder den invloed
van het nilieu veranderlijke grootheder zijr' In ierler
gevÍ'l noei het nct nadruk rvorrlen afgervezen, ols men de
culiuuhooste, de moselijkheid ran geestelijke ontwikkeling,
de mate van l,alent en genialil,eit in verbànd brcnsi met en
bepaald àch1, rloor deze 'kennerl<en
\Vanneer dan ook Fishberg ziÍr rtudie over ,,Die
Rassenmerhmale der Juden" cjndigt rnet de woorden:,,Das
aber nienals eine
Judentun waï uld isi eine Religiol
Rasse", (cursiveering van lishbere), dan voelt Spreker
zich niet gemepen hen teeen ïe spreken. Niemand zal wel
willcn ontt<ennen, dat, ra den otrdersàns van den Joodscher
staàt, niet 't ninsi hei behoud van den Joodsch€n staatsgodsdieDsí ook het Jodentlom gered heeft, en, wanneer men,
ats Fishberg, onder ras een,,rein",,,onverrnengd" gebleven
sroep verstaat, dan heett llen gemakkelijk spel, alÊ men
gaat bewijzen, dai het Jodendon ,,niernais eine Rasse" is
geweesï. Wie zal ru nog kunnen aartoonen uit welke
,,Blrtieile" het Joodsche bloed is samergesteld ?

'
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Maar èen aDdere vrflas, tlie Fishberg riet }ee{t gesieJd,
is veêl belànsrijker. Vornren de Joden ,,een volk"? Dàarmee komer wij op let ler'rcin der VijlLerpsJcLolosie.
,,Ein volh (ist) niemals bloll eire physische Geneinschaft, sondern eine seeliscle. die in historiscler Bewegurg
elzcust iBt, eine Gemeinschaft <lcs \rorstellens, des tr'iihlens
und des Wollens," (WindelbàDd, Einleituns ih í]je Philosophie', p. 310). Als inderdaod, on ooh een Franschman aar
het uoord te làtcD, l'èxistence r]'ure nation est afairc de
senlimeni ei de volonté, (Meitlet),'han nen dan aarzelen op
de boven gestelde vraag een bevestigend flntwoorrl ie eeven ?
Hebben de Jorlen niet stêerls het sevoel se}àd bijêeÍ te
hooren en den wil seioond bijeen ie willen blijven hooren?
Wie h€i betreu , dat de Joorlsche ziel eer eigen rythne
heeít, noga b€denken, dat de lijderde nerschleid wellicht
baàt kan finden bij de manifesiaties van die Joodsche
psyche, juist nu in onze dogen, nt Spenglor de ,,Untergans
des Abendlandes" hee{t voolspeld en Xeyserling met de
berusiige kalnte vàn den wijsgeer, die veel seziên €n
'êel
leefrl heefí, ons den bliL doet restis€n op het licht, dat in
het Ooster straalt

lt. PSYCH0L0GtSCHE 0Í{DERZ0ÊK|Í{GEI{ B[ l000SCHE El{
IIIET.IOODSCHE SCHOOLKII{OEREÍ{ TE Á[ISTERDAM.

Lezins cloor rlen lIeer Dr. A. A, Wsinbsrg,
(íironingen), 29 D€cember 1921 selouden.
De nreuodcn, welkc {ot dncverrc bij }ei rasscnonderzoe,k
zijn gebezigd, zijn wenis letrorwbaar. Snrtls Hertz' en Zollschan's uitueu,ende rerweerschri{ten f,egen de quasi'neter-

srh.r.1pelijk ge,grorde thcoricën vu (lc n,cerderwr,artligl,eid van
het Germaanscle en de inf€rioril,eit lan hel, Joodsche rm Lunnen lvij {eitclijL van Let bnnkroet vatr de morllologisch-anthlo-

.n?

-56 poloesche nrbeidsnethoden v@r ,le e+}nologie sptokcn. MeÍ
heeft }et onvoldoeode van ,l"zÊ,nell,od.,, ingezi"n. cn i.. wat
toc! de structuur van de psych€ vên i,rln volk beslissend is voor
zijn cultuurwaarde. overgegaan tot het bestudeeren r,ên de
eigenschappen van deze psyche, in rle hor1, in de vorschillord<,
psychologische kvaliteiíen aánwijzineen t€ vinder zo,'vel voor

rle raszuiverheid a.ls voor de hoodanigheid van het geestelift
traestàtievermogen van de volkeren. De historiscÏ philosophiscLe werlwijzq wêlke nen hieÍbij leêft toesot'r.st, heeli
echter het lrczvaar, daí de gesolÍedkundige leiten, wrlrv€n
nen uitsàrt, meestal zeer tugowikkeld zijn en darrdoor lichl.
Iranloiding geven iot suJ:jectieve, bevoorrorrleeld€ vetkla ngen
cn beschouwingen. Dit is vooral soLlckcn l)ij lrct onderzo€k
Iaàr de psyo}ischc eisenscha.ppen var het Joodsch€ votk. Over
*'einig volken zijn zoo laaterlijte en leugenrcltise bewednse!
van w€tenscÀsrpeliike ziidê seuit.
Geen boÍ'ijs is zoo dwirrgend 1ê n,aften rls dat van het
pmetondervindelijkc ondeuoêt. wii rrienen iterhalve hij de
siutlie van tle eigenschappen vnn Lat JoodsrÀe volk de rnethode\ van da xerselijkende pl4lsiolosie, vaartoe Spreker ook de

of difrercnti:èel,e FÍschol.osie zon Nillen rekenetr, toe t€
Wij dienen ochtêr, ten einrte den invloed vàn hot
toevallige miliou z,ooveel nogeliÈ Írit te scl'altelen, lii onze
proetuemingen aan twee voorwaa^1en te volíloen:
1e. Proefobiect cn v€ry€lijkinss'nated'rnl moelen zooveel
rrogolijli in dezelfde niÍwentligc onstaidisl,eden verLeeren.
9e. Fet onder.zo€t Ínoet zic]l uitstrekken over die psychisc.he functios, well<e slechis zeer veinig den invloerl var
hei, milieu ond€rgaan,
nrogelii]r over de prinrnire,
de ureesl oorsrronkelijke eigtNrschappc.n.
Àan de ee*te €isch necnt Spreker, (conservator bij het
Cro',;ngs.he Prychisch Ir.tbmlorium), te hcbbcn votdarn door
als proe{personen scÀoolhinderon uit }etzelfde socia'le rdlieu te
nemen; aon tle tweede eisclr, à,l,or ltel Mqnssi*gsoernogcn te
onderzoelen, daar deze lunctie in zeer elenentaire eigensc)roppen Lan worden ontieed.
s?eei.a,l,e

pa.ssen.

Itij hd

onrtnzock.

Joorlschc sr{roolkinrlcrer

ihi. l,ij 105 .l"odschc on ?Ir nir'l
ic r\mstcrrlarr

rverd sehouÍlen, l,leok

voornatnrste Íactor vm hct oantàssingsver
rlnl,
rr.r.nr ílc rvilskradrtige securrlaire funcÍie, Wienma'), noel
worden bescÀouwrl. T)e resultater vnr het onderzoek, vet,{eleken bij de uitkon,ster vande sedert het venichten van deze
proeven verscÀenen dissertatie van Dr. Jul. Leyrlesdortr 3),
geren eene verklarillg à&r de land vnn het wezen van deze
ivilskrachtigc secu"dairc lhnclic. Wo zien, dar de ,Ioden bij
gelijke aliorlativt]e salrtlairt lunctie rneer eigenschappen
bezitíeu, welke co'.retaát zij',, parallel sàd met een verhooede
prinnire ïunctie, drn de niet-Jorlen. I{ier ligt een aanwijzing,
welke nsiltrc bevestising behoell, daí de pri:naire lunctie een
elementaire eigenschap is, rvelke onafhanlelijk is van de
(autonrrtisttre) searndàjrc luntltic. Doze prirnaire runctie i,r
het, welkc wij als vernodelijk de voornàomste grondeigen'
sohap van de wilskrochlise set'undnire tunciie mogen be'
schou*'er. l{ci koÉ€ bcstek llln dit verslag laa.t niet toe, op
rlezc theoretische kwestie nader in tc gaan. I)it zij voor een
elders te public€cren nredcrleeling vrx,rbahouden. Alleen zij
als alg€meenc, voorloopise €n.lllsie vnste€têed, dat de onder
zochi,€ .Joodsche sctroolkinderon, vcrgeleLen net de ni€t-

rl. '),

ak ile

Joodsclre, bezittea

:

a) een evm groote, of wellioht iets
b) eer groot€rc emotionalil€it.

t)

d)

srootere activiteit ')

,

eer even grootc (r.utonotische) secun<laire functie, er
een sroot€r€ prinaire functie.

1)

Eerc !€schrijving v&n dit onil€zoek vindt n6n in h61Ned.

tij&chlift voor sèbe$kunde 66, l,2577, lyn') E D. WieEna, Zeilsclr. I. d. g6s. N6urol. u. Psychlsi!.

3á, 191; 191?.

') Jul. LoydoedoÍf, Biidngè tot d6 speci.lo psychologio vsn
het Joodsctte rolk. Diss.-Grodngén 1909.
r) Zio voor do t€iêokonis vsn do gelNil<te pBychologische
temoD: G. HêJaaB, Z. Í. sDsowtrndle Psychologie 1, Bl3, 190?.
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0E SABBATH BEGR0ETI{C, (!(ABB0LAS STABB0S).

Lezirg door den HeeL I

aamon,

(Amsterdaro), 26 Januori 1922 sehoudeD.

Yan de inleidende psalnen en het Lecho-rloLrdie vnrdt
nen tot bij de jongere ttecisoren als Jozef Karo en Mordechai
Jafrag€eD sloor. 'l'och onimoeten we cle term ]t,rbbolas Sjabbos
daar, naar mel, andere beteekenis rlan roen sewoonlijk
daaraan ten onrec!lehecht. Hí't l,eleeken Í niet: begroeting,
naar r€rselekeD net: kabbolas tansaÍies, het aanvaarden,
het o! zich neIneD der sabbai}pljchl,en. Xlizmorr
sjier r'alt buiten de z. g. hab)rlas sjabbos, virdt rermeidirg
bij I{aro en verschillende oude 1,e{iUo-uitsaren sirds de
16dê eeun; Lêcho rloudie met zes voorafgaande !salnan koÍ]i
het eerst voor bij \Íozes ben Machir in zijn Sejder hajjoum,
(Venetie, 1599). Deze schlijrer leidt ons naèr Saled, in
de r6de eeuw niddelpuní lan hei ltàbbàlisme. Deze leer,
naarvan de eerste sloren in den rorm van ystieLe rerhalen in den Talmud, is in de middeleeuwen te beschourven
deels als reactie op het del geworen mensch nietc scleD,
kerrle philosophisch denken van IvÍrinonicles vooral, rleels
als opbeuïing var hei genoedslevel van de onder vooft,
durende nrartelirge s,rbuktcn. Yandaar í1a1, hei Kabbalisne
des te sterker opJ<omi naar mata.le veNoleineen in hevic,
heid to€nenen: ra <le Jodenvervolging€n in Spanje, (1-102),
bloeii let (abbàlisoe in Safed door de komsi van de danr
heen sevluchien als Cordolero en Alkabils. A{standen
ladtlen voor de vluchielingen geer beteekeris. In hei alseneen lellen loor den studeerende geen reizer, hoe ver ook.
Giidenann (Gaschichte des Drzieiunesivesens, 3,63) gocfi
draNan fra!!aDte siànltjes. In clc tweede hellt der 15de eeLrtr'
Iwam Izak l,u a rau Safetl. Om heu sclarrden zich veie
leerli,r,.er, voorál Cà1abre,.e en Saruk. lleze laatsi€ wor
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di lano in Italiè voor de leer, eveneens di Modena. Van
Italiè saat Sàruk raar Duitsclttanrl en Eolland, (Herera in
Ansterdarn). In Oosi,-lturola wordt Kablala reeds in de
16de eeurv bestudeerd, (klaohten hierorer bij Remo en Samuel
Edels). vooral hei werL Sjelo van Jesaja Hurwits heeft
uitKabbala verspreidt, (10 dlukhen, r? vàtr €en
'erkorte met
hot
ir
1653
en
1608
gave). In Ansterdarn verschijnt
de beste aanbevelingen uit Frnnlrlort, Berlijn en gesteuntl
vanuiï Polen, .laroslaw, PoseD. Hct drrhkeu van boeten
braclt in rlien tijd everals nn reel rnoeielijlrtreden mce, (Blau,
L"o Modcna. 2. l4n). \dpi h,t b"kpr'rlp n. np ..ir g-r' rmo;en
der Joden werd Íle boel<drtkkursi reet ïoeacpas{, (zie liaro's
inleiding varl Beis jouseif, I{ilz in de 10de der ,,12 predi
katies"). I{et besle berviis is dc Scltoelclan 'Aroeg van Itaro
uit Spanje, kori nÀ zijn lersdrijDen in Polcn vati rÍrteckeningen voorzier rloor Remo. Hel geL'cderboek, boek voor
ieclereen, wordi reeds jn 1513 nr Plaag gedru}1, daarna ir
152?: in 156,, v"rs.l-ij,,r ir 1nl, nq." d" "r- " LlLLalisr -, h.
teíil1o, (Berliner, RandbeDerhunsen, r, 8). Seilet kewonous
van Luria wordt tusschen 1620 cn l?23 zes teer getlrnhi,
Tihoenei Sjobbos (Lnrjaansche lus) is lan 1612-1691
veerlien keer herilruht. lÍot hei kabbalistische sebedenboek
hwamen rle kabbalistische gebeden ovcral heen Eier en
daar kwan vel protest, (in Ancona, Sanrsou Xforpnrgo nr
ziin responsen, 1l), rnaar de in hot kabbalistiscL selinte
gebederboek opgenonen lsalnen 95 99 en ?9, sevolgd door
Lecho doudie, werrlen geneengoed De orereansstoestanal
vindt nen iri Jouleil oumets, (X'raDk{ori,, 1?23): nos niet
opgenomen in de olliciëele gobedsorde Nordt het leciteeren
in hel bedehuis ïoch aanbcvoler. Daarom vor('li ooL nu
nog Lecho doudie op rlcn alrnernor roorgerlrager. (S. Gciger,
pas. 62). In \\rorms werd heï niet gelczen. Ieel tot de
ïerspreiding heell ook lier ï.è{,r Lijsedrasen rle ioÍillo-uií
gave van Jesaja Hurrvits, in 1?J? bij Proops rerschenen
met approbaties van gezaghebbende gelcelílen. In 1?4?
verscleen diï bo€k re€ds opnieurv in laldig octaro-for'
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-60rAêat. Eêt sedrukie boek sanciioneert den dtus, (Zunz,
Ritus, pas. 145). h Amsterdan helat het eerste se{lrukte
Hebreeuwsche lloek, een Íefillo eednlit bij Mcnasse ben
Isrnel, (1626), reeds T,eclo douílie. eveneers L,it dezelfde drnklre i eerzelfde uitgave l,Isschen 1628 l6tíl
Nr dit oDderzoek rest Spreker nog een natlere beschouwirs
ran Lecho tloudie. Eierbij komen drie tuntên in àanÍlerlias:
Psalrnen voor l,echo doudie cx da ltaats irr het gebed (t); Grwoonien l,ij Knbbolas Sjàhbos (2);T)e dioLter en ziin tiid (3).
(1). In vele Siddoeriem kont naast de sewone psalxoen-

Leels ook voor 95 99 en 100, andere hebben allaen 29, enz.
Psaln 29 hebben biinÍr dlen. Ui1, do hal,b|ij$1isrlc scscÀdt,
[e blij]rt, rla{ gctallencon}inaties de naaste aanleiding llot de
keus dier psalnren zijn seweest. Daar lurja, voor zoover Sprêker )ron nagaan, geen bepaalde psrlnel heeft voorgasclrcvên,
j.s

er grootere vrijheid. De Sefardien kennen de inlaidendc
psalmen geheel niel. Da,ar sa€,Í het rcciteercn van de zde
Perek vàr Tractnai Sjabbos voorà|. r\srhhcnaz heeft dii íuk
meÍ Onar R. nhsozor vóór Kirlrloesj. \ra J{itlloesj srhijnr
het volsens Tocr, Siddoer Rasjie, Albrrce1oli, ÀrLrarn oudtijds
selezeD ie zijn. Dilt hangqvolgens Spreker,sanen met de vraag,
of Kiddoesj tot het gebed behoort. Oomrronkalijl werd Ngole;
roe alleen op rle Hoogiiiden g€lezen; de voordrachl der Misjro aftleeling rner Omar R. E. is dus het slot der bidstondo.
(versetijk Oewo letsijoun ats slot val heÍ daseliihsctr rrcl,cit).
K doesj staàt bujten het s.ebed. Hei rulere scbNik, ízio
Yilry en -{budarhan), staat jr verlxnil net elentueele vooÈ
zienine van het Sjabbosticht, waanan de Misjno spreekt; varrlaar de lezing vóór Kabbolas Siabbos. Joël Sill(es too t ir
zijn co)nmeniaár aan, dai dit argllnent liei zoo st nsent is.
Berliner in zjjn Raftboner.Lurgen, 1,64 geeÍt een onnauwkeu
rjse voolstelling.
(2). Oorspronkelijk bestond hel setnjk naar het v€ld te
g:!an oníler het uitspreLen var psalnen. Daar heeft rle begloaïne rrlàaÍs, terwijl men n,et het sezicht nànr lct WesieÍ
net sesloteÍ oosen blijfi staan tot het sloï. In Olnmdrs

,,'.i.io,,,:.' , ,a8r,. wor'lr nog gennmoreerd Iet gaan raar deo
vool.ho{ v:n de synagoge. IIet gebruik berust op Talnoetl
SaLb. ll9a en B. Ii. 32b, letíerlijk opgerat. ))e dichter zirrpeelt hierop in rcfreir en 2de coutlet' ooh ilit naar het veld
gnar letterlijh otvàttend, (zio Jouseif omlets S 589). Hoew€l
ne secifeer.lc 'l'rln,oodpláátsen volst.ekt nict zoo Èehoeven
vedrlaard te uorrlcn, is opmerLelijk dat R Chànanel, (cf.
Rabbirovils), eel iezing voor zich had, waar $'el van ,,Leen

sestrcken woílt, Furwits in zijn iefillouiisave vt{oordeelt een letterlijke olvattins zeer sterl< Tmh
Lestart in ".olrnice serneelten het gebndk zich bij de laètstc
strole naar rlen irgarg ïan het bedehuis te wenden, naar Sprekers opvdiing eer herimering aan de houding tlaar het
Westen d.or Lrja vooreeschreÍen, (cl evenwel Berliaer,

rrr

rveer

tlans,"

pag. 45).

De bulgingcu nrar linhs en recl,t: bij louie cltallo zijn
lx,srcetinsen ran de Sal.$athbruid. IIot voordraser van Trecho
doudie op d(', ,tren,or uit een afzonderlijlq neesial per)rament
boeh is vauschijnlijk uit den tijd, l,oar het ros niet àlsemeen

in

de ieÊllo voorhwnln.
(3). In de oudste TitLoen sjabbos, tle Seidet hajjoun van
l{ozes ben Machir ko t eer anderen tcxl !àn Lecho .loudie
voor, zes coupletten tellend, ierter van vier stro{en' I'a"rrvan de
eerste drie op elkàDder rijm€n, de laatste van alle zes oÍder'
lins. ]Iet ]aàtsie is gelijk aaÍ dat van onzcn diclter Sa.lono
r\lka.bits, ooL hei relreiÍ is hetz€Ude. Da:l het sedicht van

hen rtseíreeD ir gebruih is sekoner heelt de l'olgendê oorlle autoriteit van T,urja; hij beveelt let aa,n wesens
zij! lobb:llistische inhoud, (Chendas haiionien' pas. a9à).
(b). De persoon vrr den dichter. Geboren in Safed, tijdgenoo't
va:r liaro, zwager otr leeràar van dctr lreroemdetr oordovero.
Gernee*chappelijk :iiet, Itarc zou hij in ilenSjowoengousns,ht
zaken. (a).

van 1532 eer wonderverschijDing hebLcn schàd. Ien derselijk
voorval l<on de achting voor hcn slechts doêtr siijs€n. Mer
denLe slechts aan tLe legcnde omtrent zijn dood verteld, dezêude als ontrent ibÍ Gabbirol, (Anoedei Eoaloda s Y ). Dit
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toont ons, hoezccr hij bewonderd werd. (c). De poërisoh€
rvaarde van Àltrtlits' gedic.ht staar veuc tro\en íhj, iD Seider
|ajjour,. Een ouílo a wijznrs nr Sê{àrdisctrcn ritus saorr
dezcude,rclo.lie erloor ot rls roor een gcdicl,r var Jeloet'lo
lirlleiri.ic. llerrltr heeli het cen lhitsclre vefialiDE wàÍrrdiE

ierreden ]nei het ,,God zag, rlat lei goed was". l)e GrieÀ
voert ir eDtLol1siasne zich zell op tot hel wezen der Godheirl;
voor den Jood blijlt dc Godheid vtr-botger cn zclls de proleet
is slechts een Í.erhtL,is !d de Gotlheid Zoo stann in oor'
slrorg tleze dcrl,ricl, rgN en hfa]rters dianetnÉ.I tegeDover
erkorr,.',".,',rz",r irg .. nrroog',:jl:.

-,",,.r1. rtrr. ,.,,t' ,,r .,, ,.r.,.1 êirl,:r:.., ,,.,

"".,";
felijLor ,lchoedo Hallei ie. \Ve kurDcn er niet anders
it,Í
dankLDr !,or zij! dat .lii: l,c.t,o ,tondic tiod een plaats h€eIl
verrvorÏeri in oDze rcÍitto.

Spreker

IV.

IODEÍ{DOM

Iezine door

de

EI{ HELLEÍ{ISME,

Heer Dr, D.

Cohen.

('s Gravenhase),:J1) trlaari 1922 getrourlen.

Sprekcr wees eroÈ dàt onze opv{tt; s oDj,rent der
tusschcn dezc bcjde sccsh,srictrliugen gcwijzisd !joel
s'ordeD. sinds wij r,etcr zijrl dooryeilroDser in hel \rezerr rlcr
Ifellenistiscle cultnur. Doze is aDders don de Eoleensc}!.
nààr vo.rrxaamstc kenmertrcn zij0 cosnopotitisne on indivi,
dualisn,e. Zjj is een \ernongirs lin ijidoLsctrc eD Oostorsche
beschavirrs, $.À.unr ool,t()l dc CrieLsrl,c orcrh!€Ischr. Zij heefl
ilo Hellecrncle cultnnr iD de Nercld selrachl, naar tegelijti
haar ruiner gcDrul,l ,lo.r llaar irc onid@n van do ens€
JirJr.Lad .l r-. $:'.,ri. /i.i \.,. .,r"sro.iJ.
De bohnrs tusschcn dc (irioirsctre en.Ioodsche seesres
werdd moest komer, toel in het ]idlenisme de èrieksche gedaclte a.lles voor zicL innaD cn als rtsefirceDe LeschavirLg
sold. Aan haar heeft de Joo.lsctrc geeslj zich ninner ktrnnen
aanpasscn. In elk opzichi zijn Jo.lendoD en Hcllcneril.ri aan
elkaar tesenovorsestel,l. Het eclste is in zijn rtenkcn .,oncrear,
het tweeílc rbstmct. Hei ccrste vraasr: ,,\V.rt ?.,, hej, rwc€de:
,,!Vaaron, ?". He], Cridrsche rlentren besini net het naruur_
onrlevor*i ilo Jood hondt zictr dàarlade uiet bezig, naar"is

slrijd

írrollte uit

de .Ioodsch-Hellcnistische

iitleutuur

bovijzel. Iiij verdeelde deze in twee groepen:
die, velhe renroedelijk in Palestnra is olltstur er die, o'cl]re
in dc Diaspord cx ondcr sle .en inlloed rlaarvan is gescltrever.
.De eelsie is rrij ran tirielsctre sedachtm Zij Ls ill he1
Oriohsch eeschre'cn oI lot ons sehonen; r,,aar zij ; volkoner
Joodsch er berveegl znÀ ir dcrzelftlcl gcnadrterkrnrg als de
rLiel,-atolrr) ple Lockr! vu Ic1 oude Tcsttrrrcnl De trïeetle
groop eoJrlcr is zuiver Grictr*t,, oolt rl bevai zij in schijn
Joodít,i, LrstNr,lliclcr. I'llD l,csrijpi l,Nir wezcn Lcl best uit
rb z. g. Wi.jsJrcirl rrrr Srl,nro. I)Lnlir z ucn de personiÊcàtie il{r $i,i.l!fi,l, (rl, r$go(ldclijknLg rlus vtn eeu ,r,l,stract
Lesrip il Llrieksrhrn zi,r), rrrlsluarr. I)il (,hlor is rolkoDien
vcrsohilleDd !rr l,ct Losrir rvi.jslLeirl rls zui\'0trneuschelijke
eisenschap, solijh dic iu dc Spxnl<ri ru Salorno voorkonr'
Hct is ílerhàlve een tosirg tot Mlrlussins van ccn Jc,odsche
gedachte aan dc Criehic}e, dit rdrror r1e c,orsplonkelijh Joodscl,c, concrete, sedaohte volho,rer rerloren lict gun er allecr
rlc (iriehsr:he bel,ieltl. Het *crhstc Lervijs dezeL onvcrzoer,lijkhcid vindi nen in Philo, Dcze hcclt, voornànelijh op
Sto;schc pl,ilosophio stenDetrd, gctraclt de eedàchte ïu deD
T,ogos als ratrLrrs'et orcr te brcnger iu hct Jrdrwl<,ur. Í)rnr
€clrter in 1,(r Jodtulrr de Godhe de eersit t)l r1s ,!ocsl
irneuor, hceli hi,l .lu, Logos drrr.aan onll{!srsrl,ikl semar it
cn hem voorsesl.(til rls ccn soori tnssdrcnl,crsoor tLrssclcn God
uL rlo rvcrell, riei be(leDlenA, dNt èn in nii slclsel r1e Godhoid
fcitêlijh de rlnrls innecmt vzui der ftieksclen Trgos èn iu
de Joodsche bes<Èonivils ccrr iusschr Lpr r:rur .n,lc,*1,!ar ir.
Hij Leafi drs riel,s gedrar rhr tur (lrirltsch s1!llcl ot)se

deze steliing te

r

llouwd,

!riirir

tle.Ioork' , sedrchi0 slcchls ir sclijr Joodsitt

tgiiq4
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is. In let

Joilendorn heelt Philo dan ook weiaig iavloed
ge}rd.
Spr&er wees sr t€n slotte op, dat deze starheid vaÀ het

.

Jodedon tegenover de alles-beheerschendeGrieLsche gerla.chte
eer bewijs g€eÍt van groot€ ionedijLe kreaht, wsslal,ti het
Jodendon, in sterkere mate 1rog dan aa,n den sírijd der.Marcabe€ëD, diê itr dit alles slochts es! episode vorxnt, zijn bohoud
te daDÈ€r h€sft.

