--80.bij het toenemeÈd fanatisme in de latere Middeleeuwen werden
de Joden daar atiereerst de dupe van. Dat lveerspiegelt zich
in de literatuur.
In ,,Reinaert II" wordt met \,Tt veeltofovereen Joodschen
g€leerde, mr. Abrioen, gesproken. Maar-,,hij geloolt niet aan
Gode"
- en Abrioen beteekent volgens wijlen prof. de coeje
,,booswicht" (Nieulv-Hebr. àbaliont. JaIl van Boendale in
zijn ,,Leekenspieget" noemt de Joden ,,van aature kwaad,,,
maar en moet ze niet te veel kwaad doen, want ,,hun wet is
de doode moeder der onze." Erger maakt het ,,Theophilus,,,
die uit eigen aandrarg, door eerzucht geclreven, zijn ziet aan
den Duivel wil verkoopen
prototype van Faust
met
- en hem
veel moeite en vriendschapsbctoon
een Jood ovcrhaatt
bij Satan te introduceeren. Later, ais hij berou\{ over alen stap
heeft, scheldt hij den Jood de huid voi.
Een beleediger var d€n Joodschen godsdienst toont zich
de auteur van de tweede bewerking van de ,,Heimelijkheid
der Heimelijkheden," door Maerta_nt uit het Latiinsche
..sê.Íe{um Secrcrorum vêrrdatd. In hê1 lcrhart ván..detn)
Wijze van den O.iënt en den Jood,, legr hij den
Jood een
ethiek in den mond, die votkomen in strijd is met tle zedeleer.
des Jodendoms. In de ee$te bewerking lverd gewaarschuwd
tegen ,,raadslieden met Íood haar en blauwe oogen,,. De
auteur va.n de tweede bewerking vond het blijkbaar voor
zljne geloofsgenooten veiliger, dàarvoor in de plaats te steltenl
,,raadslieden van een ander gelooi,,, en die juistheid te
illustreeren door zijn ,,Wijze van den Oriènt en den
Jood.,,
Dir. Porer. d. baljuw vdn dpn Hars, onder GrdJf Witlem
1 I, is in z;in: Der l\linnen Loep e, n ie c rêgenstdnder van
het genengde huwelijk. Een man (alleen een Christen heette
zoo) die een Joodsch wijf huwde, moest levend verbmid
worden. Deze straf is indeÍdaad wel toegepast. Van de drie
telkens he.haalde beschuldigingen: de itueeie moord, ate
bronnenvergiftiging en de hostie-schending, wordt de eeÉte
in de Middel-Nederlandsche liter:Ltuur niet vermetd. De beide
laatste aantijgingen }omen in Jan van Heelu,s ,,Brabantsche

Yeesten" ter sFake. De oorsprong en voor Isradl zoo hcillooze gevolgen van dit bijgeloof werden door Sprcker ten
slotte aan de hand van Rinz' mededeelingen over dcn
,,Miuococcus prodigiosus" in de ,,Verhandlungen dcs natu.
historischen Vereins der preussischen Rheinlande"; XXIX,
behandeld.

DÍ. SAMUEL SARPHATI, DE STICHTER VAN
HET NIEUWE AMSTERDÁM.
I-ezing door den Heer J. S. da Silva Rosa'
(Amsterdam), 30 Januari 1924 gehouden.
De toestarden op hygiènisch, economisch en onderwijsgebied te Amsteldam lieten in de eerste hel{i der vorige eeuw
veel te wenschen ovel-, cn er moest een man met vooruitzi€nden blik opstaan, om den \ieg te banen voor hct schePpen van

betere toestanden. Amsterdam had het 8e1uk, dien man te
vinden in Dr. Samuel Sarphati (geb. r8r3). Na zjjrl schitt€rende promotiein 1839
hij was als student reeds twee malen
rnet goud bekÍoond voor zijne beantwoording van twee p jsde jonge dokter zich als geneesheeÍ io zi.jn
wagen
- vestigde
geboortestad,
\raar hij spoedig een aanzienlijke pÍaktijk verkreeg. Bij zijn veelvuldige bezoeken aan de armen ontwaarde
hij, wat dezen misten. Hii zelf, kind ui1 het volk, werd het
tot vriend; uit hun midden geboren en in eenvoud opgegroeid,
voclde hij, wat het op hygiërlisch en ethisch Sebied noodig
had: ruimere en betere woningen, meer lucht cn licht, beter
voedsel naa-r lichaam en geest.
Het verlangen, om de b€èngetde banden, die het orde
Amsterdam bijna twee eeuwen hadden omlmeld, te brehen;
de vurige begcerte, de stad, die was ingedommeld en tot eene
provincieplaats wás achteruitgegàan,8root en Sezond te
ma}en, lieten hem niet meer los. Er moesten voor de armen
gezonde woningcn, voor de burgerklasse nieuwe wijken ge_
6

-82Toen Sarphati zijn Paleis voor \.olksvlijt ontwierp en voltooide, dacht hij in de auereerste plaats aan den werkman met
diens behoFlle aan gepastê uilsprnning en plasrisch ondercht; het moest zi.jn een plaats, waar de voortbrengselen der
nijverheid den volke zouden worden vertoondj waar men van
elkaaÍ zou kunnen leerén, om het leven aangenamer en vooral
goedkoopeÍ te maken.
Holland, dat van de industrie vall het buitenland àÍhank€-

lijk

was, moest een inalustde-staat worden; dan zou hier

meerdere werlgelegenheid ontstaa! en meerdere volk$velvaart daarvan het gevolg zijn.

Het Paleis voor Volksvlijt moest tevens het middelpunt
worden van een vernieuwd en vedongd Amsterdam, dat zich
aan beide Amstel-oevers zou uitbreiden. Aan zijne ,,Nederlandsche BouÍmaatschappij" werd de concessie verleend, de
omgeving van het Paleis te bebouwen en te verfraaien: dÉ
vemezen daaÍ, waar tot kort te voÍen moerassen waren, het
Oosteinde, Westeinde, de Jacob van Campenstraat en zde Jan
van deÍ Heydestraat.
Moge het at waar zijn, dat Sarphati niet er in is geslaagd,
vaÍr Nederland een 'ndustrie-staat te maken, zoo is het echter
niet minder waar, dat hij op het gebied van onderwrjs, woningboutv en hygiene den we8 hceÍr gebaand voor nieuwe. ongF-

kende ontlrikkeling. Ztne ,,Indchting voor onderwijs in
koophandel en nijverheid" was de voorloopster onzer handelsscholen. Zijn ,,Maatschappij voor meel- en broodfabdeken",
opgericht in el}n tijd, rvaa-rin op het eerste volksvoedsel nog
accijns bestond, en minderwaardite, vaak schadelijke grondstolfen werden verwerkt, zou beter en goedkoopeÍ brood aan
het volk verschaffen. Zijne ,,Nationale Hypotheekbank" en
,,Nederlandsche Crediet- en Depositobank', moesten de instituten zijn, die zijn vele plannen moesten Íinancieren, en het
,,Amstelhótel" moest voorzien in het gebrek aan behoorlijke
ruimte tot hêrberging v?n \,Tecmdêlingen.
Sarphati is niet als overwinnaar gestorven (1866), integendeel, diep ongelukkig. Evenals Mozes heeft hij het Beloofde

-83Land slechts van verÍe mogen aarschou\{en, zonder het te
nogen betrealen: hii is bezweken onder den last der vele constÍucties, die hij op elkaar hee{t gestapeld Het was ecn diep
tragisch gebeureÍ, dat op het oogenbliL, dat het Írisschc,
verjongde Amsterdam aan den Amstel opgloorde, de man,

\"iens

achtige scheppingskracht de fundamenten daaNoor
had gelegd, gebroken, st€Nend, terneer lag .
Aan zijne lielde vooï AmsteÍdam heeÍt deze groote Portugeesche Jood alles ten oÍfer gebracht; hij had het ongeluk,
gelêetd rp hebbên in een Iijd. diF veJe pioni.rs op zoo mnnig
gebied noodig had, en. .. &4 was de eenige !
Sarphati was een geniaal man, met al de goede en slechte
eigenschappen van het genie. Dcmeest scherpe tegenstellingen
en hare vooruitontmoeten \vrj in hen: zoon der rgde
""otu
strevende beweging, doch tegelijkertijd gehecht aan de oudvade.li.jke zeden; Jood in merg cn been, traditioDecl Seloovig
en levenal, doch tegeliikcrtijd mei geestdrift bezield voor de
grootsche denkbeelden van den moaleÍnen tijd; voorctander
van het vrije onderzoeh, doch tcvens innig gehccht àan de
Joodsche l-evensleer; natuurvorscher: en religieus, een zeiclzaam verschljnsel in dien bloeitijd van hel Materialisme.
De zwakheden en tckortkomingen der menscheli.jke natuur
ontbraken ook bij hem niet: de l, hooB opgedÍeven verwachting om het voorgestelde doel te bereikcD; het Semis van het
noodige evenwicht tusschen de gcniale opvatting cn dc practische uitvoering. Bij hem, den ontwerper, louter belangeloos
heid, bij die medewerkers, die uitsluitend om de wir1st hem
hun steun verleerden, de gedachte, zrjne ondernemingen zoo
winstgevend mogeltk te doen zijn.
Sarphati, die ook in den kring der Joodsche Gemeenschap
veel en nuttig heeft Seatbeid (vooÍal in zijn eigen Gemeente),
de man, die niettegênstaande àf door zijn omgang met
Christenen uit de eerste starden, een overtuigd vooÍstander
is geuorden van het Joodsch Btzonder Onderwijs, verdient
ons innig medelijden, dat hij de opkomst v:Ln het dooÍ hem
uitgestrooide zaad niet heelt mogen beleven

*84Doch zijn leven, geheel gevdjd aan het geluk var anderen,
is niet vergeefscb geweest, en zijn werk is niet spoorloos ve.-

ZÍn levensloop, geheel gewijd aan opbouwen, uitbÍeiden en
voltooien, moge ons in veleriei opzicht tot voorbeeld en navolging dienen en moge ons, indien dit nog noodig ware, vooÍ
den zooveelsten keer het bewijs leveren, dat Amsterdam het
nimmer behoeft te berouwen, hare poorten steeds wijd voo.
de vervoltde Joden te hebben geopend !
TALMUDISCH.KRITISCHE BIJDRACE OMTRENT DE
KENNIS VAN PALESTINENSISCHE TOESTÁNDEN EN
CEBRUIKEN IN DEN BÁBYLONISCHEN TALMUD.
Lezing door den Heer L. WageíaaÍ,
(Amsterdam), 28 Februari r9z4 gehouden.

Omtrent vercchilpunten tusschen den Babylonischen, en
Palestinensischen Talmud mag niet gegeneraiiseerd worden.
Eén punt echter staat boven allen twijfel verheven: bij den
enormen afstand, die de beide landen van elkander scheidde,
is het niet á-nders denkbaar dan dat de gegevens, die men in
Babyloniè had omtr€nt oude Palestinensische toestander en
gebmiken, onwillekeurig meermalen onvolledig oÍ minder juist
ivaren. En het geleerden-verkeer, dat Íru en dan tusschen de
beide landen bestond, moge de wederkeerige opvattingen omtrent halachische ondeÍwerpen overgebracht hebben; maar
op historiografisch en archaeologisch gebied bl€ef men elkander
op vele punten vreemd. Gegeven nu de aanzienli.jke invloed

van den Babyl. Talmud op onze godsdienstpractijk, volgt
daaruit van zelve, dat ook bij ons in de meest gangbare opvattingen omtrent Palest. toestanden en gebruiken onwillekeurig niet geringn onjrristheden rnge(loppn zijn.
Wanneer men van Palest. l.oesta d.en spteekï, dan is het
begrijpelijk, dat en zeker niet in de laatste plaats denkt aar
de stichtint van het Christendom. Maar juist de plaatsen in
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het nleest welsprekende voorbeeld van totaal gebrek aan
werkelijke, betrouwbare histo scirc gegevens ontrent oude
Pal€stinensiscbe toesta-nden. Zij getuigeo van aanvankehjk
op Srond van enkele uit de verte
totale onbekendheid, later

uitdrukkingen

gevolgd door vrije
fantasiebeeiden il1 verband met onwitlekeutite identiÍicatie
van Rome en ChÍistendom.
Opvallender nog wodt het gemis aar kennis van oudPalest. toestanden daar, vaar het onderwerp, zrj 't ook ten
aanzien van verleden tijden, aan het gebied der halacha verwant is. Een tÍelfend voorbeeld daarvan is in 't begin van
vernomen losse namen en

tÍactaat Megittra de onnauwkeurise voorsteiling omtrent de
Poedem-viering der doryelingen tijdens het bestaan van den
Tempel, gevolg van onjuist overgekomen Tannaietische mededeelingen. Ook de Mischna op lo1. 54, in het licht van Palest.
traditiën zoo eeÍvoudiS en duidelijk, is ten gevolge daarva.n
geheel misveÉtaan. De wootden nDlnlr lÈDnl lln\E moeten,
door een zeugma in den zin vao ,,vrijgesteld" genomen,
zóó opgevat worden, dat zij zeggen: ook de amengaven worden op clie dagen ,tie, verdeeld.
Nog veel treÍfender voorbeeld levert de Babl'I. voorstelling
omtrent de samenstelling van ons hoofdgebed. De verklaring
va-n het oorspronkelijke getal van 18 ioÍzeggingen ligt eenvoudigin het Íeit, dat de bede om herbouw en $edervcrheffing
van feruzalem (D'tul't'tl) en die om het herctel van het
Davidische Koningschap (nDï nN) aanvarkelijk in ééne iofzegging vereenigd waren. De Babyl. geleeralen, met dezen
toestand, naar 't schijnt, niet volledig bekend, dachten zich
de geheele a,;,vln\-loÍzegging als eene bijzondere bede, tegen
den invloed der vrtjilenkers in R. Gamliël's tijd ingesteld,
eene voorstelling st jdig met oude, betrouwbare Palest.
traalitiën en met de geheel€ logische samenstelling van het
hooÍdgebed.

mindere bekendheid met oude Palest. gebluihen aàígaat, valt ons oog op eene hootst interessante plaats in

\{at

-86Megilla 22a. Wat btijkt daar? Dat eene zce. juiste
cn correcte
Babyi. rraditie omtr.nt gedraSinBFn van Aba Areka,
oÍ

:- bij ,,ijn( konrn vJn tJt, stinr nadr Bab}.lonje,
Iaterin Babyl,,nii zctvê, door gcmis ean voidocnde bckcndheid
met dc oud-PJLsr. Bpbruiken cn hunn" onrrvikkeling,
nicf
me, r Dchoorlijk koll vcrklaarl No,dcn,
r.rrvijJ voor ons, die
mel d'e 8, bru'k.n uit dcn Jeruzdtemschên Trjmud
bckend
r,rn, d" iuisr v,rktJriug voo, de hand tigr, en daarin
tc
vrnclen is, drr :t
.v,.nals dir ook cldêr" in d.n TalJnud
korir{

dxiJ.lijk gcc! stxrc"rJ wordr bjJ zijne komrt naar
onwiltrk{ uriS gedrocS naar dc
.1i"y..,1".".1,
8ebÍuiken, die
hij uit Palcstina
_

Ook

d-

had mcdescbrírcht.

iDsl,

lljng d.r ..1i.:ra,r-bc,l. nd )N-u. )N') vond in

Babylonië ecne zecl bevreemdende verkla.rin&
aloordien de
geleeÍden, dic dit punt behardeiden, blijkbaar
onbewust
rvaren van de voltorde van den avonddienst
in palestina
(eerst het hoo{dgebed en dal1 de }rulezing),
bij welke de
shdting van deD dicnst met hct nachtg;bed !:Drrn
zoo

natuurlÍk mogettk rvas.
Ten slottc vindt ool< alc verkortc heÍhaling van
hct Bebed
voor den voort.zer op V,ijdatavond, r.ltNp),Jie
door de
Edbyl. g.l.crdcn. kwdlijk in ovcreen"rcmming mef vorm
cn
r
ll"?r" ^"i^ I"ï?'g
le8enov, scvai-en lvordt toe8.scbreven,
Talmud hare nnruuri jke vc,klarinÀ ars h.itig_

l:,
T" i."l't vdn
v(rkonclr8rng

dcn Srbbdrh (ulrp). die op Vrijdcg"vor;

wegens h.t vcrpJichtc kar.rkteÍ er vdn nier
mocht uitÈtijven.
Uir cen.sn on6nr urgr opni.ulv troez"cr brj de nereDsJhap_

_
pel'tk.
bohandeling van ldtmudische ihcrnáta dc onschatbaie
gegevens, dic de Palcst. Talmud aanbicdt,
onmisbaar zijn.
Op hct gebr,d van llêr practi"chr godsd,, nsrlcven, v.aar
ten
srotle dc..uwên.oude traditic bcslissend is, mogi
n wiJ zonder
eeDig bezwaár in het lverwicht van dell Babyi.
Talmud berustcn. l\laar voor hFl \rctenschappeliJk onderzoêk
van tal_
mudrcchc thcmJta cn hunne ontwikkeljng is
dF bcoetenint
vàn den Palcsr..Talmtd ononlbeeri;Jk. En voor
z,ker geidi
dÍ voor de behandêling onzêr overoude ceremonieele in_

-82 stellingen €n gebruiken, dic imncrs op Pàlestinensischen
bodem ontstaan zÍn.
EEN HOLLANDSCH.JOODSCH HERVOR INOSPLAN
UIT HET JAAR I7?0.
Lezing door den Heer MÍ, Izak PÍiís,
(AmsteÍdarn), r Mei t924 gehouden.
SpÍeker behandelt het Provisioneel plan tot Íedres in de
politieke hldshouding, negotie en middelcn var bestaan der
Hollandsche Joden, ten einde hen nuttigeÍ voor den Staat,
voor het Algenreen en voor dcn Koopha-ndel te maken, dat
in het spectatoriale tijdschrift De Koopman, II, (r77o), Nos.
54 v.v. vcrscher, en is,
Spr. stelt zich den anonymen schrijvcr van dit plan,
(Mordecbai van Aárcn de PiDto-?-), voor als een rijken, aristocratischen, heel bsschaafdcn, knappen jongen mijnhcer uit
dit aan dergelijke typcs ill h€el West-Europa zoo overrijke
tijdperk. Een ijzig-koele, alles-berekenende, met alle vloomheid spotteDde omgeving heeft hem zijn Joodsche ziel weliswaaÍ ontmand, maar zijn Joodsche ziei is nogniet veÍmoord,
dank aánteborcn tactgevo€I en een groote mate familie-trots.
Naar zijn diepste wezen behoort hij tot dat menschenslag,
dat onder den valbtl van de Guillotine,
voor ltem en voor
de zijnen speciaal door de Fransche Rcvolutie
geslepen,
Srootsch lveet te stervcn: een schoon volkje, dat matelialistisch-lichthartig, elegant en zwierig het lever in sierlijke
menuette oÍ gavotte-pas doordanst heeÍt.
Dit soort aristocratische Joden drukt echter dar nog wat
zwaar de echt-adellijke gemeenschapszorg. En intelligent
tGchten zij hun zwaarmoedigen, rvat indolent geworden
met den
Joodschen tijdgenoot
- den Ghetto-bewoner helderen, bloot-verstaDdelijken tijdteest te verzoenen. Zelfs
Seen duizeling bevangt deze refomisten, als zÍ zich daarbij
de Joodsche geschiedenis voor oogen stellen. Alleen verwon-

-89-

-88deing eDsoms echt-menschetijke deemis m€t onze vervolge$
en belageÍs.
Maar-. van cer.bied, van zetïonderschikking aan het harde
Joodsche noodlot, aan de bovenzinnetijke levenskrachr
van_ or, êig.n \utk ic bij dir
"oorr Jo<ten gecn spoor tê
vinden. Nooit ook doorpeiien zij de menschelijke ;iel. De
menschelijke zjct is hun eigentijk maar een rekensom. De
Jooct is bij hen niet meer dan een Tachlis_Jooal. En wan-

schriiver, necrgetegd in diens Plar en in dicns llemorie van
Toelichting eÍ op, als van den Christen-uitgever en -commen_
tator er var, en toetst deze aan hetgeen de ont$'ikkelingsgeschiedenis van het Nederlansche Jodendom sedeÍt de F.ansche

Revolulie leert.
De rede is in ha-ar geheel in De Vdjdagavond, 1924, Nos
48 v.v, verschenen.

neer dc Jood mcer oÍ andeÍs wil zijn, vinden zij hem achtertij&

et

beklompen. (De grootste scheldwoorden vaa dit ,,Rede_
ve.lichte" tijdperk). Daarom hceÍt noch deze schriver, noch
een zijner gelijkgestemde standgenooten, positief_Joodsche
geschiedenis kunnen maLen.
Hoo8stens vervormen, niet sch€ppen kan de aÍg€scheidene
van volk en volks.iïet !
DooÍdat dit tijdschriÍt in de dde moalerne talen vertaalat is
I(eÍt deze Plannenmak"r mêt zijn. d, nkbertd.n \cl BÍoorcn
invioed verworyen.
Begin r77o oppert onze briefschrijver als d/sre het denkbeeld van eene voitromen rvettetijke getijtstelting der
Joden
nr.t d. chrisí.n.ll d.r land, n hunner inlvonrn8.
Hi schrijft (De Koopman, II, blz. 435): ,,Nlaar het voorstet:
al nek ans getrijke ulganninge hebbe íe geeilen met de Kl;stenek?
is nog nimmer geoppud, ik zwijg dat het oveÍwogen, vecl min
dar hêr h jlad rou zijn. Do, h ik hoop er doo, dtrs"n nijn.n
BrieÍ danleiding ro. re h"bb.n g.g.even om hêi iens {.r bran

te

brengen".

Onze briefschrijver-projectmaker is door de geschiedenis
schitterend in het gelijk gesteld. Ztn vraàg, zijn probteem_
stelling pasten volkomen in den ttst van zijn tijd. Hij kent
de tooveffolmule, hij heeft den sleutel op zijn tijdgeest in
handen. Zijn denkbeetd is op het dooÍ hem opgerichte voet_
stuk na twee ticDtallen jaren reeds rverkelijkheid geworden.
In Frall<rijk reeds in r79r, in Holland in 1796 werd onze
emancipatie tot staatswet.
Spr- anaiyseeft verder de denkbeelden zoowel vaa ilen

BIJDRAGE.
ÁLGEMEENE TALMUDISCHE PRINCIPTËN,
door clen Heer L. WageÍaar,
Rëctot 1)an het N ed.erl.-I staëlietísch

S

amiwliwn

íz Amsterdatfl

Inleldlng.

I{et ligt in den aard en de strekking der algérreene talhudi'
s.he ?inci|íèn, dat zij in de geheelc oudere en jongere íabbijnsche litcratuuÍ voortdurend een voor\ï€rp van ernstiSe,
diepgaande studie vormen. Ook ontbr€ekt het niet aan ecnen
zcer volledi8en we$vijzer voor hem, die de plaatser, $aàÍ de
talmudische principién, dtrs ook de meest algemeene, behan
deld worden, zoorvel in den Bàbylonischcn Talmud als in
de werken der meest bekende commentatoren en dccisoren
wil zoeken. Het is het iverk rn) rtD! van Baruch Benedictus
Goitein, dat eene welverdiende eereplaats in de jongere rabbijnsche literatuur inneemtIntusschen, zonder iets aan de 8Íoote waarde van dit werk
tekort te doen, kan de kundige en vlijtiSe Talmud-beoefenaar
onmogelijk het oog sluiten voor twéé niet onbelangrÍke leemten, die het vertoont.
In ale eerste plaats vindt de stualeerende in dit werk wel
een met bijzondere volleditheid bijeengebracht complex van
de betrelfende piaatsen, grooteÍrdeeis letterlijk geciteerd; maar
te vergeefs zoekt hÍ eene duidelijke deÍinitie van de vercchil-

-9l]lende principiën en ecn logisch, systematisch overzicht van
derzehrer ontwikkeling en toepassing in den Talmud.
Het gemis aan zulk eere wetenschappelijke, Igitische ór,
hondêling d,eÍ pÍincipién is tevens de oorzaa-k van eelre andere
leemte, n.l. de a.l te groote verwaarloozing van den palestinensischen Talmud, \riens beteekenis voor de strdie van welk
talmudisch thema ook niet nadeÍ behoeít aargetoonal te

Bij de behardeling van dit zoo bijzonder gewichtige leervak
met onze studenten gevoelde ik de dringende behoefte, in die
beide leemten raar bescheiden kÉchten te voorzien, en vormt
het thars verschijnende geschrift de vrucht van mijne
pogingen daartoe, althans wat de meest dtgemeeke
flihcipiët
betrcÍt. Daar de Talmudplaatsen niet geciteerd, maar slechts
aangegeven zijn, is het een werkje van zeer b€scheiden omvang teworden.
Moge het bij onze Talmud-beoefenaars een welwill€nal onthaal vinden en het door mij zoo zeer gewenschte nut stichten I

Algemeeíe talÍnudische priíclplën.
Te midden der denkbeetden en themata, die op gronal hunner uit8ebreide strekking op meerdere plaatsen van het halachisch-talmudísch gebied hunneo invloed doen gelden (nlo\r),
treden in de eerste plaats. die principièn op den voorgrond,
die in hunne ekemeekheid dit geheete gebied beheerschen.

De voomaamste daarvan zijn: nlln, nr\:1,

Iaatste zich tev€ns l.'t:p aansluit, en p!0.

l)r, bij welk

-Pi
Onder ntlh verstaat men eene vaste veronderstelling,
die niet op lotische moticven benrst, maar op een indruk, die
zich bij ons gevenied hePli.

-9rDe vestiging valr zulk een indruk kan de vol8ende oorzaken
hebben:
r'. Het vasthouden in onze voorstelling aan een slalus q1t'!)-

2'.

Uitingen van altemeen voorhomende

t

datscha,Pelijkc

De geaail,keiil yan den mensch of van bepaalde cateBorieën van menscien.
4'. Het herhaaldelijk voorkomen van íeiten of toestanden
door dezelfde oorzaken brj dezelfde individuen.
De sub r'. bedoLlJc slatu. quo kan 2ijn:
a. yoor^Í uaargenotueh, terwijl bovendien intusschen door
geenerlei Íeit oÍ bijzondeÍe ove treging het vertrouiven in
de voortduring er van geschokt is.
à. Vooraf waargenomen, teÍwijl echter intusschen door

3'.

bizonderc ooelwegíkgetx het vertrouwen in de voortduÍing
er va.n geschokt is.
c. VooraÍ vtaargenomen, teÍwijl echter zelfs door b€paaide
íeiíen het verld.otl'wen in de voortduring er van geschokt is
d. HetzelJde als c, maar terwijl bovendien de bedoelde
lellen uií ket obiecí zel.L', vooítkomeÍr.
d. Zonder persoonlijke \\aaneming in onze xoorstellikg
opSenomen.

In

den Babylonischen Talmud zijn atle hier genoemde

catego eèn veÍtegenwoordigd-

Tot ra. behooren uit den aard deÍ zaak aile ontelbare gevallen, waarin eenig oordeel oÍ indruL, op waameming of
ondeMoek gegrond, niet aarstonds daarna op g.ond van twijÍel aan de vooÍtduÍing van het waargenomene weder ingetrokken wordt. Dcze categorie van nPln is geheel natuurlijk en van zelÍ sprekend, omdat daarzonder etk menschelijk
oordeel, dat op waarnenfng benrst, aanstonds weder zÍne
\raarde zoualê verliezen en dus het geheele maatschappelijke
In
leven, van die zljde beschouq'd, onmogelijk worden.
Choel.ien rob v'oldt zij nochtans onder den aanheÍ Nn N)F

-92 met het voorbeeld van.l) nDn ib ln)il N3\
14. 381 gcst.l.lttd. De schijnbaar gezochte bezwaren,
aldaar têgen dit voorbcclJ opgcworpen, hebbên slechrs
dc
strekkirg, ons duidelijk tc maken, dat dergelijke psychologische begrippcn ten slotte niet voor halachbÀ_exeg"tische
afleiding vatbaar zijn.
Tot ró belrooren de in tÍactaat Gittien 2ga*3ra reeds in de
Mischna venlclde gevallen omtrcnt u. nlllh enz., rvaarbij
verschillendc bÍzondcre overwegingen in staat zouden zijn,
ons vertrouwcrl in de voortduring van den oorspronl€lijk;n
t'oestand lc schokken, els:
ïï ntrn. D.;1D,r5 Dptl o!: h'rb:,
Irn) l,l3l', ot - zondcr mtrr - dc intusschen verloopen
langere tijd.
Van rc is een Íootbeeld h Ercebier,3sa: otnn,
ftn t)hn.
[Tot de bijzonderheden, aldaar in het LetreÍfende talmudische debat voorkomende, behooÍen:
a. dat bij gcvallen van iN:.o de -rÈ kan vÊrvallon op
grond van DnNtD nwll hw:lun t:;
,. dat een lrn opgeheven ryo.dt door een tetuigenis,
zelís als er ook een tetengestctd geruigenis Uestaati
lZiie 3.5í
l:r pPDl., Èirlr ,n!
'nu) ||)n).
.. dàt de eenê ;prn de rndere kan opheÍlên. (Zic a6a
rith )! tr:o 1)!,i Fn rf)rn t! i.lr lrJr N:-.N).1
Voorts hcr tevaj van Citttë 31o in dc Misrhna:
ntt nlt u,frlFt tin rt)N DN,
Van rdis een voorbeeld de Mischna in het betin val Nidda:
È:t

rrDNl Nn9D

(Ld.

lnlu Pr

o'È,)-

5: Hier zijn imrrers bij

dcn

betreífenale.r

p:rsoon zell feiten ingetreden, die aan het vasthouden aan
den status quo grenzen stellen. Dc vraag is alleeo: van rvelk
tijdstip ai moeten wij voor onze bcoordeeling ale voorstelling
van den oorspÍonkelijken status quo loslaten? In beide laatstgenoemde gevallen treíÍen wij hicr o.a. den nraafstaÍ
van
r!) n!! aan. die dus in dcr8elijkc Sevallen b;i gemis dan
z"kerder maarstal schijnt gpkozen te ziin.
\'"rpt
- Jnru.rih"n
bij het gernl van lnlnr pr reeds de TJmud
de mogelijkneid
op, dat het verschil aldaar tusschen
'nnu e" lln ái"."fri.n

niet over npln gaat, maar op physieke gronden berust, op
de vraag n,1., oÍ men mat aannemen: nD$): nqrD ,N
Tot t, behooren gevallcn als nDtl! FN$ttJ! IDD: Dntun oí
o,])D !J: tDrr rNr Nr (Choelien g en ro), waar immers dc noÍ
male tocstand nooit vooraf waargenomen was en de voorstelling daarvan alleen benrst op n rÈhlr.tnln nirn: nlrnu). Vooral
bij de bchandêling van zulkc gevallen gevoelt men het innige
verband van het nprn-begrip met dat van )1- IÍ het algemeen toch berust het veÍtrouwen in dc voortduirg van den
status quo, zonder dat daarvoor cenig bewrjs bestaÀt, in de
omstandigheid, dat die voortduring in de ,rrrrst, gevallen zich
vertoont. l{aaÍ bÍzonder sterk dringt zich deze overweging
iuist in drz, gevállen aan ons op, waar Íêeds dc geheele vooÍstelling van den status quo zondcr voorafgaande waarlreming
alleen tegrond is op onzc ervaring in de ,rersr, dergelijke
gevallen. Geen rvonder dan ook, dat in den JcÍuzalemschen
Talmud
zooals aanstonds zal blijken
bij het geval van
)to *! de term nPrn cenvoudig als synoniem val1 )r gcbezigd
wordt, T,oodat het telkens luidt: o,!rD 'l: rrrn lzie BeïachotA
93: Teroemoth 83 en Belza 33).

Tot dê 2d. categorie van gevallelr behooren alle zoodanige,
waar door ons zondcr bindend bewijs vcrhoudiígen tusschen
personen verondersteld rorden op grond var de Naarneming
der aan zulke vcrhoudingen ge\voonlijk verbonden toestanden.
Zoo nemen wij op zulke gronden telkenmale de verhouding
aan van ouders en kindcren, broedcrs en zusteÍs enz. Een
voorbeeld daarvan vinden \vlj in Rid.oeschien ?9ó bij l.l'r, 't
b'n F)rE lnuNr Ntn, zoowel wat de vrouw als wat de kinderen betrelt. De Talmud constateert daar, dat op grond van
zulk eene l)li de a{aarste strafÍcn opgelegd r'r'orden, 1ph:

hpinn t, f!ïrA |tirDr.
Hoe zecr ook hicr \,\eder aan d. i,lF eenc overwetrng van
rt ten grondslag ligt, blijkt zeer duidelijk dááruit, dat het
gelal van rDNr rt:N DD tegêlijk in den Babylonischen Talmud

-94fib)

als vooÍbeeld van !1-r cn in den Jeruzatenschen
\Choel.ien
(Kídoeschien 4,ro) als een van nPrn
6eldt. Zie ook n1:h b,:Dl

n*j: rïDN

r,20.

Van de gevallen, diê tot de 3de categorie behooren, be_
Irlsten o.a. de voigende op den aard der menschen in het
nt!1.'r ht'tl nv l.' brN lN npn van !N'ru n,: in
/róamor,
ro?, Giílich Br en Kethoeboth ?3.
2. il- D!5r iri.ubt r'tt.D DrN lN iFrh vrn N:.1 in K.thocbath rc
J. 1i'!!'t' 1)y1., -r:lr: È.]N -N -r).r v3n Nf- in J.r.4a gsb en

r. llli

Sakhedliek 72a.

(r)t N: D'tu Ltlt Nl -r:./1 vdn
4. D!:'D
$a- in Nidda 4ba.
qN.n,
5. rr-'ntu au't r'tu rprr \an
r- in É., oróier{ Jró .,n
and€re plaatsen.

6. ;rly: ,:s: n,)9 nrtD nuN lN npln van N)DDi t.r in Nedazirrl
9Ía, Kethoeboth 2zb e\ 23a en ande.e plaatsen.
Bij deze nirin worden de natuurtijke restricties gemaakt:
a. rD), à_ zonder 61y, r. 1f ],]1.
u!: r1), r,l.,b orN lN npln van njl in Baba Kamma
r:rn
llr:
7.
ro6b en Gittien Sib.
Bij deze npth worden de restdcties gemaat.t: 11. verschjl t$schen nt9'r en l?!, omalat men bij een
I?,
niet tegenover een weldoener staat, ó. verschil tus_
schen den schuldeischer zelven cn diens erfgenamen.

8. rf D't Ir EN NtN r:rh otN l\ nprn ín Sckeboeoth 4oa, op
grond waarvan in den tijd van Fn):r de nD\n n!,t:t,
ingesteld werd.
9. rrDr "lrh !ï! or$ lN npln van vF, v\ in Baba Bathla 5b.
In Baba Meízía ro2 wordt nog de kwestie opgeworpen
vdn r),: lrï! en in bevpsiiS.nd. n zin bc"lisl
ro. rt Nrr NDn orN lN.llj. in B. I4ptsia 5b. Kidaeyhien qL,
Scheboeoth 42b en Erechieh 23a.
rr. l!)i, nnlt N!l!t DJ)li lru nnl n,:t DrN lN nirin van N:N l-r
1) \L Eloelrien. Íob.
^JrD

-9512. lDrD: D,Dnr oï1 lN Í'rn ií Këthoebath 75b.
13. l,rln ,rr ")lri, nu!., ÈrN ltr nPin van $]n \ in B. BathTa
t7 b. l:rcchie zja tn Scheboeoth 4zb.
14. rPï: ll EN NtN DD: nnu OrN fN lïn van Ntl in lldrodboíh 75b.

Tot die ger€llen, welke berusten op dcn aard van zekcrc
categorièn van menschcn, behooren o.a. dê volgende:
r. Itn 9r DrurD r:r! n'fn ,},: i'N nirn in B. Metzia rÍzb.
2. ,rl): iiirl)) l) DN (tN rDun ll o,nntn o'rvn lN ninn van uir
uipt in B. B. 45a, Kethaebatlt r9a en Sanhedrien 2gb.
3. lPfiD J)\Nn rtr rli TinnD N,9lD l:n lN nirn var nNirn Nitrn :t
Á Pes&chi.m W, Nid.da r5b en Eroebien 32a.

h

De gevallen, die tc,t de .tde categorie behooren, komen voor

Jebarnoth 64ó

bij nDtEp en

i:nh nrr.

il

B. Metzia ro5à bijt:pDn

De voornaamste voorb€elden zijn: n'rlop, nnr lraxrn njr nln
nDt !lrr, iljt'l nP9l' lD, nnDl, en r Dn tÏr. De aanvaarding

van

iïtn in zulke gevallen geschiedt volgens':r na
/tnr na dde keeren.

twéé,

volgens

In Keíhoebotk 36b bij yi ou orr'. nNsïn en in Mahhoth

5b

bi)

gerelev€eral, dat een dergelijke
ï N,n n'rJtrDN
indruk omttent bepàalde personen veÍvalt, wanneer daarbij
de beoordeeling van anderen moet in aanmerking komen,
omtrent wie zich bij ons nog geen indruk gevestiSd heeÏt.

wordt nog

Het ve$chijnsel, dat algemeene beginseien, en dus ook alSemeene psychologische, in den Palestinensischen Talmud minder consequent ontwikkeld en in syst€em gebracht zijn dan
in den Babylonischen, vertoont zich reeds bij dat van nitln
in niet geringe n7ate. - Zeeí zeker kon dit beginsel, dat
immeÊ in alle maatschappelijL ieven en rihreele oorde€lvellingen zijne onmisbare toepassing vindt, ook in den Palest.
Talmud niet over het hooÏd gezien worden. Maar de ontwikke-

-9r-

-96ling e. van is hier veei mindeÍ diepgaande en zelfs daar, waar
zij aangetroïfen wordt, vaak zoo, dat de te% rpfi daàrbij
niet geno€md woÍdt.
Dit laatste meÍken wij reeds dadelijk bij de tallooze geval
len, die tot ra behooren en waarbij onwilleteurig de handhaving van den status quo in onze voorsteliing plaats heeÍt.
Niet éénmml wordt in zulke gevallen opzettelijk van ilirln
gesproken; ter$'ijl ook de vraag Nh9b Nn $D ne.gcns wordt
aangeroeÍd.

In de gevdlen rà en r,l Nordt nFIn reeds in de Mischna
vermeid en dus natuurlijk ook in den Pal. Talmud €raan
vastgchoudcn, terwijl (evenàls iD Cittien Ba"b. 28a) ook hier
de Nn"tl voorkomt: n)u nND 1! lirf nullruir nNDll ]n'ln llEN
lnP Nlilu nPtnl ilt il]flr.
Ook in het eerste geval van rc spreekt de Pal. Talm. van
Dtn nrpln rnN en wordt het verschil van gevo€len in de
Mischna verklaard als bcrustende op verschil van inzicht
omtrent de vraag, welke nptn hier gelden moet, die van den
persoon ol van de :ttt,
Resumeercndc zien wij dus, dat in alle gevallen, waarin d€
status cluo door ons &)aalgenomen was, ook in den PaI. Talm.
de nptn toegepast wordt.
Anders echter is het bÍ d(r g€vailen van rd. Wel heet het
op verschillende plaatsen D\tr/) EnirD ')l nptn. maar
- zooals
wij reeds zagen is dit meer als begdp van $r op te vattenDe stelling daarent€Ben nrDr! thtn nptn: nDnul met derzelver
consequentiën wordt in den Pal. Talm. niet aangctrofÍen.
Evenzoo vinden rvij in het gcval van lnlu pr geenerlei
vermelding van nPrn
In de gevallen, die tot de 2de catego.ie behooren, en waaÍin
de onmisbare geldigheid van npn rccds in oude nrhnt: of
uitspraken van de oudste Amoraiem gereleveerd wordt, heeÍt
het beginsel natuurlijk ook in den Pal. Talm. dezelfde beteekeíis, zoodat in liidoeschien 4,ro ook gespÍoken ivordt van

nrplnn tr, l!-rlÈr

tcrwijl

llïn,

daar ook als voorbecld genoemd

(natuurlijk niet te verwarren met
\ir-lr. no,rrl n!u9 Èl\n
Zooals wij reeds boven za8€n,
nb'! nDln in den Bab. Talm.)
\r'ordt hier deze tocpassing van nirtn gestaaÍd door het voorbeeld van rD$ r':N n)D, dat in den Bab. Tàlm als voorbeeld
\'an :r genoemd wordt.
'l'11

Van de lele voorbeelden van nptn, die tot de 3dc categorie
behooÍen, vindi nlen in den Pal. Talm. slechts zeer 1ïeinige,
en ook dcze nog óI anders toegepast ól zonder dat de tern
nPIn Senoemd wordt.

Zoo vinden rvij:
ro. van nDi

r3,r den ook
(feitelijl<

in

nt,!: Jllt,lr nut!

in,tr:

gcher::l Àndcrcn

li nl\!:.
2'. ntD!)r nïlDr

EiN

|s

nPlh, J]lecíin Jebamoíh

aldaar waanchljnlijk bedoelden variani

zin) t!:u, hrit!:

t)

rrvFNll!)PÉN

lN nPin in Kcthaebalh l I, echter
zonder vorn1 van npin, eenvoudig Àls natuurlijk argument:
)FuN t, !t Er, grgvfl 1;'111,f i' *Btn9 Íiu' nrN lN.
3'. DïJD ,! rDlt ï>!D ErN lN nptn rn Sanlred/íen 8,8, ook
hier zonder vorrn van nirin, rllàaÍ als naiuurlijk argumenti
rà!: )!tr' :r:n brN 9ir JllDDr, ,!f.
Dit sluit nahurlijk niet it, dai andcrc overwegingcn, die
op nirln b3rustcn, hier ên daar onn'illeheurig cn zonder opZeer
zettelijke verm3lding rochtans in aarlDerking komen.
zeker is dit het geval bij zoo onmisbare ovelwegingen als
Frn,ii, nirr! n'in npin. l-Ict talmudisch debàt in Eraebíen 3,2
berust er bLjkba:Lr gcheel op, en dit zelfs zonder dc in den
Bab. T: m. opgeworpen vèrschiilen tusschcn b')n: en Dr-rl.
rr n\: cn iNlnt !:, r,r:n cn Ïtsrl !i)1.,, of Nrbrnl cn NtPt.
Maar vermeld cn b3handeld wordt nPin hier niet.
Ook van die gevallen, lvaar niin op den aard van zekere
categorieèn vanpcEonen berust, komcn in den Pal.Talm. zeer
sêinig- voor. JIL p.-r )\Nn _1"- rrF! NYr) r:i lN -1''n il
Denai l,S en Maliser Schenie 5,r, in den vorm van: lNLt
mrrJ ErN

7
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nntrn

!\Nu

')l ,!

rlr

rn,!D N,irb n\ht lrh
hin\v iÍ l<id.aeschieix 4,9.
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nit* lN

nPrn

Bij de gevallen behooreDde tot de 4de ca,"to. *o.O, oot
in dcn Pat. Talm. op dezelfdc plaats n\ Ieba nth" 6,6 de'id.e
van npn b.hanclcld ren oPzichte van n,lrDP cn nr, , echter
zonder den fu/t te noemen, cn tevens zonder vermelding van
de nanlen van ,:t en l'tirt.
Ook dc ovcrweging Dlnln ''r lNtl,' l) PlnJn Nrn oN schijnt in
Jrn PJl. lJlr.. ni t L.h.,nd' l,l t' n rd"n.
Zoo vcrtoont dus recds bij dit zoo Prinaire cn overal dieP
h alle nenschelijk oordecl nt$ijpendc beginsel van iPln dc

opzettelttrc bchandeling €n vcrdcÍc .,ntwikkeling bij de
Palcslinensischc Amomiem slechts vrij bcsclreiden v€rhoudingen.

n'1!'rf
H€t delrkbeeld vaL nïl! bedoelt: iet toeke.rnen van
terugwe.kende kracht aan een velkrcgen zeLerh.id ontrent
eenen aanvankelijk twijf€lachtigen tocstand.

Evenmin als anclerc dergclijke principiën bcrust ook dit
denkbeeld op slrcng logischc grondcn. Iir is i mers niet de
minstc aanleiding om uit den thans bcstàanden tocsta d met
eenige zekerheid tot dieD van vroeger. tc concludceren.
Wannecr men rochtans voor dc practik aan dc mogelijkheid van zulk ccDc coltclusic dcDlít, dàn belusi dit ook hier
op het psychologischc vcrschijnsel, dai aan toesta-nd.n van
thans voor onzc voorstelling on\{ilick,rurig €ene teru8lveÍkende
kracht voor |ct verledcn geg.vcu wordt, zoo1al1g niet b€
paalde bckende Íeit.r dàaraan in den wl'g treden. Dit verschtnsel h€eft dus in zijn wezen nict $'einig overeenkomst

met dat, waarcloor ons bij de toepassint van iritn onzc vervachting omtrent toekomstige toestanden geschonkcn wc'rdt.

Het twijfelachtigê in den toestand, waaromtrent bij

de

toepassnrg van ít\tr a postedori eene zekere voorstelling
n1o€t verkregen worden, kan betrekking hebben op d. eene
hestenlning, b. aerc heuze, c. eene t'etdeelíng, r1. eene moruaard e.

V^orb"\lJen dê,,"r vers, hill ndê.d1e8ori.ën rin:

a.
r.

Besíemming.

:'nr,:r n)t/: Dnïrn i\ Choel.ien r4a. De toepassing
van nrr! is bij dit geval van zoo directen en elementairen
áard, dàt de 'l'almrd zelf met g,:bruikmaking van de terminologie rrr]n drz. to€passing motivecri, icts wàt clders niet
voorkomt. Het luidt n.l. alclus: nrnrr) nl,:Ntr ntllrn nlrhrrl
nlDi! tr-$r nrr:ii1 nDnul *t.
2. ln ru \t íu! lDlN9 rDN ]n 'Ioseltha l{elíen B. M.,
eindc cap. r, gccitcerd in Cittien P^1. 3,r. Ook hier $'odt aaD
de bestenrming van een voorwerp toi't), vaardoor het voor
verontrciuiging ontvankelijk is, terugwerkende kracht verleend, zoodat ieder der beide voorwerpen voor verontreiniging
ontvankelijk blijft totdat nader over de bestemming zekerheid

verk.egen is; rr,t!,r,

r. r:rt! t!

nlu r!

b'NDIr

rf*

fii.

íttih ]n

Eroebien 37à. De keuze van deD
afkaDt, rvaàr- de !r) zai gelden, dic
- waal zij immers
hangt vàn den weg, dien de EJn o{ de b'Di nenen zullen
eerst morgen met z.kerheicl kan eeschi€den, verkrijgt tcrug
werkende kracht, zoodat zij aangenomen wordt Íeeds hrri:irn ll
orN

gegolden te hebb3n. In gevallen als dit, waar de keuze
later door anderen dán de belanghcbbcnden geschiedcn moet
(È'rnN nlrr nlln) ligi dê aanvaarding van nt\'rt mee|iroor
de hand dan in .lc verder volgende gevalien, waar iemand

zijne eigen keuze nog nict mct beslistlicid tc kennen geeft
a r!) nl1: n9rn'. In de laatst bedoclde gevallen immcrs is
er aanleiding, om te veronderstellen, dat debetreflende persoon
ookin zich zclf orr voor hcm geldige rcdenen de keuze vooralsnog wil uitstellcn. Bij e€nc ker.rze daárentegen, die doorandcren
geschieden moct,ligt het voor de hand, dat die keuze eigentijk
reeds van tc vorcn geschied, maar ons nog onbekend $-as.
2. nstNu ntNt :n! rl:9t rD$ in Gittien 24b.
3. r:r to! ,.{, D't)rN i, r in Ectua roa.
4. Ê\$)n lrf: nP$n i\ Demai 7,1.
Tn dit g.vJI gJJr l. L' .p. ..rng \ Jn ---r in,,oo\' rf, r oq êê"r
belangrijken stap vercler, dat van de latcr tc verrichten
keuzc recds nu bij voorLàat gcbmik gcrraakt \\'ordt, alsofdeze
reeds geschied warc.
Nog b€duidcnd verdcr gaat nÏr: in die gevallen, waarin
de kcuzc in het gcheel nict aángekondigd was en dus à Posteriori geheel \r'illekeurig geschiedt, alsi
5. rD: lrrl: urPn lu nÈrt! ^rtt Á il€\|íl 2rb.
6. nD!ï, r,n x, ií Jotua 55.', $,aar door clcn Talnud de
vraag gesield woÍdt: 'D) \nir ttt:rlt
?. 7n Bechonth 57d: tirnlD 'rn r1r:,1

.. trr eldeeling.
r. lrnï,rrnr lnNn ]n Recho/oth 56b.
2. n': Nrr U9ni, l\n*n in B. Batba 1o7a.
3. ïrNi1 Dlr in ia Denni VI,g (zic ,nr op (:ltagiga

en nDDrn t. p.)-

25h

o'r:!r ,* ), ií Cittie 4Ta $ b.
nJlnir> nr:nr nbi: rnirlu E,)',1, ]n llelzá 37b.
Vcrvolgens heeft men enkele gevailen, vàarir ten slotte
van geene voll€dige verdeeling sprakc is, maar allecn bij
gebruikmaking van gcnccnschappelijk cigendom à posterjori
verond€rst€kl \i'ordt, dat ieder gebruik naakt van dat, wat
bestemd is, zijn deel te zijn. Ijicrtoe behooÍen:
6. l:r 'lu hu ïl in Brl.?a -39à.

4.
5.

rnp9ir

7.

rrrn

ID È'in nfrDn

in B

Kamma 5\b

De ve$tstr.kkendc toepassing van nr'l: bij

ecne veraangc
aanvankclijk
de
deelen
lvaar
daàÍ,
geschicdt
deeling
wiilckcuri8
onzerzijds
nieuwe,
aan
eenc
wezen wrren en later
Dlaats hebl)en.lc \Érdeeling tertgwerkendc kracht vcÍlecnd
ivordt, zooclat cleze bes,rhouivii woralt mct de oorspronkeli.il'e

r. l.on,"r. E"n voorL ' ld ddar\Jn i':
8- nrDrD $ nrhb r :F) iD Sol4 r8a, ÍaaÍ de vraag behan

ovrre.n

clcld \'!ordt:

d,.

tn)

lP9'nr rin

VoarlLaatd..

r. N:* nïïu nrl: i! l''D: "i ín Ciítiu 25b
2. E\D'n lhNr N'n nD aldaar ?3i
r r,!nnu) llir) in Ltnebien 8za
ó" *it.ui'irrlr, ,li. in .l' /e rhl r' t rll"n d'

\'^^r\fJ rd'
vormt, moct bij r en 2 van anderen titgnan, bii 3 van dcn
In verschillende der genoende gcvatler woÍdt het denkbe€ld
xel amvankeliil< opge\lorpen, màar tcr slotte lnet het oog
oo oiikon.:n.lr trori.v. r voor d" LÊ' r"jng r -JFr lo.S"lar' n
z"o t" Lrt h.r geval v.n 'r'1! r'! E-N -rr: {ó r', $'8"n'
o>n x: r::t,tiiltoixi È'r)rN u I(ó 3 )\vcgensi'lu 9ÉtD): Nnt'rl
bij ïnt'ru (à. 4.) $'cgens ïln !P:r Nnr,'
In den Palest. Talmud v'ordt dc rdl,1 n 1"1: niet aangetrof{en
erl is ook het denkbeeld aldaar blijkbaar niet tot een alSemeen
tieginsel verheven Alleen bij de gevallen van ueldeeling heet
lei ln aen eer"t vJn irt a) mJrrronderdrr J" teÍmsenoêmd
*"'a', 'rr:J'x, itrr: r| !):r1 ':)- N':'v. Zr" DMai yl6
Ercebien 7It, 5 en Sckehdlieh I, 4
Overigens \ïor.tt een hoogst enkelen Leer het denkbeeld
onder een anctcren naam oPgeworyen; bijv.: 'ni'lD) nl,])'
nri/Nr il!'rrD n!u9 nrt) in Giíííen tlÍ, a

- roJ --

-to2Wr,r dir leit (dar n.l hêt d.nkbce,d vrjl ra-r n.rg,.rq .n
den Pal. Talm. ats beginsel behandetd rvordt en zeker nier
Íner. gêbruikmáking vdn d.n r(rm) volkorên vasrcta0r,
i:
da plà"t.in S.hehalien VJ, 4. luid"nJe r:. .... - -..r:.J
D,.]DN .Nr
zeer zeker als cenc interpolatie t(] beschourven, aan het
talmudisch debat in /onNa 55ó ondeend.
Dat eindelijkin het pseudo-palest. Talmudtrac taat Choelien
bij de Mischna van ynr:t n:uf Dnun cen geheel debat
voo.tomt omtrent de toepassing van nrtr: is eÀ betangrijk
motieÍ te mecr tegen de authenticiteit van dit tractaai

.halachische
9.9:. _d" atgemeene pdncipiên,
oordeetvellingen
ltotdt )'1

,

die het geheete gebied der

en b.slissingen

h?!

cttjh rp"aE dc/

nf" e ert

beheerschen.

át5 ong.v.er
^tp
gelijkwaardig met
nirn genoemal. Inderdaad is .tit in werkc_
lijkheid zeer zeker het gevat, zoowei bij pp Nn,Nï N:D eene
,
'neerd, rl,êid \Jn in,tivjdu, n
of objft rcn, dic ,toor ons

!t.rkeliik oÍ d,nkb.^tdig \\Jr18,n.m,1 s.urdr, rrs brl
NFt)- Ntr.. .ên. mÀrdêrh.iJ \.!n on.rJnJiBh,d,n oí
vêrhouding^r, zooris $ij die -ií dJB,n,en, rn(ns,hêti k,
er varin8 kcnn"n. To, h I jr d. beg:
ipp. 1 r1.n , n :r- in hun
aaral en redcn van bcstaan z,eer vcrschilend. Immers, teNijl
brj irltn d^ vr.rlrrd dLr vêrunJ, r.r.tl:r,s h. ru,t op p.1, r otu
gr.(hê motiêv' -, dr, r"er di, D.n hê.hr in orrq muFd.Je\Fn
C,

Evenals bii npln beproeven de Babyi- ÀmoIaicm met een
Nnlb Nn N)b lchaelien fia) het beginsel van )rr uit de
nrlrj af tc tei.Ien, mct dat versclil echter, r'. dat hicr ule
proevcn worden gcnomcn, te {ij1 dit bij iPlh maar mct één
het geval is, cn 2". dat val1 de ro proeven s]echts de 3 ccrste
door redencedng verworpen wo.den, dc 7 andere echter 1o
gisch gehandhaaíd blijven.
Ten slottc ccht€r wordt de otivecrcncle kracht van àlle aflcidingsprocvên ortzcnuwd.loor de be.:terking:nlNr l{:'n Nr:l rr
'r!r 'ru!N, zoodat de grondslag van h(}t beginsel €irdelijk
niet in afleiding gevonden wordt cn wij dezen dus op het
gebiccl der iraditic oí op dat dc( betrehkelijkc billijkheiclsmotieven tc zockcn hcbb.n.
Rasschie stelt ook clc rnogelijkheid, dat uit Lct voorbeeld
van het ïïn)D, dnt nrcn oP Srond van nïrn9 Erlt \tnN als
n:rtn lD knn beschou ci, dc alScrnccnc tocpassing van r\t
kaD gesprotcn zijn. - Het behoelt cchtcr gccn beiooS,
welk een cnomre afsland roil t$schen bcide Selegen is
Intusschen, hoe dit ook zij, zckeÍ is het, ddt het Sezag van
fit, cenmaa-l aanvaard zijnde, zich zccr ver kan rritstrehkcn

'::

worielen, irlijít de maatstaÍ van )t,r sieeals iets conventioneels
behouden, waarvan wij de gelclighcid op glond .!,an oppor.tuniteit aanvaardcn, maar geenszins a priori voor allc denkbare
gevallen 'oÍvoonvaardelijk bittijken. De aanspraken

van de
minderheid Ètnnen maar al te vaak aan atie ater meerderh.irt
nabijkomen, ja deze zeifs oveltreífen. Vandaar dan ook de
vele gevallen, waa.in de geldigheid van :rt niet als overwegend aanvaard wordt; vaarover aanstonds.

Voorbeelden vrn lbi, Nn,Nr N:rt zrjn, behalve dc beslissinger
van hct ltl ), .lc grl'allen van v\"1! Nllrr-1 rrlr!.r l) (zooáls
ur\ilr È r)! in J cl)a1n.)th \6b, n1\t$ ;t l{ethoebolh r5a, 'Plt1t, in
Kidoesckíen 13& en't\'.t \ n1fi\ ir Iadaiieut\t,4 cn lluachoíh
28d) en:rti tnN lln $Dll (zooals bii n'ln vn)h iÍ Pesachi.m
gb, Kcthoeboík t5a cr Ckoelíen 95l?, en lï:r! )urn t. a. p in

Wat de gevallen varl |lP Nn\|] N$: bctteJt, blijkt uit
r:r rltrJl rrD ll lu r,)\ t) 'Nr5bjr) 1'tt iÍ Sanhedrien 6gd' dat
zells bij iÏur.: ,,l'5, rvaar toch in het algemeen het lt'en\
i]] n op ilen voor8rond staat, het deni(beelal vaÍI trt ookNlbrnt
aaovaard \ïordt. De verklaring hicNan ligt voor de hand.
Het strevcn naar vdjspÉah van den beschuldigde kan on
mogclijk zoover gaan, dat wii bij hei constateeren van

-
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toestanden en verschijnselen ons niet zoud€n richten naar dic,

welke

in den regel en met betrekk€lijk

slechts zeer weinige

uitzonderingen voorkomen.
Ook is de kÍacht van :r: sterk genoeg, om de gcldigheid
van nitn op te helfen
Nlrt nplht NID
zooals
- l,r!'
- NlDn ptjtnin
Nidda \Bb (\gI. Kidaeschien
8oa) blijki bij -È:
nDI)n; bchalve bij dc door ons genoemde 4de categorie val1
npin (zie hicronder). Deze beslissing is niet in st{d met h€igccn hierboven o trent den aard en dc reden van bestaan der
beide bcginselen opgemerkt is- Integendcel; juist de omstandigheid, dat cen nprn op sierke, gevcstigde gemoedsindrukken
moet berusten, veroorzaakt, dat zoodanige indrukken zich
niet mogen of kunnen handhaven tegenov.r Ieiten, die gewoonl.rjh op de vooftd$ing van een status quo inbrerk maken.
l'rt, Nlrt beteekent dus nict, dat het bcginsel, op zich zetf
beschouwd, sterker staat of me€r reden van bestaan heêft
ddn dJl \dn il]n -ddr lil.,.. ddr Je .r\arjng van t.sterli genoeg rs, om d,e geldigheid. van npln op te heÍfen.
SprêFkl uiL (, n er dnJ.r h"r Broo{F gFz..g vdn l- r.r onz.
halachische prrctik, zoo spmiten toch, zooats rceals boven
opgemerkt is, uit den conventioneeten aaÍd van het bcginsel
ral van ui(zond.rinÊ.ro."rdnd.n voorr, wlJrrn ov, nv"Bin8ên
van billijkheid of religieuzc gemoedsbczrvaren aan ale roepàssing ervan in dên Neg staan.
De voomaamste er van zijn de volgende:
d. Indien ervaringen van ovc uigenden aard de toepassing
van :r"r onmogelijk maken, zooals blj \ht.i,, D\>r J.bamoth
37a, rvaar door het Íeit van nr:u.) tlrn Nt de toepassing van
:t't veNalt: N:| n$ !ïN.
ó. Indien andere over\r'egende motieven cr aan in den
rveg staan. Zoo wordt ir. Jebawoth \1a vercnderst€ld, dat u"l
hun eigen gezag tcgcnover een van n': zouden gehandhaafd hebben rrcgens '!b \ïb
c. Evenzoo bij gewichtige gemoedsbezwaren, zooats:
r'. ir,N nuN ïD\N in gevallen als 1ro onl ïNir !,D of

l
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fDD (zic nrtDrn ir\ Jebamath 36à nn!,j'nNt Nn flr" of fuulh
n"r)
nDrl:bt (zie r\rD\h in Kiiloeschiek 50ó
L,ij
van
Ni\9:Dl
N':D\r
Nrutn dat dallr het
[De distinctie
geldt
wegens
)illb: \tnn :rr schijnt
:f iet oivoorwaardeliik
nr nJer junL op hrrê plaat5 D"z. ov, r\trPging imm' r. m:rg
*'el gelden bij het al ol niet aanvaarden van ecn j )J dooreen bepiaàlden pl}rsoon, maar niet bij de beoordeeling der
bedoclingen van een psrsoon, aÍkomstiS uit cen complex,
rT

\'!'aarin de ntetderheid een zekeren iniD volgt.l
2". Bij rlDN plD in het al8emeen, zooals bij lÁrn lD rïln ir
Nedaiem 53,1, vàaí de Talmud zeu constatceÍt: hN ND'nrrnb
m:ïl NïDIN PlD t"DP Nrl rn: (E'lD r sprêekt hier van Èr"rrl PlD '
De motiveering van D"nt in cap. 9 van D'irJ Fr:|n schijnt niet
in oveÍeenstern$ing met de be{oordin8en dcr N'rD\'
Natuurlijk zijn dczc gcvall.n nict tc vervarren rnct die ran
trrr iil!\:n !JLr:, waàr' imnrcrs hct rnindcre geacht $ordt
in een grooter quantun geheel ap te gaan, zoodat het in
rit eelen zin voor ons ophoudt te bcstaan.

.1. Bij quacstiën van geldvordering - INb: ï:'1n Èl
r)rrrlhr *tsJDn zooals bij N!n) lr:ft lli, tlDn
fr'rn inN
-\legcns
bij
Jntr LJ. Katuma 46b en B. Ilathla gzb votgens tNlDut en
.Ln nN nj)bil in B. I{amna 27à náar algemeen oorde€I.
Nàtuurlijk volgt uit den gronít van dc7-en uitzondcÍings
toestand. alat deze allecn intreedtir gcvàl]en, waarin bcpaaldc
pcrsonen aanspraak oP een obi€ct oJ gcldbedrag kunncn
maken, pr:tn r| p're p55. Zoo 6eldt dan ook in hêt 8eva1

van lgurr PD'n n) *'s', in Kellneboíh 15ó bij nrlN rl ïlnnl
ale maatstaf van tlr wel, waarschijnlijk omdat hier in den
morcelen zin van het woo.d geer bepaalde eischeÍs zijn (zie
n\ró\n Á Beckoroth 2oa tu\n'tl n'r cn in B Bathïa 23b

nn n"r).
r. In gevallen van

nPln als die .loor ons tot de 4de categorje gerekcnd zijn, lvaar de indruk zictr bij ons voor goed
gevestigd heeft door het herhaaidelijk voorkonen van {eiten
of toestanilen door dezelfde oorzaken. Het is b€gijpelijk, dat
daar, waar zich ten aanzicn van bepaalde individueÈ zulke

I
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indmkken gevesrigd hebbrn, 1net een N,:trr Nrr in gccn
enkel opzicht reke ing S.houden \ïordt. llc oPmerkjng van
,i\tD\n ií Jcban@íh 65e, ,r-.! nru: schijni hierlrede haren
grond te vcrliczen.
l. Bii e€vallcn van u!) mir!, als fi Jotua B41), althans
volgcDs dc opwatting nr dert Bab.'l'almud. Zic echicr hclgeen
later bij clc behandchrg van !J)p orlrircDt dcze plaats op
grond van dcit l'al. Talm. zal opgcntrkl wn,Ílên

g. Indien door de focpassing wan :lt een bcpaalcl onrrcht
zoude gêphcgcl \íorc1c , a1 $'are het naar tcgcnovcr éórl
individu; zoo bij flrujr lip)iir ír Sanhcdlien 79r. In zulkc
gcvallen moet mcr licvcr tcgcrlovcr \tle andcrcn tc zacht
optreder. (Overigcns geldt in dii geval isschicn ooli nog
vcl het beginsel van !Dp, zooals ook in iDDln gcrclevcerd
\\,ordt).

l,. Bij E,r{i:

om..lai dnal ch gohcclc 'rrDN op de verbinding der stoffen beNst, hctg.cr dus riet te ver8.lijken is
met êen ï)N, dic in eel1 rn'n g.heel Lan opgtran. (Zie
nilr]n in Nidd4 6ró rj: ;r r . Bij :!n: ru) is dit andcrc, ondat
dc n'rln zelve door'fu,:;r r! g.\ticht lrgt op hct in{crken
van den sraaak (Zic irrr)ih it\ Abo.td zat& 65bt:rË n,:ur rj]ub).

i. TcgenovcÍ eene min.lilh.i.t van gcvallen, dic ,?l tc vaak
voorkomt *)rÈ n':ur ir!,,: zooals ir1 /àaljnrh 361, t'\ Snbbaí|l
r35à bt !r 't orr: rrruo, i:. Drar immêrs vÊrvalt :lr icgrn'
over dc belangrijl<e !:r!,r: van o.!l: (zi, nnu N9 Nn n 1 nl!!)n ,
vooÍts in Srr? 27, wem ovenvogrn loxlt, of lrr:n p nri\!: r1-r
niet veNalt bij ï1.: n$-r!. Ver.1(r ïolgÉns njlDrn in .Sdródl,
r3l7 _r:rN n:i n 1 írok bij Fu!: ir r) r]i. dat door i ) pnl zoudc
rers: r' o, ,l z:jn \' 8 ,,s NÏL -':c- :'1,,-:
Deze waalclccdng van n'l)D n,!ur iJl!,': vcnalt cchter daar,
waar g.cn irD maar cer bcslistc z.Àdlrci.l vercischt \{oidt,
zoo?is in Choel.ien jJb bij *'ï1tt' nr:::n. $'aar dc Dr!': var
nr)F) niet in àanmcrkiig komt.
À, \rolgens -rrN: r tegenovel ellrc n,lDr Ért'È, zocals in
Nidd.d 32,x b\j l:r'D Nlr lrtrn *, nsJ,p., |rp Á Ab. Zaru {b bij
!'Dt!n t), in Chael.íen 6a bij '611 ;1s'1rr, in Nidíta fib \vg,\.

Iíidoeschielt

aa&)bijrr,ln
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N3b)n PrJ'n cn

bÍ nfll ]tiru

nurÀn

i]l.Iebanoíh rr9&.
llcn oogerblil( rclcvccrt ctc -t^1111tK1nr leba lolh ?6b, dttÏ
ooli'D1' t op ditzclídc standPunt zor.rdc staaLr' Zic Ilrtcr
alalaar luDln l,N ir"r nDDrri
I)c gckliglrr:icl van 'Dr!\D .rolgcns t\ND I vcr\-alt:
r'. bij cc11 NDl}':r NLr!''': d.\v.z. daar, \laar icgcnovcr dc
131y'p rrccr dan éL1n :1r staat, zooà1s in ,l1,. Ztrrd 34b blj
\PnJ* n\: nr)\f), of:rr en nPln zocalsbij Frbn il irFnin/r,a'
hlath 7Ígb.

2'. bij dc corsequentjën van zijne \laard€crjng
nr dicn rk:zc er toe zouclcn lei.ler 'lrD'N t'nit,

der Èt!t":
zooals iD

(:h.)elie B6b tcn opzicirtc vrn r)r nNl lirrs bij rDnuu yun
Uit hct voorschriÍt van n r! irl)! zoude schijnbaar
voigen, (lat lcgcno\'('r h.t r)rotirf van lr']i dat ccn individu
gracht lnrg \or.d(]rl tot dxt conlPlcx behoord tl] hcbbcn,
dat zich hct Dlccst nabtj l)cvirdt aall dc Phats, waar hct aangct'oltcn Nordt - hlt grz.rg van :i-r vervalt ln dc nluD
var Nr::)n 91!t) \.i Il. Bdthla. 23à blijkt ccht.r, dat claar
r)r gchandhanfd bljít, lrin rnN fn :rtPr :rl HcitoorschdÍt
v.n} illrtpn t,!rn woldl in dc N,xD gomíÍivcctal rnct i\l n:u])
D)rnir IntusschcD laat zich ook in ll dcre gevallcn het Sezag

r.r :'r- l,'j lir \ "', '1,Í, ' r'. 'r!'n./i.:: 'r::L- o::I D n!]r. $'itlr È:Dr alc gcrncklc voor{'|trrdc vcrzwiigt.
Ir .tez,rl{dc N,)) $'or(Lt nog g.rolcv.cr.1, dit bij \i)r :)t,
zo()rls bij _lrnrlr N\r:h Dr. i.dcr hct Eezag va| tlr tcg.rnovrl
ilrl crlcnt.

Tlc v|rLouding van ':ir t\ tut '9!l bij nPin en nr'1:8e
(rxlstatírerd, hccclt ooL blj hct bcgiDscl vitn lrr zccr sterli
natuurhjk van lbP NntNr Nfrt. zooop d,:n voorsrírnd.
^lg,:zien
.r]s bij frlir)D. cn dc nrnigvuldjge voorb€elden van NsD)l
ltir tnN lln (?.:í: Schehali. rI:II,2cn K.tho.both I, ra),Nat\r
hct begjnsd ovcral cn in alle tijcle een ivcreldgezag bezit,
komen.lc gcïallcn, \,aarin l)-t \ïerlelijh gcnoemd cn b€handeld wordt, sl€chts sporadisch voor.

t
-ro8uit naam van i)n- i B(zegd:
"1'," it, .sota
.-.-r":
)lr:n F iït'!: :rrrz '>: ,t..7
5lr:5 mrhr nn)tr/ p"N FrrN rndar tl.
qua.stir vdn -i..: i1!..1e woldr darr nict op8rworpen.

kgÍnr dc ovcr\?gi,rg vaD ilrulr:
ïrxi *)rl 1lt roor rn
^Oo\
!J.,a(holh
J 7 pn otla tI. r. H.t luidr:ruJar:
5l) 1ï.:r, _!rrl
J;r'n:9 1'c,D): rn ï:Nn ,nl,':,'r ,NDï of i"

p'n:1n5.

"r,r!

,-il l;;;;

Dat,

intusschen het beginscl van :r hoewel zclalcn ge_
noemd en bchandeld, ook bij dc patestinensische
Arnoraiim
Senmgzdim w,,ardc.rin6 vund, blijkr z,,ow"l r l die v,,n lrlt)
(zreverdcrbijdar bcgrn{ci, at" vnn cnk^te der
bL,vengcnoemde
uitzonderingstoestanden.
Zoo vinden wij in llrtl,oeboth II, Íen tJ.I{antnn
I/,r blj tJc
ger.allen ran ntb nju nl,lln en ;rtsr n*
nrlt, -nra rlen regcl

llï ïN

I'rDt ftn fïbl t)tn Ntir, en wel als algemeen aa'nvrard cn ni.r vrn_ ecn bcpaalclen geteerde aíkomstig (vgt.
hrerboven sub d.J Inrrssch-n worrJt hicr onmiclde
ijk
Ë4
upgemerkr, dar
ook g"vatI n zijn, waarin oot iil "r
g,
tO.er
qrráestiên rr Bêldt,
indi.n lrr de krachr vdn -)tn krij{;t,
jn
zooalc
hrr g.val vdn E.)::i l.l -n.N i,ru r:r iugt. .;;
B.

B. $a|
Bij h.t gevel van nrDrNDu nuNn \r,orcLt in ,t)l 16ó
iret :tr
ni.1 vrnvorpen op gmnd van p-.9. tnxo. ,r."a"ns
N:]t ir)rrnN.
Ook vindcn \\.in D? mi //. r ee. oog(nhtik
dc mogrtrjk_
herd.bcsprol(cn,
,lat -ry!x r zoudc r:ry.:l u,n zijn, rn,rar ,,ll_
"

stonds weder vcnvorDen

I^ B. Bathft fer.' o bij N!:). gE,l \vorLlt in .u: ), Jc
quaeÍlc vÀn tl])l rlr 6, rcl.vc.rd, cchtcr niir in orereen_
stemmrnB m\r d" I)c\oording, 1 dcÍ Nr\b dld.rdr.

denkbecld .r..rn !.:) rormr. \vul beschouw(I. gêen
zooals dit met jlph jrTrt i :\r her
gpvat rs. mddr b.oogt \celcer eenc ophr ffrng _
onder z"kere

,H.i
zellslandi8
bêginsêI,

omstándigheden

ri)9
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kracht van :rr om psychoJogische
rcdenen. Het is dan ook b:gripclijk, dat dc plaatsen in onzen
Babylonisciren 'fàlmud, waaí van lrDp gcwag gcmaakt
wordt, betrekkolijk zoo uiterst tering in aantal zijn.
Tracht men nu hct dcnkbecld van !t:p, van hct gernelde oogpunt bczier, in woorden te brengen, dan verkrijgt
men daarvoor de volgendc formulccring:
'lV
anneer * efl in d.e haod.zahel.A h homt, een íniLioid.u uít eet.
stabiel cot,rplêrí it'eltel.ijh te haríAtcííscete , Aa& \eet t,\eh het
u,cttelijh hardhtet det têudethêid D\\) niet loí maalstt4, iltd.ien
d.dt i'di|tid.u ol d.en &u o,ts oordctl bëslísse"d.e,t tijd. ti.k tet idden Lon il.Ltl catuPlix (y\ap) beríndl, ol roor ons oog d.aaraan
ontirolèke1í "oordt lyÈpí l!: nlirt). 1, ddí getul holtdl men dus
eël;jkel,ijh íehc ing tct íed.er tueud;jh hanhtet, ioantlta ilragets, ítr. Irce #i g lttntdL oolè, ilt hel cottrylLt aaut,ezig ,ijn
llrt, ol il|:'lgens latcr( iot t leei g. isnÈ !1, i$b).
Om nu in de behancleling der op dii dcnkbcckl betrekking
hebbendc Talmudplaatsen ecn juist inzic)rt te velhrijgen, is
hct noodzakêlijk, dat wij ccrst die uit den Palestinensjschen
lalmud nagaan, olrs claarblj hocdendc voor hct klnst atig
overbrcngcn van Babylonischc indrt*ken in de Palest. vervaD de

handeling.
Beginnen

\!ij n1ct dc pl^írts in ,l(elroeóor,l, I, ro: ,ol' I r':N
'r)r nu!D, diê in ,l:: als hooÍdplaats van !rri, geldt, en
lezen deze mct vrijcn, onbevooroordcclden, r,an l3abyl.
ind kkcn onafhankelijkcn blik, dan blijkt het duidelijk,
dat dariin van eenc behandeling van !r:p gcen sprrke is.
Zij bestaat uit rirr bestanddeelen:
Het ecrste,loopcnde tot t!) lï!y:1, D]r] 'N)' t Èrr: N!!N ttDN,
behandclt behoudens de vaststelling dcÍ n:ti aan hct slot
vrn de aíwijking dezer ilt]D van dc vorige,
-' de motivccring
quaestio
dczelfde
dus, die in duidelijke bcwoordingen ook iD
'9:r opgc$'orp.n \\rcrdt. I)eza motiveering \yordt resp. dooÍ
ln) r bu: nrfi, r ecncr- en p r cn 'Nl' 'r anderzijds in t\!ee
geheel vcrschillcnde richtingcn gezocht. De eerste m€ent haar
te vindcn in de plaats, \aarhet feit voorgckomenis. Dcze \,€s

tió d.w.z cle bijn;jl,,bÍan"). Dat

de;rur 9ra ir.:rrp,
.r:nrdoor
het crite um van :t-t hler eerder geldt dan eldcrs, vindt
zijne motiveering in ds bijvoeging van iDN r, diê in
'l:: voorkomt, maar hier in hare cenvoudige, ongekunstelde bete€ke
nis kan opgevat Íorctcn: ou* nr:D' o'.Iy: orl'l) ,u i!'"Dr, Nrnt.
De llur 9'a rurp schijnt eene plaats geweest te zijr1, aar
ier iijde van htit voí,rgcvallen Íeir bij voorkeur !,-trn
INJ|I cn p t daarentegen zorken
aan8etroffcn \'!el.den.
het verschil tusschen onze Duh en de voorafgaan.te rneer in
d€n aard van hct gcv.rl z:lvc. Ecne iDDN verdicnt nreer ge

loof dan ienand, dic misschicn irrlr, nSl,':r !v:rs.
Hct iweedc gedeelic, loop:n(ie tot ntrr) i.jrr! nn\i, beha11delt op het standpunt vàr1 ,N)! 'r en lln)t ,t de vraag, waar
h.t feit heelt plaats gehacl. Hieromtrent deelt ons N9,N I uit
naam van \Nl, '.t rnede, dat hcr b nen S.pforis moet ge.weest
zijn en drÉ daarom ale t'lrn \r)N l]l als naatstaf genomen
wordt, teÍwijl N:t nog in naam van,N.), t met nadruk er bij
voegt, dat in geval rvij zeif van den 9rD! gezien Icbben, dat
hij zich uit Sepforis verwijderdc, s,ij h€rn \r,el op sroncr daar
van als lro Írocten bescL0u\'en.
Nu volgt €chter dc vraag: hoe is het, wnnnc€r $,ij aanvanke,
hebben, maar hem ccnvoudig op den publie

lijk niets g.zien

ken weg .rantreffen? Hierorntrert tooP3r de gevoclers vat
\ot\ -j ritcen. Te vijl .h1 r ook hier het !t.r laat
't)"1,,r en
gelden, stclt 'Dt\'t dit geval gelijk met irï! h)N rNt. De
tekst moet dus op deze plaais aldus gelezen worclen:
5y: oruu |oru niin rDtN !Dr' t ltlf tD)N Nl .T1 .61 '1. Voor
dc opvatting van r'rti r ('ordt .enc brv.rsliging gevonden in
het v€rschil, dat ook bij uli nJirr gunaakt \yordt tusschen
'len aanzh .lcr ooÍspronkettke woord€n
'r:b tu tlln en N'D9!
-l
!N)i
van
: iti9lil t rt! lntN ï{r !rlr-(it nu dc begrijpelijke
opm:rkhg gemaakt, dat dcz. in \.. rs. hitlerct en zin mocten
opgèvat woden naàr grlang cn zicl op het standpunt van
"hl' 1 of van ,D|I plaatst. Op het ccrsre standpunt moeten
zij natuurlijl b3tc.kL'nen D,n:i ï! r.rï!, c1_w.2. ,,zich gchccl
krwijdcrcnde van hct ber'.,(,ndc gcbnr1", ter\att volgens
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mct deze rvoordcn reeds NÈt! kan bcdoeld zijn, dus
alleen maar ,,zich vert'ijdercnde uit huizen, hoven, zrj-

Het dcrde ge.leelte, loopendc tot rDlN rNt't NttN 'r Nnr,
behandclt de vraag: houdt ,Dr,'r ook dan rekening mct
F19\b nrD filNr, als cle stàd oP den betrcffenden dag
zelven gcslotcn $as? Hct ànt\\'oord luidt: necn, men hotdi in
clat gcval rekening met den op dien ctag bestaand€n toestand,

zoodat in zutk cen geval w€der dc maatsta{ van 1)r geldt
Deze b.slissing vindt dan stcun in het gcval in Demai van
)n$p n!9nn). Evcnals daar beslist wordt nl]ït Ï n o! irlnli1 *t

DIn lnrN! Du
bÏN JNNf

nïr zoo ook hier

ou

nr*b! lulir r'r' xl

N5N

Het vierdc cn laàtstc gedeelie zoekt in het alEemccn naar
cène duidclijke voorstclling vm du vcrschjllende gevàllen, ctie
hier behan.lcld \,'orden. I ncrs, tcrwijl bÍ lrD! tur l)n de
naatstaf van llr 8eldt, is dit bij N3':) ook het geval, zeifs
al ware het Fllrl ïrn N!D). Welke parallelgevallen uit de
overg'rlevêrde h])li kunnen deze cigenaadigc verhoudingen
opheirlercn? Een clcrgelijk paràllelge\'àl wordt nu SezocLt
in ale Nn"t: van b'!trt! !un. Doordien mcn cchtcr :lanvankclijk hct geval vaD r\n\n nrut citecrt, looPt de vergclijking onwillekeurig geheel verkeerd lmmers, daar is juist
N)È t)D), pn bri - -+ ,-.. i. -)-D ti.!o VJn J,ar J. onlho"r rnrng vJn R. ( lri- lx: Dr.r' )'r 'D)N tl 'Nï: N\ \larr
,r'N 't stelt heln gerust tnct een onïl:'Dl Dn: 'lnru |r:, door
op te merkcn, dat mcn hier hct volg€nde g.rval, nt. dat vlrn
6'11;1 1-1165 als parallel Doet kiezen (Het is duidelijk, dai
de \tooÍden l)1 tNlit Nh N.rcn t tÈN hier abísie\"elijk herhaald
zijn).
Nu blijÍt echtcr nogéénc vràa.govcr-: \irannccr nu

FDlb r,-r'r!
ilDr, dan moet dus de
parallei moct loop€n ntt
nrrr!! t0' i,lrlti, ais r\nrn nÈ b3scilot$d worden. Is dit dan
HieroP antvoor.lt 'Dt' r. dat dit op groncl
rverkclijk zoo?
vaD mogclijke alzondering daar 1er plaatse inderdaad hEt
_\nril

seval is.
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Het bliikt ons m hierin dc e€rste plaats, dat hicr in 'b9u1l'
op dcze plaats van lr):i, zclvc ge sivàhc is. Yoorts word€n
de €nkele plaaiscn in dczen Talm .1, die op !'r:1, bctrckking
hebber, 1'olkomctl begr'lpelijk.
Dc uitspraak van linr' 't tcn unzicn 1'111 5n ntp,t itt lotna
VIII, 5 is nirt ccnc bjizondere concessie t-"n aanzicn dcr
geldighcicl vrn )t lnet het oog op levcnsgcvàar, maar
constateert eenvouclig, dat bij àanÍ,ezigheid van één !N l,r'
tc lni(ldcn dcr vclc rliet Joodsche beworeN clc naatstal
van :rt op gron(l v r !r P ir cl.r1 boïiir gcíornulcerden zin

in \Dtur'. en wel door denzelíden :t lirl iïnt t, daarmede bcant$'oord, dat het geval zich had voorgedaan
8e'ï!! lu m)irir, waarbrj in naam van ,DN r ter opheldering
voegil \vordi: Eul ntfl! o''lit: D1!{ '11 fs' ;19'9 11;";11r gr1 Dczc
opheldering zoude, ev€nals in Palestina, duidelijk en af
doende gc\reest zijn, \ïare het niet, dat men in plaats van
n)1-lt @lijnij) van Flllrl (markt kramen) vernomcn had,
hetgecn mcn niet analcrs kon begrijpen dan lrtP nlull
tcrwijl de woorden van nj')n -r die tuiden'l'r'n !r rnN ï)llir

nÏd/!J i:!D

ten onitrokken \ïorden, zoodat men ten slotte ccn dubbsl

vervàlt, zoodnt hicr cen\1,rÍlig ccr g-èral van

In gel,jkm znl rordt h .Srr,Àdlt,r? \rII, 2 hct Seval van
nlJn !'un behandttd. Dc vraag, of het vlcesch in het
t$ee.le gc\'àl van de Nnn-rt op grond van plo a1s ir!::
of op grond \iÀn fi als tD: tc bcschoNren is, hangt cr
gehcel van af, ol het zich c,p .len voor ons oordeel beslisscnden iijd binl1ctr oI buiten hct conplex bevindr. In hct
eerstc g,:val heet het ooi. liicr Nê.ler, zonder ccnigc ver
melding vaD !Èp àts bijzonder bcginsel, ctrl\1) dig lltnni 8c
lijkstaandc met r!r!n)

evenals

n!'D :rr rnN

l)r

l':trn l$

aan hunnc eenvoudige beteekenis moes-

krceg.

gebÍuikmaking dcr \loorden van R. Janai
lu:t lruu: ra"rtl hrN rNt iromt dezc nisvatting duidelijk
aan het licht. Immcrs, het noricÍ, dat ecne verwijdering
uit .le woonplaats het \'êmrocdcn van hllD! $'ckt, is hicr tcn
En het machtiSc bcz$aàr, dat op
€ene malc verz\ïegen.
zoovele andere plaatscn, zooals bij nrin !un, de toepmshg
van een dubbel r| onbekcncl is, wordt ontz€nuwd door
het op zich zeil zelrcr rÀtioneele, maar in dc oude halachn's
in dr:, aangelegenhcid immers onbekendemotlef van lui' ift!

Ook

in dc

fDnl\r.

Oaan rvii n tot de leziDs clcr,hr plaatsen ovcr', cr rvel
in dc eerste plaats toi dic wàn de ge\riclrtigsic paralhlplaats
n\ Kethaeboth 14ó; dan blijki ors .rp oveÍtuigende wijzo, dat

hicr door minder juist€ ovcrtcvering van oudc l,:rla(:hiscLe
:
$ 'lveg n8i'r ;r.'k"rr ir' r^, l' 1.,,,'ii\ ti,,," van,' t cn
\at claàr
slagcn is, waardoor de bchanliclirg
lrrP
mcdc in verb .l stxlt ccn hoogst ingewik]rckl karakter
verkregcn hc.lt. Dezc zij i d(i quitcsti! vtn )frr )tn cn dc
aïlcidins van !r:n uit lljjlxlschr cn oudltabbijnschÉ
lleginnen \\,ij met de k\Ícstic \'Àn ):rr \rn.
De vraag omtr€nt de schijnbaÍe tcgenspr rk tussch€n deze
X{jschna'plaats en de daaraan vooraÍgaanrlc $'ordt ook hicr,

Niet mindeÍ verregaandc is de af{'ijking van d€n eenvoudigcn $,€g ten opzichte der a{iciditg v !'r:i Immers,
doordien ncn !rri, a1s een zclfstandis princDe beschouwi,
evenals dit jn t)r aanvaikclijk met nitln en
tracht men
geval
daarvoor eene afleiding uit de n-rln tc
is
:]r het
vinden. Ware men nu in Babvlorië met de oude halachische
exegeze van het vcís r,i! oPl r, lr$ volledig bekend 8e$'eest, dan \Í'are de afieiding van lrlP uit dit vers onmogelijk
ge\i'eest. Immers, de sirekking van rl Dn\u rrr dckt zich bij
nauvkeurige k-"nnismaking volstrekt niet met het denkb€eld
van irlrP en staat zclls b iten alle verband er m€de.
Om dit tc begrijpen, beho€ft men slechts kennis te maken
met de oude ex€gezc, voorkomende in o'N)n ut lrD en ook
bedoeld ln l!trr')n ii ItN irt I\r. Het is zeer der moeite
8

-II4Naardig, bij de juiste verklaring van deze plaats een oogenblik stit te staan. Het geldt n.i. de vraag ook in '9:: opwaarbij shdten zich de slotwoorden dezer
gewoÍpen
-:
l{ischna-plaats, 'r)r lDrN l]}Du I aan, daar het immeÍs zoo
moeielijk is, deze in onÍriddellijkveÍbandmêt het vooraíSaande
Nu blijkt echter in 'Dt r', dat er eene lezing
te bÍengen?
zoo s ooklÍt ToseÍtha XII aangetroÍÍen
zonder
rl'!N,
bestond
wordt. In de school van t:1 echter werd het woord rt'!N
wel gelezen en moet dan, om derc uitspraàk in het juiste
verband te brengen, hier aan eene lacune in de woorden der
irjuD gedacht Íorden. De woolden van lll.,Du I komen dan
geheel ov€reen met die van ini 'r, die ook in D't$n lrilD
voorkom,n en di. ons zeggen. dat de n_]t door naa't rl:_*'
ook rlrr o2t te stellen, niet alleen eischt, dat de moordenaar
zl)í sla..htolfeÍ bed,aeld,, maar ook dat hij het ,net tuarne genaemd
heeft en dus r?idl alleen verklaard. dat een door hem bedoeld
peÍsoon zich in een complex van personen beYindt ls dit
laatste het gevai, dan is hij niet stÉÍbaar, al blijkt het ook
ten slotte, dat hij den door hem bedoelden persoon SetroÍfen
heeít. (Deze opvatting van nr nN J-tnl nt nN.rrnt lr) is de
zíe
eenige, die niet tot onmogelijke subtiliteiten
^oodza^kt;
de woorb.v. nuD')! t.p.). In dezen zin krijgen natuurlijk
den ul px prrrl Dr! eene hoogst begrijpdijke beteekenis en
behoeft dus ook daarbij voistrekt niet aan u:i, gedacht te
worden. De geheele quaestie det verhouding van E'nl) en
EtNr,' in het gezelschap vervalt; want dl} titzondering
]jt llN prlit iJr! geldt natuurlijk evenzeer in een geval van

louter È'9Ntu'.
Dat ook D':Dr het beginsel van l.']lP niet beschouwt als
in dier zin op zich zelf staàlde, dat daarvoor êerst eene aÍleiding uit de nïF zoude noodig zijn, blijki reeds voldoende
uit het feit, dat hij nerS€ns van eene zoodanige afleiding
melding maakt. X{aar bovendien laat zich zijne beslissing
in 'x r nrrr nr:l:r omtrent 'r)r nr nN I'rnt n:nl en ut i:N Prr
alleen daarmede op eenvoudige, naiuuÍlijke wijze verklaren
Blijkbaar heeft hlj de beide n)ln, waarvan de eerste in de

-II5Mischna en de Nn$rf van aÈn i: er de aÍIdere in D'Nln irrrE
voorkomt, buiten verbaÀd met de N'))D in Sanhcdli.rl 79
gecodifie€rd, zooals hij steeds gervoon is, het beslissende
karakter van oude halacha's niet van subjectieve beschouwingen il1 het talmudisch debat afhankelijk te maken.
Het bljjkt ons dus duideliik, dat van eene ernstiee aÍleiding
va.rl het denkbeeld lDp uit'rt rt rï{J geen sprake kan zijn
en ook niet behaelt ïe zljn. !r:t is niets andeÍs dan eene
natuurlijke, op psycholo8ische gronden beÍustende restrictie
in de toepassing van lD, zooals dit hierboven nacler gelormuleerd is.
Is dit het geval, dan vervallen ook van zelve alle beschou-

wingen várl oudere ol jongere commentatoren omtreírt de
afleiding van u:F uit de nïh, hetzij met het oog op het standpunt van llbu r of uit velken hoolde ook; dus o. a. .tc
opmerkingen van nDDrn in Kel,koeboth r5a D1E n'r en Sdrh,edrien Jga y.:JF l:r ;r'r,
'v'1 in Senhed,rien l.a.p. N),tB N9 nr.
n in zijne novellen op Sanhedrien t.a.p., FrrDb no\i, met
citaten van N':t \ ên N':r^ ap Kelkoebol,k t.a.p. en rl ïr 'D1n
Andeíe Jinessen omtrent de toepassing van

lllP

vervallen

door het vasthouden aan de juiste en volledige definitie.
Zoo b.v. de in nDDln herhaaldelijk vooÍkomende opmerking,
dat !rri, alleen betrekking heeft op een individu, dat te
midden van een complex zelfstandig kenbaar, Jbell r)1, is
en niet in een men8sel opgegaan, ïlr ; vgl. Nazíer tza
\\ól1nr, Pesachiem 9á D"n n'r, Zeba.chiehí ?3b N)t tDN n 1

en Choelien 954 ,D) N)n :1'r. Evenzoo de opmerking van FrDDlh
n Nazier La..p. waarom in het daaÍ behandelde geval niet
ten slotte ieder man bezwaar moet maken tegen het aa-ngaan
van eenig huwelijk. Immers, uit onze definitie blijkt duidelijk genoeg, dat de gehe€le psychologische kwestie van !'Èp
niet bestaat voor hem, aan wien door de omstandigheden in
eenig bijzonder geval de roodzakelijkheid der beoordeeling
niet opgedrongen ll/ordt.
Eindelijk dient er met nadruk op gewezen te worden, dat
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met deze Palestinensische opvatting voor oogen hêt talmudisch debat h Jam&q,b omtrent lrn ïN u!) nP,!l Dtn Nt
alie reden van bestaan verli€st, wanneeÍ men bedenkt, dat
dit geval van hir nrp'l zooals ons uit ,Èttaï duidetijk gebteken is, volstrekt niet de grenzen van het ulir-denkbeeld
ove$chrijdt. Alleen dan komt men tot die opvatting, wanneer
men het ten onrechte als een op zich zelf staand beginsel
beschourvt- Dan immen moeten die u.oorden wel onwillekeuig op een bijzonderen maatstaf wijzen, die bij uD nlr'!
aargewend wordt en zich niet met !J:P dekt. Inderdáád
echter blijkt uit ,D?rr,r'1' (/oma VIII, 5) ten duidelijkste, dat
de beslissing bij u$ nrp'! volkomen €n uitsluitend beheerscht
vordt door de idee van ,nP. Het spÍeekt van zelve, dat hiermede nu ook het geheele uitzonderingsdenkbeeld va-n ul.!
n:nN ]}n! met alle subtiele consequenties er van komt te

WaDneer

in

Kidaeschietl 72à

bt

nlDD Nir,rl :J eene uit de

nïh af8eleide grerc g€trokken wordt tusschen ,Nï en

pbD,

dan verrijst daarbij de quaestie, oí deze grensscheiding als
I)aotbeel.il ot als uiízotud.eling moet gelden, dus of bij twijlel
omtrent nt]n ,ïDtN reeds op het standpunt der ntln zelve
in't ajgemeen NrDfil beslist woÍdt. vr,r, 0ln Ntt,N n!!:,$ n".1
rntl $ni, ':n 'b)) blljkt hier duidelijk aan te nemen, dat dit
u).t het geval is, dus NtDrnt NnnrtNrD NnntrN'r irtD. Evenzoo
in de quaestie omtrent,Nïlnt! Sabbaík 45a. Aan zljne
zijdc staan in deze: l'r (zie diens aanteeLening op het einde
\an Kid,oeschien lj en x:rr'r (zie N 1)r, r n'r ïïn ntln nïn):
È,rDr daarentegen beschouwt elke NrDrn blj twijÍelgevàllen
als l)lrD lÍkomstig.(Zie f4'D nE nNbD'ln en rt nn;p1'15's 'f;1
In de plaats van nD iNDlD 'tn opponeert r'fNt er tegen (zie
ook D") atdaar); maa-r in i') " o,Nt) ,n stelt hij zich aan
E":Dt's zijde; een tegenspraak, waaÍop reeds door de conmentatoÍen gewezen woÍdt,
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lfDr (Seciteerd bij ïr en N!u'r) staat beslist aan d( zijdc
van !':Dt
Tot de motieven, die door latelen voor de bcidc rcsP.
standpunten aangevoerd worden, behooren de volgende:
l'. Voor 'ur 's standpuni: r". de plicht van'$F birN (N":ut);
2". de bewijsvoeÍing in Ckoelieh fie 'root *a\\ 1nf ii$N uit dc
ge1,€-llen van nD5 en.nDlll nÈ, waar dus, aÍgezien van de kÍacht
van )\l, de PlD alleen Seene aaÍrleiding is, om de betÍeÍfende
dtueele bezwarcn over het hoofd te zien (N':ur); 3'. op
het starralpunt van htlrar n\1tr ií Kethoebotk srb blj
nD)Nru rNlu' nuN de omstandigheid, dat reeds de twijlel
omtrent DlrN of n9l voldoende geacht wordt n9!* nrDNt
(nb nNDrD n\Jtnb D"9 lrDn rlut).
ó. vooÍ È'lDr's standpunt wordt aangevoerd de om_
standigheid, dat in den làlmud (/ohta 74a) de afleídíI]g',,oor
het onteoorloofde van 'r):tn uit :ln l) als *n:rlDN b€schouwd
wordt en dus, naar het schijnt, een llDtN PlD oP 't standpunt
van de n:rn niet emsti8 in aanmerkint komt.
Natuurlijk is het voor ons iateren hoogst moeielijk in
deze een oordeel te vellen, waar zoo groote mannen tegenover
elkander staaJr en de naar beide zijden aangevoerde motieven
ten slotte ook lichteltk weder voor bestrijding vatbaar zijn.
Duidelijke vermeldin8 van Ntrit9 ll:rr ireD in den Talmud
vinden wij in Sabbatk 34a, Belza 3b en Ercebiek 5b en 45b
Als uitzonderitgen op dezen regel worden genoemd:
a. n nD ]rt! \a+ v, a* (Eloebien 36a\.
ó- bij ïD,N nÈn (') 'i, ''l'u uit de Semelde N')D in
Eloebien eí bestreden door n'9 aldaar).
c. Wanneer de ru,x zelve n'nD is en de irlb alleen nog
ll fl')
lllïD bestaat; bijv. bij NnuïNr r\D$ nrtlrn (D'1 in vP
(J1,
r'"r\)
in
ni'])
d. bij r!l)r ïD'N rr?n; b.v. Dr)!
Plb
t
ook
bij
,. volgens n'Nt geciteerd in 'l nvDl YDn !n D"D,
nDlr ïDh w€gens PsDn tI' nntnn.
De zoogenaamde n5f;1 rpol in Pesachien loknír'eí rNààÍ'

-

rr8

schijnlijk alleen dan ongedwongen verklaring vinden, wanneeí men ze niel eÍÍsttt als zoodanig beschouwd, naar
eeívoltdiq als wegaij zel voor de geva-llen in de uE en nhït:,
die als parallcllen voor de verschillende aldaar g€noemde Bevallen van nir'r: i(unncn gelden.
Een geheel anderen indruk mal<en dan ook de rverkelijke
irDtn 'FD'! in S6eha 3b: ,t>t nDN )D nr:i nn'n tot 4à en in
Iebamoíh 37b y^n È\ irrD rot 38a.
Het is niet on\r'aarschijnlijk, dat hierin de oorzaak te vinden
is van het Íeit, dat deze geheele verhandeling in q"r niet
geciteerd wordt. Hct argument, door u't{r en I'i daaNoor
aa.ngeteven, klinkt toch indeÍdaad iveinig overtuigend.

Onder NplD pbb verstaat lJ.eÍ een d,ubbel-lltijleL, d.w.z. ge.
vallen, waa n het bestaan van een twijfel-geval zelf noe
eerst twijÍelachtig is. Voorbeelden in den Talmud zijn: in
Keíhoebath 9d brj
'nryl nrl nn! tbNn (in den Pal. Talmud
vordt hier de term nrplD'hr, gebczigd, door olDr overgenomen in \ n( nN\: !\'u'N rr,), i^ Nittda 59ó bij Nrnur nuNn
n\>\\ ív\\ en in ZebÁchicm 74a bíj r t lv n)!D; volgens de opvatting van d€ nrlDD ,ry> aak in Ketoëbc'Lh a4a bij nD'! hrDtN
(Aldaar wolden ook in 'tD de termen *piD irgD en tpiD !-rn
naast elkarder gebezigd en heeft È": t weder die van

,rn overgenomen)De nauwkeurige cn scherpe deÍinieering van zr k een
dubbel-twijfel en de gevalien, waarin hij al dan niet als zoocianig behandeld kan worden, geeft aanleiding tot meerdere
ondeÍscheidingen, wier bchandeling bij oudere en jongere
'p!D

eene uitgebreide liteÉtuur vormt,
ivaarin zeer duiclelijk rithonrt, dat omtrent een deel der betreffende onderscheiding€n ge€n eenstemmigheid onder de

commentatorcn en decisoren

eeleerden he€rscht.

*rr9-
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Dê voornaÀm.lê di.r ond.rqch.jdin8en zijn:
t. Een dubbel-twijfel wordt ook daar geacht te bestaaa,
wdr eên rr) tt ddnva-nkelijk beslisi aánwezig lvas. NrlD.N tnr$

(N'futn nlllun 4oI en'l'l lltNn nr:n niln in niurtD \1rrr nr;
zie ook mrDh in Betza 3b nÈnNn n'i).
2. Een dubbel-twijÍel wordt ook bij lnb It u,u r:r ill
gunstigen zin beslist (N':ur aldaar e'r in't r 'lrNn n1:n nrrn).
3. Een dubbcl iwijfel geldt niet als zoodaniS, wannccr
beide leden er van niet op hetzelfde object betrckking
hebben en van dczelfde strekking zijn, rnN pl.,Dr rhN rlDi
(l'u in r r ir vP r'1, in naam van n"rN).
4. Ook niet, vanneer dc beide leden ten slottc op dezelÍde
ovenveging ber-usten, Nrn in DrNr NDr, l'D.ln i\ Kethoebath
t.a.p.).
5. Ook niet, wanneer het eerste lid in het object zelÍ
en niet in uiterlijke omstaldigireden ligt, r! : ilD (,': in
'È TID !P 1'r' !'iu).
6. Ook niet, wannccr op het eerstê lict zelÍ reeds een
Nn\\rNt ïDtN rust (N"Dr aldaar).
7. Ook niet, wanneer bij omwisseling der beide leden het
€crste zoude verv:Lllen, Itnnnl nfl)' n)'N (i4 "p rr 1u in
naam va-n meerderc voorSangers).

B.

Ook ni€t, wanneer de toepassing ten slotte zoude
leiden tot twéé B]rnstige besiissingen, die met eikander in
tegenspnak zijn 'rrnN ,rnDr hltrit ,rn (FDDJi1 in B. Kamrfta

rr4

frilrJD r{Pr n"r).
Ten slotte dient nog ten aanzien van twijfelgevallen in het
algenleen opgemcrkt te worden, da1 €en twij{el, die door onvoldoende kennis onzerzijds ontstaat, in geen geval, dus noch
bij irlD noch bij NplD prD, tot beslissing in meer gunstigen
zin aanleiding mag geven, ilD l}N nt'r, ÈDn: i!D.

