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ciesc lvettelijke normen in dê beoordeeling vaD hct meerenclccl
van die Scvallen gevoel cn persoonlijkc opvatting ccn Sewich-
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CHETTO.LITERATUUR, 1)
door Siegfried van Praag (Amsterdam).

Mijn titcl eischt een definitie Wat is ghetto? Ik gelooÍ,
dat ivij met tlit rvoord een Joodsch pÍoletaÍiaat bestempelen,
dat ieeft te miclden van een vreemde bevolking, aanééngesloten woont cn zich één voett De literatuur, die tracht
;et dterlijk en het jnncrtjik van zoo'n Jodeu-gemeenschap

te schilderen, is Shetto-literatuur'
In alle talcn kar thetiolitcratuur
d. soede hee{i steeds dczclÍdc z-icl

gcschrevcn zijn, doch

hrar grenzen Irgt dê lcLLerkrrnJ' dic ov' r JodFn do' h
niet over een aaneengesloten voiksklasse bandelt, en ook die
l.trerkund., welkê ovFr PJIêsrirr verlelr.
F:en zeer, zeer Sroot gedeelte van de Joodsche belletris'tis.lte letterkunde is uit den aa-rd ghetto literatuur' Tot
voor kort leelde toch het grootste gedeelte van ons volk ir
ghetti, en behoorde het in hoofdzaak, economisch gesproken,
iot het proletariaat. Dit geldt in het bijzondêr voor de AschkeA"an

De twec grootenegentiende cet\ïsche litcrrirc stroomingen'
die cler romantiek en die van het naturalisnc, hebben beide
weerklank gevonden in .le thettolitcràtuur, doch het natu-
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lalistjsch clcnrcnt is veÍrc cr1 \-ere ove lcgcncl. Hct setclt
hier ccn prolctarischc tcttcrlende en hct naturalisne rrok
eenerzijcls uit h€t proletariàat stammende auteurs aan er
wijdde zich arderzijcrs bij voorkcur- aan het bcschrijven cn
soms àan hct loven van dc armen, r'an huD smart en hlln teed.
llet de grootc realistisch-naturalistischc periode in de
Wcstcrsche literatuur valt dan ook de bloei dcr ghettolctierhunde samenDoch niet alle voorschdfter vaD het natrFaiistische pro,
Bramma \,crden dool clc ghettoistcn opgevolgd. Dc naiu
ralisiischc litclatuur Í'ilde wctcrschappclijk zijn, onbc\og€n
waarhcicl cloorÍlronclcrl cn docn hcrlcvc . I)c symp:Lthieër1
of antiP:rthi.ón van dcn schriircr tcn opzichte van hct bescl,rcvcnc moestcn uii zij| ln,rk gL\\'icd \lorclen.
De Joodsche ghctto schrij\rls cchtcr \yaren \i'at tc h€ftig,
te strijdvaardig cn te ved Jodcn om dit objectivisne te kunnen bcreikcn. Zij lietcn \lel dcgelijk hun gevoeters over ons
volh en hun l€ven tot riting l<omen, ja so migen mcenden
het sumrnum van objectivisnc gevonden tc h€bben, inclicn
zij der Jood, den brocder, onder het allerzuartsre licht
hadclcn gestírld. Uit zucht naàr te scrupulcus objectivismc
vervielen zij in het meest ong€brei.lclde subjectivisme, in

Doch jlrist hicldoor is drzc ghetto letterkunde dutrbel
interessant gc\l'.)rdcn. Zij b.schrijlt hct ïotkslcveD l,an I$aèt
in dc Diaspola cr ioont trvcns dc gevocl.ns der.iooclsche
l<unstenaarsgencrÀti.s tcn opzictrtc vlln ons volk.
Wat dit laaisie betreft, clc ge\.oclcns van den kunsten:rar
tegeDovel het votk, rnoetd wij cen sche|pc scheidnlgstijr
trelken t[sschen de West en dc Oost Joodsche ghettoDe Oost-Jood, ctic zijn volk bcschrijft, ,lírct clir steecls ats
zoon van dit volk, tÉcht rnisstandcrl aan í: {ijzen, richt
ver\rjtcrl tot dezc of gene grocp, naar kt.ràgi rlooit he1 Jood
sche vol k in zijn gehcclllan. Hjj is gccn buitcnstrrndeÍ. Hij richt
zich tot hcr, over $'ic hij schdjft. Dit is noÍmah tctrerkundc,

Mct dcn Wcst Joodschcn schrijvcr is dit wcclil andrrs
Bestetd. Deze schrijft over zijn volk lll$stal v(Í,r rn(lcrc,,,
bcschdjft het, als warc hl ccrl l)uitonsi rndcr, b(.siralt }rt
niet om der Nille van dit volk zclvc, |rrar rls krn(lc cthnr!
logische criticus, tot ccn vr(t nnlr !(,llisgrocl) b( lnrnrrí1. \rrl
dcn Wcstcrling hcclt hij dc g(\\'(n)ntc ovrrÍ{cn(rll(n lx,t
Èwade, dat zich in ó(!r1 intlividu rpun,r.trt, lxit p,llti(k ils
x'czcnlijkhc van dcn volksaard ic doen zicD, icts, drt mij zecr
onwijs toelijkt, daar ,,goed" cn,,kwaac1", \i'icr ttrcngcling
het \vezen zelvê van een indjvidr uitmaken, in volkspsychologischc beschouu'nrgen geen plaats lnrnnen vinden.

i
I

ZooNcl in dr Oost- Ioodschc als in dc V-eslJoodsche ghettolctterkunde ziin (l nlelijk tree perioden melkbààr.
In het Wcstcn is dc ccrstc periode gekenmerkt door vij andige
gezindheid jegens c igcn |r,l lr, dool. vcrh effing en ovcl schatiing
van culiuuÍ en karnl{tcr íler volli|'rcn, in witr n clcn wij
Nonen, door niskenniDg rn Íaclncl, r.rn kcrnis van onzê
I-cer, door ultbuitins van d(: rnu iljikll({irn, \rel)rc het lnct
zich blengt als Jood in Gaioeih ic k\,(r i|tl als gevolg hier
van aanprijzing van ccn gemak-ianbrcngcrde assimilatie.
De ir,eede periode, .lie nu nog voortduurt, is ccn nationaaldenocratische. Het volk xordt bervonderd wegens zijn taai
heid en tlacht, zijn gchechthcid aantraditie en zijnbekwaamheid tot h€t scheppen van nieuwe \!.rarder1. En spcciaal dc
nog Joodschc ïolksklasse $,ordt beÍbnderd, oDdat zij Drin
cler afstand van haal volksaard hcclt gcdrln drr dc gcassimileerde bourgcoisie. Ooi< nu weer \udt d(i m(x,jlijkheid
v:ln het Calocth ïoor den Joodschcn l(rÍl iltLiilititk ranse
toond, naar ditlllaal, oln heln dcn andcrcn ltunl, .lien rvaar
zijn Nlizrach hangt, te laten inslra,r ,,.lr1daísons le juif',
zeSt Belnàrd ]-azarc.
De Oost Joodsche ghett.,lit.rrlurr li,'(.li in plaats van dc
antiscmieiische en ass'rnllnt(r'iscll. lu io(l(i laar,,Haskala".
llcze krvam voort uit 's schrijv( rs \1rl1mgen zijn \.'olk de

- 75
Wcstersche cLdhLur tc doen deellchtig $oÍdcn cn om

thctto

misstanden: tc vroeg hrwelijk, het broodverciienen door dc
vrour', dc huwelijlsmal<elaarclj.j cnz., uit den wegte ruimen . .
Vijanclsclap jegens het Jiddisch, de volkstaal, ook ecn ghettokind, bracht her cr toe siechts in het Hebreeu\ïsch te schrijven- Dezc letterkmde, net als haar W€stelsche pendant,
druast in zichzcu ccn lccljjke kiem, die der tendenz. Het is
cen letterkundc, die den sirijd gewjjd is cn niet cler schoonhcicl. Itcn dergelijke kunst, hoe noodzakelijk ook, laat rveinig
schoons aclrter; wcl Nerkt zij vooÍ 't nagcslachi, bercidt een
goeden vocdingsbodcm. Dc rSclc-ccuwschc philosopheniijd

bcwjjst dat w.l.
Doch allcngs k$anr ({,L itl hrt Oostcn vcranclering cn $'eÍd
de litclrtuln. Yan haskalisch, 1aD gs dcrnocratie en nationalismc,
aesthetisch.

E€n krachtige jonge dcmocratic lcidcte er toc, dat het
Jiddisch, de volkstaal, die zich zr.'o heel goed ieent tot \-crtolkins van dc ghetto zie1, jn eere werd herst€ld en dat velen,
endale's (Í,rboelcl volgend, h dcze tà41 over de nenschen,
die h:tar sprakcn, gingen schrijven. Deze democratische
schrijvcrs namen van de Nlaskicinn ovel. het streven naar
vcrbeteing van dcn culturceien en economjschen toestand
van het Bhctto-prolctarinat, doch ook b€\ïonderd€n zij vcel
tu dezc nnrig Joodsche volksklassc cn voeldcn, clat hier een
plant vêrcdclcl, Dlxar nid vcrslc(1c'n moest \yorden. Rij de
jonge natioD.rlc Oost .Joodsche schdjïeÍs, die naast cn na
clic democraten L$,amcD, $ordt dc nciging tot prerliLing en
ver\,ijt sieeds gcringer en kontt hitrvoor i:en exaltalie varr
het voll$lcven jn de plaais. \\rannccr $ij nagaan hoc een
I'lcndale X[oicher Sfurnn cn daana ccn Correlik ovcr het
ghetio lelen clachtcrl, merken \yij, Ílat $at lÍen{]a]e verrviclp, in Conelik reecls €en zeker hcinlÍ,ee doet ontstaar.
In het Oosten zijn wij nu cindclijk, \'aar \ïij \rczcn moeten.
Dr onlstaêt claàr ecn zuivcr a€sthetischc lrttcrkundej uit
hct lcvcn lutten de Joodsche schrijvers de krxcht en de lust
om het te herscheppen in zijn volheid, zijn har onischc
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sanengesleldheid, zijn sleer, zijn zÁ. Zij ziJt\ hci lolk ,,,,
zccl nagckoncu, cn in hrlD $'crl( k(rrt l,ci \lnkiichzrl\1. n,r.
De zachte hanal drr sclt<xr tr,i<l nrrrg rrrt l!.1 ol)v(x\l(rr(l s, rk,
dat dc ru\r,e h:md dcr IIashxhL l! g(nur(,n is, \oll(!,irlr.

Ilen tttrLtlijk, ghctto-hltcr kun(l(, jn hrt \ïcstrn, $aa,iD
schrijvcrs hcl cigcn Bllctlo schiklcrcn, vindcn \yc nl Ncclerland irt haar mccst kàràktcdstickcn rcrnl.
Ten eerste is, en zel<er \\ias hier, €en \ï,rrkelijk ghetto, dat
van Amstcrda . Chicaneeren \{ij nict om ccn n'oorcl. En dii
ghetto was ord. In Ncdcrland hcbben zóó lang Joclen gcNoond, clat cr ccn Nederl:udsch Jodendom, cen apart, typisch.lodcn(]o," lron ontstaar, tlat lang genoeg bijccn gcbleven is, cn tlj(l s.n.,(,9 gehaíl hecft, om zich te ontNikkelen.
Tocn dc tijd rjip \\.rs rn bct zelf zijn schrjj\.'crs vooLtbracht,
bestond het àls ho.gst rigcn^ar.ligc alzondo I ij khcicl.
De meeste Nerli:rlanrlv ltt Jrrrlschc Í'hrijv(rs zij a.ll
kjndcrcn of klcinkindcftn ïlln hri ghclto rn, da hct ir dc
letterkrmde heerschcnde i.ttrlrlisnr( h(rr cr nog to{r :ran
spoorde, beschreven zij hun cisrn jrLrs(l .n hcr.Ioodschc
leven, dàt zij nochtcn aanschou\\or.
De meeste Joodschc schrijvers jn ons l.urd hebben zictr
artistietmet hei Jodendol1l be]noeid, zoo slcchrs zeer \\'cinigcn,
een wan Canpcn, cer lacob lsraël dc H.ràn, zich ook dclailo
met iadr en toel<omst v:rn IsraÈrl brzig hiet.len.
TNcc milicus 1.an ]let Nedcrlandscl,c ghcito.Jo(lordorrl
zrjn u€1bij |oorkurr bcschrcvcn: Dc Amstcr(l:Lms(:h (linmnnt
be\redrers$ereld en het Joodsche provincirl( milirn.
Herrermms, Israal guericlo er I'licl,(l \'nn (,u,,t,cr zij
onze \r)orDaarrstc stadsghcttoïst(tr, t:trr1 val Bruggen
€n Sanmel GoLrds it die van hci lilllschc frolincicicïcn.
ODzc grootstc cn nlccst bckcndc glrcli()ïst s'rLs ccn man, die

als mensch ('rzc hoogstc uclrting \1r(lir.nt, nls Jood onzc
toegeeflijkhei.l noodig lr(r'fi: I11,r, r tl.ij(rnrans. Hcm ontbl.ak icdel.c licfde voor onzc lccr (u (,]rs \'olk en hoogstens
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voor.l.d!lr, la.rtstc
ala\.isoc van zijn alstamming, gcrlcgcnhrid, dir: hij zichzclf
k\ïàlijl( nanr rls irts z\\als er kinderachti8s. Op do nlccst
minachtcndc, afbleLende maricl lleefl hjj hct volk \.an uit
\ïas hcrn ccn s({,rt ge,rcStnheicl gebleven

dcn l,oogc bckckcn.
Hlj bcscluec{ ghctto Joden, proletariëÍs, \raar hij zich
toch als soci ist in elk ge1'a] toe had octer aarsctrohlicn
tïcvoclcn. Iiaar \\,aar blijlt het dnipe me(1elijden, rle mcnschlicvenctc verieedcring voor zrjn schepping, (Lnr $ij h ,,Op
Hoop van Zegen" ontmoetcu, als hii dr risschcrscllcndc hct
publi€k openbaut, in zij ,,Dia,Ian1s1a.l '? .la. ook dc ellendc van dic shctl(, .l(Í1(,n t,!nrt lrii, nrra, (,p (lc meest
Locle, sncrpcndc mann,r, (nk n1,l rls rrnhlachi tcgcD de
maatsch,rpprj, r ur tocl, \'(cl nrr'{,r als rrnklacht jegens
hcnzttvc, jcgens ltcn, dn, hij hn:rt cn veracht, Nien hij het
cisenlijk kNalijk nlernt, ciat zij .lodcn gcbleven zijn.
Itu toch, onílanks dcn hatclijk , nurksch vijàndigen
t.ron, hcefi Heijcrnans voor])(]e1rl."n van goeí1e ghctto
literÀtuur scsevcn jr sorrmigc van zijr\ n.,vellen, in ,,Sàb
bath", i:n ook in ,,lliarnantstacl . Zckcr, dc ziel \an dcn
wcrkclijk vromcn .jood, dr: zn:l van t1r: lctr en het ceurvige
wezen vin hct roik, ncet hij in het ghetto niet \ïeer tc vin'
den. llaar het uitcrlijk karakt.risiickc, de stmicn L'rr sloppcrl
cn ka crs, trÈft hjj rrlt ccD taal, djc cvcD srillig cn avontuur
lijk is als dc :tl,ctt,) b(niw r1r l,ut ghctto leven. En ook dc
ver\\,o,"ste ghctto riri, dir lan (lc nri.klclntlnt, \r.rarin dc
Ncer-tamid \'an ons gccstclijk.jir(lrnd(rn ])ijna gdoold is
en ecn \crkxndc onr,nsitrillig. zi.l slia:hts nog zwaLjcs
ïerlichten kan, \\eei H€ijernans rt brgrip rn kracht Lrit tti
\Vcl hcclt hij iD stukc lllàte d€ ,,c1i{,uLts rLc ses qualitós".
Bij hrm ook is hel natulaiisme cen soori vlLn ,,romantick
in tcgcn gcstcklc rich ti ng " gc\r'orrlcn. In flLiris irn de rotnantis.hc shctto visic, vol va]] ,,ghctto blo.nn) , ongelukkigc
zielen, hnlr(Ir.l naar iicht enz. cnz. konlt hicr (n iot in hct
uitcl.sic cloorgc|ocrcl pcssimisrnc, ccn schiklcrj van l,eel

-t7bijzonderc, hecl uitzorl.lcrli.jh-trruriBti gtivailcn, .li. l! i
ghetto leven rljet kunDcn t\'t)(rrn. Z!lí.f , r h.sirrt (h( lr,)
s,)rart, naar ooi< Shrtto \r1rg(lc luiss.l,itI Jr(r' r,'s

cn

HcrJcrnrans

hftft in

,,1)iarnalllslr(l (lr, \r(.rs(l(.

hcglcpcl.

In ,,Djlnnntsti(l is

1l,.ii,

,,,,lrs

l,!l( n\
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r(

l

r)i,.i

\1 1 Ix,l

rrgst. In ,,Snbbrth rn (l( r]o\1.lltr \1r'i Iii ,r,l{ l!rt si,l
iicht nog to nui,cn op dal loodschc prol.turir.rt, cr rcn stu
,li, !' H rI | ,r . o, ir.r. l" fl ur-.,l,r /t ,r.ri r iri r,r,
in lat-"r jar€n iot een soort volkonen onvcrschillighc voor
L" lo,l.r,lor, .n l . : r ro.l:orn.r sê \.,rJ. ..

Hoc stcrk dc (rldcrs.h.rtting \.an eigen \.olk en de overschrtt;nN \'.rn de andi:rct1 Sevrlrtir ltad nl .le {rtistjckc
(nvcntic drs 1ii(ls, l)l'\\'ijst cen \\'erk als Que, ido's ,,Levtnsgang". Isracl (l,r.rj(l(,, r,r,c \'rn tc bchoorcn tot Iict HoijcrNaDs-gildc, \'o( 11 zirll]nci ticÍh.i(l .J(x,(t cn is ziin |rnk zccr'
Toch heett hij in dit \(,1{ (l( lii.l,irr 1l.lr(lilit
rce.ls ïoortgczct, on hrt .J,Í{lsclr. rr.isjr 1(. tc.k(Jx'n, (L!t

ll:iar .lodcDdonr a1 hccl \1inis ln!,t, (n li.t rls ii(stiiijlí,
\\aar.le nooit bcschou\r(l heclt .r (L( rit lnrr matcri.Llistisch onrgc.rhlrjc gorfd nloei n0Íltrr rIrr (L(,n Christrn
minnarLr'. Hicr, rrafi hct gold dc bcnust\ïording cler di:urant
bcrïcrlcrs te sdril.L€ri{, rn \l'a:r.r dcze toch dààr Jodtr sck.i(l
(n in .lodcn NccriJnnk givonden hceIt, lij](t lnij het st.ll.,r
il(ir mtithcse - - Joodsch mxtcialistisch ju\lclicrssr,(t,jr (!l
Cl)risien-\ïerknan onnoodig. Ovcl ig(irs is llh,lrr liiit (.),r,ri
dos bcscl,rijrnrg nici hrrt-doorrlrenlii als r1l,r'rn IIclcrmarls cn vult zjj cultuur histoisch ,,1)ian,a,risl,,(1" .ran.
,,1)iamantst:td" is de schjldcring \ar ril lnnrt, h{it oudc
ghctto, clai Dret z'D vervnll€n hulztn, ziirr (1(!), cn d.,or
slechte \\'oningtoestanden opl)crnrclrtig lr! rsrlrt ovcr hct
lcven van zijn rnenschen. I)c zjr,l r'arr (]it $,ik js,,Zolatesh'.
,),iiirLr. Od( hiL'r \\'ordt
--,,LevcnsgaDg" is dc
de diarrantb$\'crkcN cl1r,,(lc l)csr1,lfv,r,, d{)cl, op clcrl gccs
tclijken chaos \r,ordt gc\\'.zrin. (lLr.,i(l(, s g,,xÍ cn vroí,lljk

-r()-

-78tempemnent leidt hen1 er toc eeD clieper realisne nog tc
geven dan Hcijermans, o dat hij z'n omgcving onder het
steeds wisselend licht van z'n heel djke kunstenaa$ziel
plaaist- De geweldigste ka-kophonie, die ooit geschrcven \rerd,
is wci clc Zaterdagmiddag bij den rijken juwelier Bresser,
Naar ons alle zintuig€n djn gaan doen. Het is wclkclijk
de kwade droom van een harmonje-minnaar als Que do.
In deze groote stads-letterkunde IiBt, zooals in de natuÉlistische in het algemeen, den nadruk op't economische lijden
dcr massa, Dlet zijn kwade gevolgcn voor clen geest. Joodsch
lcccl t'ordt hicr wcinig in rnngcvocid, bij HcijcnrlaDs zelís
rnisi<cnd. Toodschc nltl(jliikc t)rc,lncmcn rv(,rdcn door. rlczen
laatstc mct nrinachtcn(Lc hn(l vxn dc batn geschoven.
Ook Sanlut Goudsmits wrrk trírcht de economischc ellcDdc van 't kleine provincic-ghctto tc openbaren, maar laat
tcvensicts van de Goloes-misèrc, r'an het nict als .Iood vrijuit
leven kmnen, noch zich dls Jood kunnen ontwikkclcn, voc
]€n. Het antis.ilitisme der aÍrderen. dat in dc
ghettolitcratuur gcen rol speelt, \ïordt hier^msteldamsche
betangrijk. I)e
bevolking dringt de weinige Jocten op elkaar, die Èit gebrek

aan nlimtc zich aan clkaar veÍgrijpen. Ook hier is reinig
lieftle voor het voik merkbaar', slechis voclt mcn cr ctc gc
negenheid van den sociaal democnat voor de arnr klasse
dcr Jodcn in terug cn cen vertcederdc hednnerin8 :l:ln Torah
en Jomim ToNim.
Weer sterkcr is hct begrip vool Joodsche waarden eD eên
wat onbeholpen mcclelijdcn met het \dk in Calry van Bruggen's oeur..e. Doch deze schíjfster verhecrliikt haar cigen
jeugd in den spiegel van het provinciale ghetio. Zij leeft
het Jodendom niet mede en mist zelf grootc, Joodsche kracht.
Het Joodsche meisje, dat zij zclf eens was, hecft zij 1ief. Zij
echter, geboren uit een positief Joodsch gczin, rveet iets mcer
van Joodsche stemmingcn dan vele andelcn, doch hct coquetteeren hiennede, het uitiegge gc voor de nict Joden en het
beetje te vecl aan ,,Kleinmalerei" maken h:tar werh vcr'-

't

Jodendon bcgrijpt,
het
zclÍ stccds wc(ir
omdat hij het liefheeít, er in eclceft, en
hemieu*'t en maakt door zijn leven en zijn Nerk, is M. II
van campen.
Diens ,,Bikoerim" tnchten hct ghttto uji ijjl( cn iDn(r'liik,
cn in al zijn schakeeringcn, \\'cer 1c gcvrn. l} is rtict allt'cn
Gotoes-ellende, doch ool( Goiocs-ldcl, ln,ogc bcrusiiDs, licldc.
Er is niet a-lleen het ghetto varl de anncn, doch ook dat vnD
zijn zij
de welgestelden, van die fàmilies
- die
- zeldzaam
niet met h1rn geld h11n JodêDdom den rug toekcerden. Een
schets als ,,Paschen" geeft in cle innigste klcuren een Joodschadellijk ghetto-milieu wecr. . . Van Càmpen schdjft eerlijk
cn objectic{, geheel in schoonheidsdienst, en kan dit doen,
omdat ht lieihccft, en die licfde, Seen hartstocht, Seen kracht,
doch eeD rustiÍt{), zckerc toestand is. Misschien is nooit een
diamantbewerkeNÍrilic1l beter geteekend dàn door' hem,
nooit de tragick vtn c'cn Joodschen arbcider, die zoo hecl
veel voelt, maar door vcrstandelijk tckort zoo wcinig tot
uiting kan brengen, bctcr geschiklcrd daD dor)r' v:ln C npcn,
die medegelecÍd hêeft mei zijrl schePPnlg(il, die zich ds ccn
zorgzaam dokter Scbogen heeft ovcr hct ziolclcvrn van zijn
Onze cenige rverkelijke ghettoïst, die

Joden.

Het meest intens is ten slotte het Amsterdarnsche engeÍe
ghctto door Rabbijn de Hond in zijn ,,Kiekjcs" lïeergegeven
Deze zijn zoo Joodsch, dat zii niet meer tot de Nederlandschc
literatuur kunnen gerekend worden. Zóó Ineedt en wrin8t
Rabbin de Hond aan zijn taal, dat hij een apart Amstcldamsch-Jiddisch geschapen heeft, dat bijna zoo vcr van't
Nederlandsch àístaat, als't echte Jiddisch \-an't Duitsch
En pÉchtit leent zich die taal, om't kleurige, rvarrige,
schijnbaar chaotische, in werkelijkh.rid clicPJrarmonische
ghetto-markt-tafereel,'t armcnkanertjc, dc onstrimige,
overbevolkte ghetto-menschenzicl, wccr tc gcvcn Multatuli's
maÍktbesch{ving geldt toch ais ecn mccstcrstuk van stijlkracht. Zet het naast de Hond's kttypecringen cn iret
is verfletst àls een à{drul.. naast cen oriSircel . . .
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-8o-En toch is ook dc Hond eenzijdig. \\rani nog een andeÍ
ghetto js cr. Eén van cle stilste rust; hetzcude, dat ccns in
schoone klenren in l3abcl tot iting kwam: Cam baginoe
vezagrcnoc cth Ziorl Het stille ghetto, zelílzram, doch ool.

I

llkr,jk. s,,..r irr . O"..t"rr
onzrn iijd te Pnrij\ a rlc J(llcn tezanen \\Íncn, een OostJoodsch agslomcrnrt, dut op rnDplalJ)iljcttcn in't Ji{:ldisch
rturgcs|r)l(n Nordt - l\rlmo\' \'(.rlrnldt zrlls, (1xt (lc ,,Rre

ln

clcltivr)li tot,,lti\\1|s(;ns

lr.rltrrx!rlnlis

ontstoncl gccrl

r:igcnlijl,c ghrtto lrtl.,linn(l(,.
'i l,lcniitc, $i,^rop $ij zoudcr knnncn ri'ijzcn is ccn schcrpr,
kort liiriÊc typei:rire \lrn (lic l']a,iische buLrrt irl dcn rornàn
,,[metic Sa]omorl" \'nn dc nict-.ioodschc gcbrocdcrs dt:

Het Lonclcnschc ghctto daarcntcgl'n is wcl hct nccst l)c
l(o1d ge\l,ordÊrl vlln rllc, doordrt het Í:n Zang\vill hcc{t
voorlgcbracht. Àls nlj o\€r ghetto lilelatuur slrekcr cr mn
bockcn dcnken, dan komt oDs Zirng\\i]]'s niarn hct ceist
in 't gch.rgcn en direct mct hcrr, zich vcrdrirgend om dicn
naa , inlrijl(c khdercn cn hlrinkindcren 1ar irci ghctto zijn XÍozcs cn i.lsthcr Ansrll, ziln ltcbbc Schntocl, ( hauralt
cn I-evie, zijn lltlchjzcdck i)inchas, Iirfaê1 I-eon cr vclc
Dat Londensche shetto is cigorlijk nindcr litrakkristick,
mind€r apart, dan ons
Hct is cen vcrplaàtst
^DsterdanÉchíi.
Oost-Joodsch ghctto, maar
bolcn het onzc heelt het \.oor',
dat het cen plaats v^n san,enkornst schijnl te zijn van onze
gchcclc l)iaspora: Dngelsche, Amerikaanschc, Poolsche, R ssische, Hollandschc Jodcn convcrgecrcn in die hoofdstad,
die het Galoeih voltooide, en \\,aarin Vcnàssch bcn Isràiil
teveDs hct beginpunt van het nieuu'e Isr:rêl zà9. Zang\iill
was hier in de gel€gcnheid Jodcn van cte neest diverse plui-

mage te leeren kennen en ziin blik op dc nccst uitccnloopendc kaÉktertypcn, dic bi ons voorkornen, ie \rrrirn(rr.
Hier leerale hij niet alleen dat w.Lt hij voor zijD ,,KinílcÍcn
van het Gh€tto", zijn ,,Ghcito Trag(tlics c,1 ,,(;1,ctio-C,nnc-

dies' noodig had; ook von(l hij In,r tlc ilÍlnn v,rn zijn
,,Droomers van het (;hdto" t(rug. Z.ngwill is nog nict
eehecl en at dc aL,sihcticus, (Ln, sclrijlt ,)m dcr willc
van het schoone. Hij hinkt tusschcn hct Zionislisch nationnle
en het haskalisch-assnnilatorische. Ongcloofelijk is hct bijna,
clat dc hartstochtclijke Zionsminna , voor Nien hct mo-

derne Palestina onder EDgclsch protectoraat nog

te

klêin

is, dat de schrijver van de,,Voice of Jerusalcm" ook

de

schrijvel. is van hct Anerikaansche tooneelspel ,,The melting
poi" waarin hrt de samensmelting vÀn alle Éssen en godsdiensten op Amcrikaanschen bodem verheerlijkt.
Wankel dus {r, stccds vcrandercnd in zijn Joo.lsche overtuigingen is Zang\ïill (1fl mccsterlijke kcrrc. \,tm d(] voll<sziel. Zijn ,,Kindcrcn vrrl hct Ghetto" v.r mt ccl1 Iccks van
tafe.eelen, vaster en bcclclcnclcr in onzl] hc.jnncring d:1n
marmergrocpcn. Ztn Joodschí, cí,urnnt ,,dc Vlas van .luda",
met aan dê deur van het rcdaciiciokurl cLc ceuNigc Mllchizedck Pinchas, smeekend om plàatsnrg vaD ccn ariikeltje;zijn
ghetto rÈzie op Duke's Place, zijn zolderk.rmcr van Mozes
Ansell, zij zijn allen vcrmkkclijk van onvergankelijke kleur

cn ghettoiumor.
Mèt ghetto humor heeÍt Zangwill dè gheito-humor $,eer
Ílegcver. Zijn kennis van oude Hebraica, Judaica cn vrm de
moderne Joodschc literatuur is belvondo cn s\Í. ard ig, cn
daarom is het henÍ mogeljjk gclvccst, dicpcr dar vclen en
vooral Wcstersche Joden, op 't gecstcslcvcn vrn 't ghetto
jn te gaar. Van den nederigsten Schnorrcr, tot clcn Ràav
en deD academic$ Rafaè] Leon (,ntlccdt Lij do Joodsche ziel,
niet in Àbstracio, doch in beeld en in LandcliDg. X'lccr ghettohumor dan ghctto-smart beeldt hij Lrii, onnlat dczc ongeassimileerde, en niet zich aan Goyir:rn spngrlurde Jodenheid,
zichzeu Goddank nog ict m(t sclrccl. oogcn heeÍt leeren
6
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-32en uit hun mensch zijn hun Sores verkiaren,
hun
doch uit
Jood-zijr hun Simchc.
Daar, waar Zangrvill ghetto tragedie schildert, is hij Íneestal
schrijvcr van de t$eede generatie, die het opnecmt voor het
lccd dcr ouderen, go€de Jodcn, dic hun Jodendom zien
onteeren door hun kinderen.
Soms laat hij
Zoo Rcbbe Schmoel, en de oude Hyams.
het tmdition€ele Jodcndom \Í'rced optredenj als hei hus'elijk
van Chamrah rliet door mag gaan, wijl haar Choscn, een
Koohcen is en zij tengevolge van ccn Erap- .door hct uitspreken van de 'l'abaáth fornllllc -- eviin dc cchtgenootc van eeD
ander gc\voldr:n was, (lic ha.rr onnrnklcllijl. l,icrop Gct gaf.
Eón van Z:ln8Nill's $cini{ic rriistickc zv,akheden blijft
het gcrnakkcljjk cÍtect, dat lij zockt te ber€iken door con
tËsten t sschen Joodschc \Í'ct en modcrne samenleving in
't leven te rocpcn: Het doo.lsbericht van een kind, dai op
Sjabbos àÀnkomi en dat niet gcopcnd lnag rvordcD, de
zooeven genoemdc Cct enz. Hiedn is ZangNill nog Maskiel,
ghetio-schijver vàn de eerste generaiie, die een assimilatie
vàn Joodsche iraditie aan de Westersche samenleving noodzaketijk vn1dt, een beginset, dat hij een oogenblik later \lccr
veNerpt, omdat het lcidcn zo! tot vcrz$akkirlg en verbleeking v:|n het levende religie s nationale Jodendon.
Ik hcrhaal: Zangwill hinkt tusschcn assimilatie cn nationaljsme, mtionalisnc cn rcligic, doch stceds overhellend naar
dcn kaDt van nationalisrnc cn rcligie, \lijl ienslottc zijn
Joodsche gevocl zijD levcn en schrrjvcn regclt.
àanzien,

Zanswill vaar$'el zeggcnrl, gaan \ij nr naar Duitschland,
waar de oudere ghcttoisten, vooral Franzos, de smarten vrn
dc tocnmaligc jonge eeneràtie, die \\iest{aarts ri'ilde cn
Oostx,aarts moest, beschreef . . . Die Iluitschcrs ziju neest
Maskieiin en assimiianten, ghettoisten van de cerste gen€ratie. Allcreerst valt het op, clat Duitschland wel z'n ghcttoschdjvcrs hccft, doch dat íleze meest verdnitschte OostenIijkschc oI Oost-Joden zijn, dn, het ghetto van hun geboo e-

lànd schildêren. De Duitschc Jodcnhuurkr van Hanburg
en Berlijn zijn, voor zoover ik wect, nos nirt rornaDtiscl, ,lit
gebeeld, waarschijnlijk, omdai zij àl nirt (nr(l àt ni(t gr(n)t
genoeg zijn, om een bepaakl, rp t gh(ito ( (l(r d. slxtti
te kunnen vormcn. I)c l)Lrilscl, l(rxlsclx ro",rn, nct rls
de Fransch Jooclsche, bchanddt Nccstal c(tr g.assinriktr(l(,
mondaine omgevhg van rijl(c Jodcn i vrlt clus buitcr ons
onderwerP.

Karl Emil Fr:mzos is naast Leopold Kornpert de bckendste en mijns inziens de belangrijkste van de I)uitsch
schrijvende, oud€Íe ghettoïsten. Als West-Jood opgevoed
in een Oost-Joodsch stadje, ncemt hij een cigenaardige
plaats in. Reecls zijn vader stond vijandig tegenovcr het
ieven en dc gfflachten\,ereid van het ghetto cn hee{t zijn
kinderen in vijaDdschap tcgen het ghetto-Jodendom en in
Iiefde voor Duitschlind en zijn cultuur opgevoed. Franzos
is die vaderlijke lccring trou* geblcvcn. Ook hij herft ge
tÉcht door zijn ghctto novcllcn en romus dc t(xrsiandcn te
hekelen, misstanden \\,cg t.r rlrnnrn, hct ghottc' ic luchicD,
en de Duitsche cultuur cr h tc lai(i binncnspoclcn- Maai
heeft hij niet gehouden. Ergrcpcn hccit hij nict, dat door de
deur tê wijd open te zetten, hij al hei Joodschc cr uit zo11
laten vluchten, en dat hiermcde veel, van Nat hij toch ook
in die ghetto-Joden liefhad, verloren zou gaan. Franzos
was geen kwaad Jood en wist zelÍ niet, hoe zijn Westexch
rationalisme, naast veel goeds, heel veel kwaad kon clocnHt is praktisch een assimilant cn een refolmator, \\iens
ideaal €igenlijk een vervlakking en ontn.Ltionalis(ring van
onzen dicnst zo\ zijn, zooà1s Abraham Ceigr, (1it $ilde, cn
een verduitsching van ons volk. Dat dit idcaal in tcgcnspraak
Í'as met zijn eisen liefde voor zijn volk cn dicns lcer, dat
hij hierdoor dit volk, dat hij zoo b(tang\rcLlo1d vond en
waartoe hij zich aangetroklcn voelcle, zijr lcvcnssap ontnemen zou, beereep hij niet. Toch ook is cr ontwikkeling
merkbaar in Franzos'ghet{o'kunst cn van zuiveren assimilant
en Maskiel, schrijvend oln de l)uitschc cultuur tc prediken

-84't tmdiiionalisiisch€ ghetto aan dc kaak te stellen, opdat
het z-ich schame, wordt ltij in zijn ,,der Pojaz" tot den diepzinnigen Joodschen kunstenaar, die cle ziel van zijt ras
tmcht te doorgronden en uit te beelclen; Zijn kunst€naaren

schap heeft hcm ovcr zijn bc\'luste opinies heen8etild.
lianzos is natuurlijk de verdcdiger van de jongeren,
Daar 't Westen uitzjenden, tcgen dê ouden, die zich tot de
MiTxach wenden. Steeds kont eer gocclwillcnd cnkeling
in conflict rnet de publi€ke mecnins.
,,Dcr Poj:lz', dic tooncclspcler \ïoÍdcn wil, ,,IÍoschko von
P:rnDa', dic,,Sclft,r", soldarl \r,il z,jn, :rl1rn zijn uitzonder-

lijken, dn, lxit ghctto nict Nil dnt(l(n.
Naast vclc cclrtc llrisslxlld.r). (lic stcctls wecr door de
,,Aufkl:ircr" aan$iw(izi,r $ordcn: tc vroeg ht$elijk, Schadchones, slechie hygiilnischc ct1 paedaSogische to€standen
dcr Chedarin, vrlt liranzos ook gocde ghetto z,cden :lan:
trou$' aan rlkaàr, soli.laritcit, 't uitsluiten van gemcngd
gehuwden, en arrti-miljtarisme . . . En vooral, cn clit heeft
hij mêt veel vàn dc ziinên semecn, hij hceft seen bêsrD van
hei
z€denleer',
,niskenning
v
Talmoed
cn
Joodsche
Jodendonr:
en lrct vaardevolle van haar bcocfcningl Hij besaat dezelíde
fanatieke lout, als zjjn ghetto-bcwoners die hct bestudceÍen van modcme tal€n er rvetenschippcr met cherem
wannmr hij, icndcntieus, hct ,,1erncn" en de
bedreigcn
- di.r mcnschen slechts in een belachelijk
dag,,Pilpoetiem"
licht sielt.
Fanatisme aan bcide kantcn| Dat dit eerste stadi m aler
ghctto literatu[r, allcs afkamncn jn het thetto, alles goedkeuren in de Wcst€rschc cultuu, nog riet algeheel achter
ons 1igi, bê$'ilst mij de pàs nog in Fmnsche vertaling ïerscheren autobiographie van Dr. J. lirolner ,,Du ghetto à
la culture modcrne", r'eeds in 19o6 in 't D itsch versch€nen,
,,Vom Ghetto zur modcmen Kiltur", zeker eên aangrijpend
boekje, doch waarin de scluijvcr van ,,Dcr T: mud" wcl
wat crg partijdig hct ghetio-JodcndoD hckclt en vcnvcrPt,
en geen lielde voor de groote rcligieus €lhischc waardcn van

-85en met haar ook veel eeuwis-Jodcndom, en clc nict .l(trxlsclrc

lvercld wel lvat al te vcel vcrhecrlijkt, lrllcs om toch ruatr
niet op die ghetto-Joclcn te liikcn, .lic z(Í)i1 gcliDgs.haliing
voor ,,dcn Goy" hcbbcn cn zich zdvo .rls niiv.rlí'u bcschouwen. 't Is stecds gocd, rns .lotlttr, dit irr(lirllirad \írl
eens kalahtcr cn talcrli .lcr rn(lcrcn I'r(l(rschlttcn, trx t(i
roepen: ,,Mes chcrs colleliSn,nnaircs, K'sPcct aux (;ojinrl"
doch't lijkt mij, dat zoo'n raat1, ooh voor dc Goyicn van
meer waarde zou zijn, indien hii g€8even \v€rd door een Jood,
die ze1Í wat meer rcspect voor eigen volk had Dat is het ook,
$,a:raan het FÉnzos ontbrceld: resPect voor het Jodcndom
en zekcr rcspect voor het ghetto.
De ouderc Duitsche rornantische thcttoÏsten, Berthold
I-c(,pdcl Kompert, enz., waaÍtoe ook het Fnnsch
^uerbach, \ïcrk vrn Àlexandrc Weill, en hct Deensche van
nov.llistisch
Neïr AaroD Goklsi:hnridt bchooÍt, zal ik voorbiis:ran,om even
het zeer bekoorlij ke lnnr cul boekje van Samuel Xiax Mclammcd

*den schrijvervar dic,,I)sichologied.sjiidischll Gcjstes"
,,Gestalten und Schatten" tc v.mlcl(lc'n, dtt Israèl Znngwill
als óéir der beste ghctto schcts.nlnmddtjcs Prijst
In dit werkje, één van de dcrdc, zuivcr otistiete soort,
is iedere tendenz verbaDncn. Stil en droevig js h€t Het sFclt
ook niet in cen noddcrig, .unoeri8, doch humoNoi cn kleu
ren{k stadsghetto. Het verf€lt van de SchnoIIeIS op 't BeisChajim, die daar een nêàtschappijtje van verworPelingcn
gcvormd hebben cn samen, als schaPcn in hun schaàpskooi,
slapen in 't Hckdesch. Ik zor.r dat boekie aan allcn, dic dcn
Jood hebbcn leeren mis-begdjpen dool vccl dikkc Schundliteratuur, in de haDd \r'i1len 8evcn, (,Pdat zij cr it leeren
kennen, die hecle teere, armcljjke blocmcn, (lic nugcns en
nergens andcrs bloeiden en biocieD l(.nn'n rl'n in 'Í7F
ghetti, die Goloes-blocmen, niet bln w, ni(,f Ío.,c], niet wit,
niet gecl, maar blocmen, diê toch klulr hrbbrn, onnoembare
kleu, den iaatstcn weerschijn d(:r Sch.chinah Hoort dicn
zin: ,,Orki xar cin aÍmcr .iud', cin .lud $ic alle Judcn, viel
Kinder uncl wenig Gcld. AbcÍ scin lllus \'!ar imntr voll
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Mcnschcn" -- of dit: ,,Wenn du als Jud nicht diese Weit
hast, hast du doch veni8stens jenc Welt, und ein Coi hat
nicht diesc Wclt und nicht jene Welt. Was hat der Goi von
seinem I-cben iiberhàupt? Ein Jud, \r'enn er geboÍen wird,
ist ein Jontef, Masseltow, und wenn er acht Tàge alt wird,
hat er schon eine rllizwe und $'enn eÍ sechs Jahre \r'ird,
geht er in den Cheder und lernt die h€ilige Thora, und ist er
dreizehn Jahr, tegt er Tefilin und záhit zum NIJnjen, und dann
lernt er und hat Mitzwes, seinen Schabbes und seinen
JoDtcf, ist lvohltátig und sagt Itaddisch, wenn sein \rater
stirbt; ku1zl1m, cr ]cbt wie .s Gott gcl)otcn hat, er hat was
von sehcnr ]-cbcn." Itn dat zcgt Joschi Schno cr, tot den
opstàndisrn Xlotc (loj, xan drn tuÍjang van 't Keiwr' Orvous,
$,aar ze de handen moctcn sirckhen . . .
Dat tcrslottc is kunst . . . wc zicn, we hooren, we denken,
we voelen erbrj, en we rusten er b1j uit. Hier zijn het niet de
. woorden, die 't doen. Hier is de Neschomme van het ghetto
in 't rhythme van den kunstenaal getrokken en hij spÍeekt,
wat zij hem influistert.
Opmerkeii.jk is het, dat in 't Westen de ghetto roma-D
zoo zeldza.am en de ghetto novelle zoo veelvuldig is. Dit
komt waarschijnlijk doordat de ghetto-schrijver zcu het
ghetto tc vcci vcrlaten h€eÍt, er zich buiten en boven voelt
staan, zoodat hct 1êven dàar zich als kleinê hednnêringen
in zijn eeest heeft vastgezct, dic hij nu als t]'pische, eigenaardige schilderijtjes het publiek toonen wil. \-iet leeft hij in
dien massalen stroom van lust en leed, hartstochien en
overdenkingen, dien menscheiijken levcnsstroom, die hier
Joodsch en proletarisch gekleurd is, en die de \rijdte van den
roman eischt om in kunst tot uitbeelding te komen. Van
buitenstaander 'moest hi.i medelever worden. Geen aparte
kantjes moest hij uitbeelden, doch hecl het menschelijke
Ieven in zijn Joodsche gedaante. Dan pas zal hij zijn volk en
het ghetto recht doen. Dan pas zal hij den eerbied gevoeld
hebben, dien het ghetto hem moet aÍdwingen. Niet met min-

zaamheid, maar met ootmoc.l rroct mcn stnan t.ge'r')r1r
het collectieve votkslcven v:ln Isnrl in (;)lo.s
WcstcD!. . . ItI rrrr L( 1 oosi.rr. I'liin Lrrh
Ir lx'i \4('si(!r is h l sl(t his .rn lrluli'
mocilijl(lr.
hicr
$ordt
gÍocit
trrsschcn vrc(nxLr (!)gstcn. Ilicr
ken van kruid, ctat
is het 't maaien vm oogstcn zclf. It z^l trachlrn rrct scha:ujs hicr
sche voorbeeldcn het alScDleene te bclicht€n \Vat
in 't Oosten €ihetto-litcmtuur, cn wat is hct niet?
Ik zou geneigd zijn, de geLeele Oost Joodsche letterkundc, voor zoover zij b€lletristisch is, gheitoliteratuur te
nocrnen, hctzjj dat zij in 't Jiddisch, lrctzij dat zij in 't Hebreeu\vsch glrscLrcvcn is. Stcchts lvaar men oPhoudt volksmenschen to L.vhrijvcn, maaÍ tÈcht uitvoeriSe psychologisclÈ analyscs Yan rx'nschcn uit de economisch bctêr verzorgdc klasse tc gcvrJr, hotrclt l11 Sauw clc ghctto ldt€rkrnde
op. Zoo kan ik llcrgctso|n's nrodc cn, I'ccl l>csproltcn toman ,,Das Ende vom l-itrl , $arrjn dc lcrwocstirg beschrcven rvordt, dic ledishcicl cn btgtuirtooshc in ccn jonge
wouw tc lv€cg br€ngen, gecn tíhcttoljto aiuur meer nocmen, tcr\yij1 Bcrgelsohn's novellcn, vcrtlald onder clen
titcl ,,Am BahnhoI", hicr wel nog toc bcloo,en
Zoo valt dus orgcveer de Seheele Jicktische lctterkurdc
en een gocd .1eel der Nieurv-Hebreeurvsche ondcr dezen iitcl.
Kleine bcschouwingci ove. dcze Oostcrsche Sbctto liirratuur zjjn te vinalen in dc vooredcn c1€1 t\!cc schctscn
brurdcls van Dr. Arthur I-andsbergcr ,,Das Ghetto lluclt"
cr,pas Yolk .les Ghetto", terwijl natuulJijk r1t verschillendc
\ïerken over 1€ttcrkuldige gcschieclcnis dcr .i (lischc en
Nieurv-Hebrecu$,sche iitcratlr r uitv(Ír'ig hicr(,vcr nnichten.
Ik moei cven mijn verdecting \ iÍ iD 't i]lllrugcr roePen:
H.skalah
De ocratie - Nrii('rrtlc icl.lllcn.
Wanneer i€nslotte de natjonalc idfl ovcrtrl doorgcdrongen
is en vanzclfspÍekencl, \'crlicst clc lltirrk nde haar tendcn
tieus karakter en dc nlst hcclt haar intrcde $dàan,

Dit ovcr hírt
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wàarin slechts de zrivcrc, acsthetische schoonh(idsletterkunde bloeien kan.
Ook hieÍ valt weer op, dat de kleine schets het verre rvint
van den roman; dit, mijns inziens, wijl die Oost Joodsche
iiteratuur jongrogis, en in klein bestek haar vleugels oefenen
nocst vóór'de g.ootc vlucht. Waar Íomanletterkunde ontstond, doet deze mt het meest denken aan den vóór r9de,
eeuwschen realistischen roma.Íl. Een zekerc lust tot het schilderel van vele wisselende tooneelen; neiging om hct humoristischc af tc wisselen met hct didactische, het inschuiven
vàn àpàrtc verhalcn (vooral bij Agnon, hct procédé dat
de Franschcn ,,roman à tiroir" nocmcn); ccn zcker gernis
aan het licht-schadu\\,spci, dàt de Dcgcntiende ee \,gebÉcht
heeft; en daarvoor in dc plaats, hct scheryc poppctje, naast
poppetje, lijntje naast lijntjc zctten, dat bij ilie oude realisten
zoo opvicl; dit alles karaktetiscelt die romans, zoowel van
Mendale, als van Smolenskin, Agnon e.a.
Door duidclijkheicl en ferm€ kleur mrnten zij uit, doch
achtergrond, schaduwspel, lichtveNloeiingen, hieraar ontbreekt het.
In Bergelsohn's oe vre, en ten dcele ookin Perez, virden
wij echter het me€r modem Europcesche stcmmingsvollcre,
doch een mincter frisch-geschilderde taÍereelen-kunst. Misschien ook is Rtssische invlocd hier niet .tTeemd aan. Bij
deze laatsten is het rationalistischc geheel verdwenen. En
een soort mystischc stemmingssomberheid hangt over hun

De Oost-Joodsche ghetto kunst is rcalistisch in wezen,
en beschritlt haar onderwerpen in een naïe1'e, niet gewiklnaturalistische, doch zrdver reë€le taal. Geen literaire taal
convcDtie heeft in 't Jiddisch dc schrijftaal en de spreektail
van elkaàr gcschcidcn- Integendeel, zij staan zoo vlak naast
elkaar, dat het schijnt, of de schrtver zich in persoonlijk
Sespreh tot den iezer Íicht.
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Met de ontwikkeling van de Oost-looÍlsch(i gllclt(, lil(:
Íatuur .tr'ordt het echter mocilijkcr cr rlsrNccn}(dcn ovcr tc
zeggen, daaÍ, zooals de teltcrlírnljA) gcs.l,j{{l(.nis si.rds
bewÍst, ontrvikk€ling ccn nrancc.rnrg cn iDdivj(llraljs{!\iirg
van de artistickc pclsoonlijkhrj(l d(s s(l,rijv{rs .n vi,Ir (lc
letterkundige g,:nr(s zclv! c1 zich l)rclgt.
llendalc Moichcr Sfurnn is \Ícl dc vaclcr drr Oost Jood
sch€ ghettoliteratuur, en het schijnt of dezc langcn tijd het
lra.akter, dat Mendale haar gaf, bewaard heeft. Een vad€rlijke vriend, die veel te zcggen en tc vcrwijten h€eíi, is XIendale den ghetto Joden. Màar niet zooals dc West€rling€n
valt hij h€t voll< aan, dai hij li€l heeft als zijn kindcl.en. rr*een,
missianden, rlie hct ghctto-volk ongelukkig maken, vdt
hÍ aan, killc-hcstuurde1-s, beroepsphilantluoper, die do€n
alsof ze h€t Soccl rrct't volk meenen, doch het in waarhcicl
kwaad doen. Bcgrip cn lj({de voor de I-cer is cr bij Mendale
te vinden, ook t\ïijfd soms. Een n:ltrur is hij, dic, zooals
Buber't zou uitdrukkcn, ,,llrnst macht". Itn toch, zijn hcftigheid, zijn verwÍten, zijn nict zoo fci cn strierrend als vàn
Westercche satirici; de gocdigc, brSritsvollc ghetto-humor
van het voik, dat eeuwen gelcdcn rcc.is zci,,één chadasch
tagath haschem€sch", hij verzacht de saiirc; cn voomi het
!'loekcn gaat Mendale niet af. Golrelik hccft gelijk, als hij
zegt, dat het lÍendalc vaak gcbeut, dat hij zegent, wanncer
hjj vloeken wil. Een vroolijke, directe, vive stijl, vol werkclijkc
dialoog en in't geheel dialogisch van uitdNkkingswijze,
hee{t Mendale de Jiddische ghettoliteratuur rnedcgcgcvcn.
Naast de liefde voor zijn volk Jisroëil, hceft M{indaie de
liefde voor de natuur, en ook hiermcdc bcscl,cnkt hij ons.
Voor zijn natuurbeschrijving gebruikt hij b.d(lcn, aan het
ghettoleven en aan het cultus lcvcn ontlccrd, \\,aàrdoor
zij ons direct in de stemming breng(D, (lio lrij \!il.
Bij hem is het Tische-borv, cn Schcuoc'ous in 't bosch.
E. wordt Schofar geblàzen vanujt clcn hcrnel en de vogels
zingen Schier ha-schierim
hat dic Natur verjid-. ,,ljrMcndalc
discht" vordt van hem Rezcsd.
ís ook één dcr

90cesters van de kindcrpsychologie. Frisd, cn lcvcud zijD
zijn hcl.dersjongens cr stoei€rsl ltn ook hieÍmede is hij
iladitic mahenct. Want is cr óén menscheDti'Pc, dat de
ghcttoïsten \.an het Oostcn mecsterlijli hcbben \t'ccÍgegeven,
d:tn is dit w€lde jongen. Krachtig is lÍendÀle's thetto-visic
Vmolijh of \'€rdrictig, vloeircncl of zegcnend, zich volkomen

uitsprekend . . .
Hoc he€1, heel anders is Pcrez. Hij is g€hecl cn al kunstenaar, klaagt noctr predikt in zijn Ncrkcn, trrcht siechts
tc ont.orlrn, (1oor ltct Niarrgcvcn !Nn (l.rt, \ïat hcnl ont
rocldc. In rltsr rvcrd lrii ic Srnrosz g.l!n1,ll, rn l'incs \eêt

var dit plu,tsj( t. \'trtcll(r!, (ltrt ,lr I).Íiil$jstcn cr nict
sterk wrr(n, dr dal (]l jo,rH(],,i rr zich ooL aan proÍane
\r,ctcnschappcn ri(!:ltt(n sijdr,,, zondu hicrvoor als Posclim
wcrstooten tc rvorden. I{isschirD bicrdoor hcelt hij di€ rust

in zijn werkcn gekregcn, dj.i hc]n tot dcn zuil'eren, universcclcn
ghetto-kunsienaar maakt, g.rliefd in \ïelk land ook, s'aar hij
vcrtaald lezers nocht 1.nlden. llii staat aesthctjsch ten oPzichte van het 1even, \\rt 1ycl eens gcvarcn mct zich brcngt,
vooral waar hct rcligiersc kunst aangaat. In 't \\rcsttn toch,
vooral bij Katholielen komt h€t \1c1 dili\\'jjls loor, clai mcn
in entasc komt voor dcn vonn, en tnd den inhoucl gccn cnst
Hakodcsch slechts bc$ondcren, om der
rnaakt. 't Is het

^ron l'arogcth
wille van hct schoono
Percz'Chass ischc Dovclicn ontrocrcn llllar het is l1iet
het Chassidis$c, dàt Pcrcz licÍh rft en doorvoclt, rna:1r de
cxtasc der Chassiclim. Tc \'ijl Iei.lalc als Xiaskicl zjch kccrt
iegen het Chàssidisme $'egens hei hcm vcrdcdclijk schijncnd
Tsaddiekdom. en Buber b.v. hct licl hcclt om h:rat morcele
schoonhcid, ziet Pcrcz, de ariicst, ctcn biilden.l'rn Chassid

zijn moscl,Portr€ttcn.
obiectievc,
zichzelf 1)uitcn hct
Pcrez is zeker dc eest
vcrhnnl zcttende cn ziin Scheeic \larl1lte aan het verhaal
zetve m€degc\€nde ghettoïst. Hij is Rembrandtiek, houdt
van 't halfclonker, 1'an \.ersmeltende tinten, hccl sober
grijs en z$art; hij is dc ninst levendi8e cn de diepst ont-

Zijn

Chassidische novcllcn

9r

nirt \,Íool;jk, nraa: rrri
echt iand van Caloeth. Ook r.rrr(rnischc cllcDdr l)(.1(lt
hij nit, doch Diet nrct vcront\\'nrrr(liiting (Jr vc,\ijt, als ll!,,
da1c, naar in nincrr;ccn sn,aÍli{(l jr l )2,, o,,l{ js l,ij ,1,
di€pzinnj.sjJte I Zijr cr,nvoudiH(,, (l.rh(n ,,i, o\1r (li \r.rl,oudtug iusschen lichaa,,, cn ,i(,1.
De derde srootc shctto.lrssiclrs is N(l Scholcrn r\lcichcDi
roercnde der shcttoïstcn. Zijn ghctt,, is

Salomon ltabino{,itch . Hij is lneeÍ eer
-Mendalc
dan van Perez. Toch behoort hij niei iot

gc(islvcr\ant 1rn

de Xtlas'
kiiim, rnaar is een schrijr.el van de rlerde gercratic. Ook
hij hekelt, echter in lrchtige woorden, en met een sans gêne,
zooals lÍcndalc het niet kendc, ghcttotoestanden. Ni€t,
o.rdai lii ddkt wcrbctcrinscn te krmDen aanbrcnscn, doch
í,n dcrr vnjrn loop te gcven aar het satiriekc liar:rliter, r':tm
mede hij tcl \\,(.rtd liNtiln. Hjj is ccn gcborcn spottcr, icts
Heineaansch is l,c,rr cigcn. Crimasscn trekt hjj tcgcn dc mcnschen, mct a'ie hcru hri 1(,\'!r1 h xanrlhing bÍncht. D.rch
ook deze ghettoïsi, rl sl)clll brj nrct zijn \dk, bcDint zijn
shctto-Joden.

,,Das Tagebuch chcs Jirllbcn" l).1. volÉít c.D ghetto
zoontje op zljn zverftocht van 't oostcn nrrlr Amerika, cn
met srapies en spotternij openbaart hct orls rlc ellende van
den àrmen .Joodschen emigrani en dicns ndcve t."leurstellin
gen. Allcraarcligst hccft hij 'i contrast tusschcn de nondatue
vrouw?n, die hl1t1 tijd l]lct roddelen jn Iariënbad zoek b,uÈ
gen, en dc haar spionncer€nd€ nijveÍe echtBênooien uit $raÍ
schau, dc Oost Joo.lschc bourgcoisic, in zijn ,,Nuicnbad"

,{ls

1'crtcgen\r'oordigers

der zuir'.r arsth.tiscLc

l.tunst,

die de zakcr dcr q'crkcljjkhcicl hcrbclldcn,n, l,rr.r poëzic
er haar schoonheid, zou ik AÍ,lDon ,!)s \.ill.n \lrrr.ldcn .rn
Gorrclik.
verbindt de oidr taal van (Ds volk rnct de mo^gnon
ghetto-toestanden. hr cc pl(\iliig bijbelsch He
derne
breeuwsch schrijft hij over aÍmc li()dcD, (lic echtcr de \lijdhs
behielden, rvaarmedc onzc vooroudcrs, crnstig€ Oosterschc

-
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mannen, hun levcn omkleed moetcn hcbb.n. Zoo heeft hij
in de ghetto iitcratuuÍ een zeer nicuw genre in 't leven 8e-

roepen. Of hij een kleurige markt beschrijft, oï dc o!€Ípsinzing€n van cen ThoÉ schrijvet, of het ziclelced van een
Nlithnagid, die zich tot de door zijn Íamiliën veÍaíschu{ale
Chassidim voelt aangetrokken, het rvordt ons verteld in een
reine, wondennooie taal, die de stemmigh€icl bezit van maanlicht, dàt op een stillen vijver valt. 't Is, o{ die taai de th€ttonovelle vers'ijdt, €n haar dc tijdelijldeid ontneemt om haar
in d€ ce rvigheid te zetten. En daarbij is Agron's veÍbeeldingskracht tot het vinclen van zccl bijzonderc gebeurte
nissen, dic cchlcl nict 1'rccrnd, noch onnatuurlijk aandoen,
zccr groot, grootcr (1^D h(it $,cl stcnnnnrgsvolic, doch rvcinig
verbeei.ljngrijke reaiisDc dcr rnccstc modeme gheitoïsten
a15 Scholem Asch b.v., en naiuurlijk€r, innerlijh logischer
cian de oude romans. Agnon hc€ft wcrkclijk met onzichtbare
en het ghetto
draden Zion met het Calocth velbonden

-

gehoiligd.
Ooh Golrelik wijkt in zijn ,,Die liebe Pmvinz" van de servone Bhetto-novcllisten aJ. Ook hij heeft een taalwijding,
ctic ctcn lczcr weldadige rust schenkt, rnaar hij mist de groote
romaÈtische epische velbecldingskracht van Agnon. Hij is
êen zuivêre lyricus in proza, cn zijn vertelhrgen zjjn neer
siemmingsgedichtcn dan schetsmatige gebeurtenis verhalen.
Ik geloof, dat Gorrelik mccr geleerd he€ft van de West en
vooral Oost ErÍopeesche litcratuur, dan dàt hrj den toon voor

zijr

zang gevorden heeft bij den olrden Hebreeuwschen
clichter. Correlik is een groot natuurzanger, niet zoo tirtelend noch zoo vroolijk, noch zoo zich vcrkwikkend aan eigen
evocaties als Mendale ltoicher Sfurim, maàr stil neuiènd
hct licd van Elloel. het lied van den herfst.
De natuur heeft hij ontmoei op dc grootc sombere Rus
sische vlal<te, waarin de Joodsche dorpjes, a1s \regge\{iorpen
voor'!\'erpcn, die een haravààn in de woestijn gelaten hceft,
verspreid liggcn. Een diepte van natuur-melancholie, die
ik misschien bij een Lamartinc terug vincl. Het is het pro-

93

--

vincie-ghetto, dat Gonelik kcrlt, (icn $:lt tlrorvis sh(lto,
dat den herfst tocbehoort,,Die Juden miissen dcrn llcrl)st sich v,r'\'in,lr íii|l, rl
Sind sie doch der áiicsie Zw(ijg xrl ilc all(n ltlurrni dcr
Mcnschheit, ein Volk mit Vcrgrurgcnh{ il, ttrii so vi|lrn,
vielen Erinnerungcn. Iai Voilr, ii]lr dxs so viclc Zciicn
hinrveg gingcn, mllsz von Llcrl)stmotivcn cLulchzogcn scin:
vor der stillen Traucr clcs Welkcns, v<,n der Smuen Sorgc,
von Kumncr, jifahrtlng und Dulden . . ."
En nu wij rvcer de droevc sna geroerd hebben, moet ik
van zclf even del naan, var ltorlis Rosenield. gedenken,
der dichter van dc ,,Lieder des Ghetto" dic hct nieuwe,
mij uit dc litcrattur nog niet zoo bekende ghctto bezingt,
van N$v'YoÍk, het ghetto der Joodsche {lbrieksarb3iden,
in hffden strijd orn het daselijksch brood; Rosen{ekl drienaai
rveencnd, or11 zijn I'lnssc, die verdrukt worclt, om zijn volk,
dàt vcracht wordt, cn om God, wi€ns temp""l ver"oest is.
Rosenfeld's poëzic js vol biitcrhcid ,rn vol smart. Te veel
heeft hij van de Maror nroctrrt cten, en tc Sroote cn veel
vuldige lieIde droeg hij in 't hart. Ilij is dc dichter dcr Kinnoth
van 't ghetto, dat voor hem het arncrl thetto dcr groote
stad is, de taatste drocve Abodah van 't volk Israêl, onder
J" zueep"hg. n Jcr rnodrrnp 8r'oot ir,.u,u r.

En nu \veet ik rvel, hoe opPervlaklrig ik deze Oost-.Joodschc ghettolitcÉtuur heb behàndeld, hoe talrijkc groote
maar het \l'às noch mijn doel,
namen verzl{'egen rverclcn
noch in mjjn vermogen vollediS te zijn lk heb lvillcn vcrtocven bij enkclc Gdolé be-Jisràël. Vclc litcra irc st, oom ingen,
zooals het Westen die kent, kent de Oost.loodsche lettcrkunde nog niet. De stroomingcn zijr cL nog meer politiek
dan z iver literàir. Maar \rel zijn cr vcll], zccr van elkaar
verschillende Íigmen, dic allen wcl ccns gccsteliike vaders
zultcn zijll van talrijke zonen. lÍcn vcrscvc rrlij dus, dat ik
nij bepaald heb tot het aanwijzen van dc wortels der lite
rlruur, wlrJrrjr J. kurrq vrrdcr \.'n gIo, i' n
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DEUTERONOMIUM 32,3 VÓOR HET STAANDE CEBED,
EENE HYPOTHESE,
door Mr. Izak Prins (^nNterdaln).

in

In aÍwijking n]et bijna al

de buitcnlandsche 1) vindt men
onze Hollandsch-Aschkenàzische gebedenboeken ter in-

leidingvanh€t Staande Gebed bij qDlD en nn)D boven !n!u ir'rN,
zij het dan ook soms tusschen haakjes, nog steeds het vers
Deut. 32,3: D!n9N9 tr r:n N:irN,n Du iJ, ,,Wanneer ik den
Naàm des Eeuwigen aanroep, kent Gij dan grootheid toe
aan onzen Godl"
Alle schrijvers zijn het er met elkaar over eens, dat het
eigenlijk ongewenscht is, de n9lN,, de loÍzegging lnra'
dus in httnu en n,:t!, nict onverÍ'ijld met de irlln te ver
'Nr,
binden.

ntN l/i, rrr,r schrij{t onom$'onden voor, dat men
daar slechts het v€rs rnri, 'ltN (Psalm 5r,r7) tusschen
mag lasschen, en frJ'n tN: teekent hicrbij aan, dat alleen
bij lDrE en nnlD vàèr, doch niet na dit Psalmvers hier iets
gezcgd mag lvorden, hei8een een n!)E doet opmerken, dat
het B€bruik derhalve onjuist is, dat ons DeuteronomiumveIs na dat Psalmvers gezegd wordt.
Eén blik in ons avondgebcd is echter rceds voldoende om
te erkcnncn, dat met dien wensch, dat er geen ry:oln zij
tusschen de rlwr en de irïD, niet altijd rekening gehouden
ot\n

is. Maar ook daar, waar de schrijvers hun aandacht mccr in
het bijzonder op het ochtendgêbed Sericht horden, mL,cten
zij erkennen, dàt er kleine inschuivingcn beslaaD, welitu
niet goed te rechtvaardigcn zijn').
In onze D\rJD is dczc vcrsrcgcl uit Xíozcs' zw:Incnzmg tc
dezer plaatse nict ondelclruki; hct js cr ccn 8e\\'or.lcn, clat
zc88cn."
in stiltc
slechts ,,somnigen
niêt allccn, dat dit
Nu moet het de- amdacht trckken,
gevailen
tot
de eigenlijk ver
aangegevcn
vers daar in de
boden lectuur b:hoort, doch ook, dat het, niettegensiaande
het duidetijk cte sporen draagt van eene opwekkin8, tot meer
perconen gericht, zachtjes gebeden moet worden
De op onzen PD! volgende Psalmregel past w€liswaar in
deD mond vàn elken biddende, ook den zacht prevelende ');
hoewel deze invocatie juist van den luid reciteerenden n
te verwachtcn zor ziin (n"N rrr,2), geltk hij deze ook aàn het
slot van zijn 9x! ir|'rrn opcle Hooge Feestdagen voordraagta).
Omtrent de beteekeris van ons zoo gcincrimineerde Deuteronomium-vets te dezer plaatse waag ik 't, de volSende
hypothesê op te stellenl
diL't's ffiardlacht
Oudtijds wenl. dit lerc d,oor den 7n d
ól heÁal.íns 5) Mn de n:'1y ,liígetae,en, met de bedoeLikp de ei?l i.jhe loízesgingen daar de gemee'xte meí heí
)Dr, tfn $n trr: d/ drls dërgelijhs, /es?.-à/ meí het l5x te
daen bedntuaoTd,en.

Eerst zoo gebezigd hee{t dit ver-s dàar zin en beleekenis!

In het algemeen zijn

dergelijke lvaarschuwin€Jcn aan onze
Ik wil hier nict allccn \ïijzen op
cxhortaties àls'nN 'n9 rrrl (Psalm 34,4) cn r9!n, (l']salm r4B,
13) door den lln aangeheven 6) en door dc gcnccnte antiphonisch beantwoord, en ook op de cxtrà liiurgische admonities,
stilte en aandacht bij het gebed ?) ende nrtn-vooriezing verzoe-

Iiturgie niet geheel vrecmd.

lrcnd, doch voolnamelijk op het uitvocrig bericht, dat de
Íhln brengt van de in oizen ccredicnst misschien geheel

96in de Basilika te Alcxandrió met hare
kolossale àImetingen voor de ntln-vooriezing en bij elke
benedictie t de n9m de schare cen scin kreeg, om met het
lbN te responclecren.
De ]]IDD (: In of nhrr) zwaaide daar d:Ln telkens met
cen v1ag, (nrD Bab. 5ró, J€rus. 55 .r cn à) 3).
Dit eigenaardig signaal màg des te gevoegelijker met het
door mij verondeÍsteldê gebruik van c,nzln prDe in verband
gebracht worden, wann€cr mcn scherp in het oog wil houden,
dat ook ons vcr.s jn onzc litul.gic op dezclfdc plaatsen aange\\.end woÍdt als .lcstijds hcl vlisscvcrtoorl nl Alcxancldë:
ook bij ons èn l)rj dc nlln i! v(!)r nrlnn nN\T. Imners doet
dc lln nog ih:rÍrs bij o'1s {r,n varirnt var het versi t. \ï.
ll'ntNt tï Drl
,,Gij allu, kclt grootheid toe aàn onzen
Godl", ran het
'nr,oproepen van drn tD voorafgaan').
Het uit.oepen
voor den aanhef vàn het
Staandc Ccbed is dat1 in de plaats gekomen van dit vlaggezwaaien, het is mogêlijl<er\ïijs zelfstandig in hct lcvcn gcroepen, en misschien zclfs oudcr dan die Alexàndrijnsche
)n)b 10).
In ieder geval hcbben beide instituten, zij hêt dan ook op
verschillende wijze, het cene visueel, het andere auditief, bij
dezelfde gelegenheden aan hctzclfde doel noetcn beàntcenige wijze, waarop

M.i. moct ons vers buitcrgcwoon gcschikt gcoordceld zijn
tot dcze hoorbarc cxhortàtic, om de synagogale eulogiêèn
tc begeleiden en er mede in te sternmcn.
Onze I3ijbêlplaatsisimmcrc van ouds ir samenhanggebracht
mct dc gemeente lofprijzingen, (Nbr' 37a). Tevens was op dit
vers lret meer personen-gebed gebouivd, i >\ 27a eí 45a).
Voor een ran|: zeggen, ivaartoe IIet thans ter inleiding va-n
de ni'D! gedoemd is, komt dit vers clan ook allcrminst in aanmcrkins rt) |
In de door mij hier gegeven voorstelling van ile historische
ontlvikkeling van het gebruik van dczen ir)D! te dezeÍplaatse
komt ook clc vcrmclcle aarltcekening van den correcior bij

-()rrtl) tot zijn recht, alsnrcde

hci ontbrekcD
Hiêr worclt clc illlF imrncrs door íl.n
ltn niet herhaald, noch is clii ooit drar h.,og opglrz.gd
Het supprimeeÍen var ons vus bij h,ln'", zal m.i. heJnrll
piaats gevonclcn, nàdat l,ct oorspn,lri<t lijlí, lirl)rLrii{ in
vergetelheid gcr^rkt was, . t,iwill( l'tlr) \,rrnl(l(l \crbo(l
van njrDln tusschcn (lc nhÀlJ rn ílc i9Dn
Hei door mij vcronderstcl(lc $l)mik, dat dc híl?rchisten
en liturgísten niet kennen, dat reeds vrocg afgestorvcn moct
zijn en vervaDgen door het tcrecht cloor dezcÍ gegispte mjs
bruik, heeft natuurtijk nooit op dit lerbod vlln npDen inbreuk gemaakt 13).
!D,n

in het avondgebcd r,).

r) Dc zorgvnl(lirj iD san.nrverknrg nct eene cormnissic door
Joseph B. I-cvy Dovcrtte Dltsche ntln 'tlrr, ïrD, (ttankíut a. I, r9r8!), Io.ít dit vcrs oóL op dezeildc plaàrsen ats
de liollandsclrc gcLcdcnboclen en dit stecds tNsctren haaLjcs.
Daarcntege\ koDlt ir c. I. Iolak,s O,n!u nufN, (Ànstcrdam,
r9r41!), ed. L. D. Siaal, zic dicns olstcl Nn|
')ntD)t nr iEt
Lctterk!.dig Bjjbiad var ]lct -\rcu\. lsr.êlietisc[
Weckb]a(].
LXI, r9?5, No. r het vers tcr llaats. in IcL gc[cci niet voor.
r) rÍachsorVitry, ed.-S. Hn.witz (lJcrlin, r893), Ltz. 66, naar hr_i.È !r.
In vcrband met ors vcis gccft Isnar Èlboijcn: Dcr jitdischc cor
tcsdieDstin sciNr gcsciriclruiche! Ertrvicklnrg, (l.iànkÍut a. tL,
t921.), b\z. 43 al heel rv€inig, cn dit weinjgc is nog
- ct. rrcr
slot vao zi.jn S 9, 3, pr. - Drisleklend. Zie echtcr ook aklaar

Noch Itàtr{ ann Kolicr; The origin and composition
cightcen benediclioDs rvith

a

oI

1hc

traDslatiorl oI ttre coÍrcspóndhg
EsseDe prayers n1 the apóstolic colstitutions, in tret Hcb.ely
UnionCoUcge Annnal,I, (Cnrcnmati, r92.1), roch L'nis t.nniehtein:
The dcvctopmeDl ol ttr. Anidah tll Jclvish Surtdty Review,
XVI, (Pliladelphia,loDdon, r925), hecft iets

r) Voonl trclj ook door Eibogen l. c. vconckl. inlcidnrssvers
P"Jln '.r, ),.. r 'n v. rL, n" Ir-r P""h' o,,i
a) R. JonloÍ
Li€pnun He]l€r Gj79 r6:4) v.ri)jc(tt .clite. he!
iukl op z€ggen dooÍ den In vatr dit l,sàlnvcrs, (Ent:* pb op
In de lt,Il. mis is het allccn de celebrecrcmte pri.st€r, die een op
dit PsalDv.* geiiNpirccrde nrvocatie doct.
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ProÍ. Par.chê sa{ nij oor< ccnjn órsvc,rar(r zccrlcc.,.nt l)trats
op in C- Snolct Htrrgrorjc: Nckle, 11, (llarg, r83(r), l,lz. so,

5) Hieiov€rlsmar Elbogcn: Gescliclrtê des Achtzebng€bets. (Breslau,
r9o3) blz. 37 vlg. en Elbogcn, o.c., blz.28,25+ vlg. en 5r5.
0) Tlràns

?)

$aaruit blijkt, dat cÍ bii (lc [j,nrr i i.(hans.hc Ê,Íls,lirnsl-

óot r!l:. Hierov€r nlbogcn: Dct jildisclie Gottesdienst2,

o.fcningen in .le grootc rDosl(: 1. Ilchlin, \'ann.rr {lr {lrrl,! !ncÍs
daar z€€r veelvnidig 2iin, in il. rii.n {n r F, l,Í)vig, ,)vrr ,lr Arli,r.nr
'r
rnoskee,,XÍckabir's" g.t.siccr(l shr",,tn itr.(,l(trr (i.r v(r,AntrL,rr

In deD Fransclcn tijd, {àarin dc Synagoge ais het wa,€ ondcr
politic toc2ic|t stoDd, kende der hi€r te làrdc zclls c..c synagosaie admonitie

In het

^en
staardc ntt lri.lcrslcmDc.llnntrli{crr:,,n7,jrl
.Bro.lcrs, Neest 44
ria.litgtnal gudt ld G!:UtL r..t 7,i.in lInja1.it 011óo/ de Kcí..r|'jhe
Fdttilie uihfnlren. l"l Op .lez. u itnoodi gnrg zullen allc dc aaD\t.-

ertot hetcindc v.n her Gebed toe bl'jveD siaan.
Op hct oogcnblik dcÍ litDoo.ligirg, za1 dc Rabbijn rich aan dc

zendetr opstaan

regter zijde van den \roorzanger plaatsen en het Gebc(l nitsprekenj
zlrllende de aa!\vezenden bij elke ziDsrede dàarvar, .4,?., aDtwoordeni gelijk l,ct {ormllier 2ult<s aarduidt."
op hct Íolio blad (Catalogls va\ dc :lcltoonsle]li.g: \ierd$ijncnd
Amsteidamsch Ghelto in llc.ld, r\nBtci(làm, 1916, No. ro29),
waa,mede .1czc vdoÍdcni.g oÍficlect betrend ge'raakt is, stes mii
de bezitter crvan, de Leer S. Seeligmann, die ook een dubbel
octaal blad, rvaarvatl alle€n de binnenzijd. bedrlkt is, van dcze
rD\Pn rll ntln net Honandsctie vcrtalingiÍ zijnc collccties heelt,
alsredc twee vóottoc malig SynaAoge-gebniL gediendhoLbcndc
alschiltcD, óón in hct Hollandsch en één lD het Ilebrectrwsch, cn
beide voo.zien van Lovenv.rnÈkle ln liet Hollardsch genekle op3)

Sam elrJanss:SyDàgosale{LtdtiirDcr,(Rcriin \\'ier, r922),btz.26i
vls. stelt de meeNoudi g gctadco o bescldjving c.van samcn: zie
ookaldaarblz. r7renEIbogc rDer j ndische GotteÍ1icnst,, blz. 495.
Do iradonl R. fuda ben Ilai lecíde in de 2de eexw.

I)Ióí. Dr.

Len

I.L

vlas)

rÍ.t, dat dit zwaàien rnet.l.e:
6.utle,o,
=: zNeetdoek, zal<loek,
llïD

Pàlàctre wees rnij

(in dcD text

doeL ol

ritgcrocpor: ,,^llalu aiJrr! ', (,^lhI is ltr(tr'l!'), (i:'i rll{c'r

in lct Hollardsctr.

Resluit van Let CeDtrààl ConsistoÍic van de Islaêlieten
van net Franscle Eeiz€rrjjk vàn 30 Axgnstrs r8o9, lvaarbij in'
liold e. voordracht vaD het formulier-geb€.l vóor Nàpoleor deÍ
croote cr Kcizcri n T,ouisc s crdcD vastg.stcl(], staat i D art. 5 van den
(Franscl,.n cn ) IlollandsclLcD !c\t : ,,]\ I voÍcn s hct Gcbed te bcginrcn,
z^l dc fcrsoon, Nicn hct (lng.n van hft Llcilg $'clboch is opge(l.r V,r ran(cr ovcrliMdigcn, cr dcze 2a1,
dagcn, hcizcivc

nog in

der Islànt voorLomt, en wel bij de

z.g.

pl€chtiALeid van Amfát. Om aaD de.luizen.len aarrvezigen tclkens
helmoment voor een zekeÍc fornulc, lvclkc dan opgezeAd moet
lvorder, aan tc dnidcr, wordt vàn het seie! netdoeken gebruik

ovcrgang naar ccn ni.nNr l)i,siti. iirl( int, rls l! t \vire tclrf,,risclr
door de g€lLcclc rnintc voorl lc pl.nt(,r,,rn(lal (lc mecslc'i rlon

!)

leider zell hooren noch zicn krnncn.
Een valiant l,i.rop wccÍ lreeít D\ttD 14, rr. vod ons verband
ls de aànteclioning hierbij in de ed.-Dr. Joè] lliiller, (Lcipzi8,
r878), vàn belaDs.

1'r) Volgens

Elbogen: Der j iidische Goltesdicnstz, blz.

.13

" .rF I'i,l.l . r\nn r'3. ro.r .
n) Zic n.g rl. (lit bctoog ordc$tcxnende plaats nr

is de plD!

ter

p .,.,rsê cór-r

jii.lisclc Golics(licnst,, blz, 25 alsrnc.le 5r4 cn

a)o

DlbogeD:

D.r

mct lict oog op

,,. ..,t^.,. trivic.t,,tor,,,rLi..t,i t , ..., irt.$J.
t) Vcnelde e.litic vu Àlac[sor Vitly, (liansch. itns, vzn r:,]e
eenw af), hcclt stocrls (li. sclaalrtc v.lsord., (b'. 66, 383 cD
389). Op blz. 389 sl)rdt cr nict op g.lct, (la! d r ,dr trit(lrnkLclijh van het a\oDdgcl)sl ïn'rltu is. \llc ll,nlandsclrc ÈltlrD,

excnptoL.\vagêlaar'sulilrrinïD,(^Dsrc,{laD, reo r), cn ooliLcvy
o c. begaan te dien olzic\tc bij ,ic Slaarr.lc, ict nitzondernrg.ter
Bijgevoegde, GcbcdcÍ voo. dc f$st(lag.,, .il..n lt L dezclfde fout.
In de Hollanilsche lNtir\ n9tn van Dr S 1 i!I,'l.lf, (ADrstddam,
1882'), blz. zB rvordt ons vels bij dc nïrt n)D!, in ntrnD',
gclijk overal elders tusschcr haàkjcs, g€pIàatst zorder de opdat het sI€chts voor bÍ nn)i: ge1dt.
'ne*irg,
Zie
nog L. \vàg€naar: nD:n h'orN r, I II, (AmstedaD, r 92+t), b12. 2a .
131 Mijn thesis zou
kiacLug gesteud woden door ecDe plaaisi,, lcn
orJ,n r)roi L ".,lal.r,1,,,..
.ló,-log. 9*-u,.r>l-r* 1r:.
E.)lrt rr, r, r. /o,r.rJ. 1 Ir "p1 tlrzB'|r I r,.. -",,r "ir J^
I vo.-,,r, .v':' r ^r'l 11)!
r-':y u"_ r:ral FD': eer' k^rl
Lijnd o n,adrl'jk àdnJ". áan"pb!
1,,, .,,. Ert,l r:! t-s t_1.
(Psatn 29, ro). \'crg. Itlhan N. Adler: TlL. Porsian J.rvs. llEir
books and their itnal. JewÈh Quartcrly lr.vn,\v, \, (London,
1898), blz. 609 (No. 69).
Toch nag ueD det absolutc lvaardc hcchio, ra,, (lc plààts, waar
e€n stuL iD den ï"tD voorkomt, nrot L.trclJrn)g tot de plaats,
$aarhet nr de litnrgie feitelijk.|jc,e6n \, lt llen denke bijv. aan
ilc bercdictic ntrn \)rl plrr)Jt, dc r]n\n ,rtl, dc ïDn t\r,, aatr
\it!l Dt! en de nltN rirt!; allc stnkhcn, .lie nr de Hollandsclr-

-rooAschkenazisclE DltttD op eere andetó plàats siaan dan rvaÀr ze
geneenlijk in Nederland tijdens dcn eeredienst gezegil worden.
Tenslotte: zoolang niet onótutootelijke bericLteD mijne hypo
these tot warheid verheÍfen, Doeten steekhoudende vernóedens
dienst doen. Mogelijk kómener nieuwe bij ondezoekinge! va! de
liturgie dc! oud-Chdsteltke Kerke! ook va! anderc àa! hct liclit.

HETMARRANEN PROBLEEÀTUITOEKONOMISCH OOGPUNT,)

door S. Seeligmann (Àmstl]rdan1).

Heraclitus' bekencl gezegde r.i1itu liJ ,,al]es is in bewe8ing" getdt ook vooÍ de gecsteswetenschappen. In het
bijzonder voor de gcschiedcnis. Sedcrt men deze bij hàar
bestudeering van ccn hooger plan beschou$dc, haar als
netenschap van hooger ràng achtt(i, zich nict meeí tevreden
stelde met het kronijkachtig vcrrncklcn dcr gcbcurtenissen
a-lleen, maar in het verloop der gcschicdenis, zoowel wat
plaats als tijd b€treÍt, samenhang zocht en vond, hebben de
verschillende system€n van geschiedbeschouwing elkaar opgêvolgd. Geheel natuurlijk heeft het inciividueele standpunt,
de eigen tevensbeschouwing van den histoÍicus Erooteninvloed
geoefend op zijn werk, hetzij dat het cen stichteÍ van cen

school geidt of ecn volgeling, den beweÍker van oudc gcschiedenis of van het Bebeur€n van den nieuwstcn tijd, en
evenzoo getdt dit hem, die slechts éón tijdvak oI óén cnkcl
volk oÍ één enkelc groep, uit welk oogPlmt ook tot groeP
gebracht, behandelt. Maar zells zij, die tot clczclfde school
behoorcn, zullên toch, als eÍ verschil in st:ratsburgcrschap
is. dezelfde {eiten verschiltend zicn. De seschicdcnjs van den
Elzas eD Lotharingen in den loop dcr tijdcn zal door een
Drdtscher anden worden geschlevcn, dan door €en F anschman, al behooren beiden tot d€zclíde histo sche school. En
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evênzoo za-t velschil

in godsdienst

een sterk merkbaar spoor

in de rverken der verschillende auteu$ achterlaten, al staar
ze overigens op hetzelfde standpunt. Een Geschieilenis aan
het Volh Ivaêl door wijlen Opperrabbijn M. Monasch, die
als geloovige Jood den vinger Gods in de geschiedenis zag,
is toch wezenlijk velschillend van Prof. A. Noordtzij's cods
Woorà en d.et Eeuurk Getuigenis, die evenecns aan het ongerepte Bijbeh,r'oord de hoogste histo sche waarde toekent,
maar de geschiedenis van het Oude Testament slechts ziet als
Í/o/slrl, voor. die van het Nieuwc Testament.
Voor velc schrijvcrs troudt de gcschicdenis van het volk
Islaèl op mei den vai van dcn cerstcn Tempcl cn de Babylonische ovcrhcclsching in 586 vóór d.g.j. (zoo Kittel en
Noordtzij), voor andercn loopi zij door tot den v: van
den tweeclen Tempel en de verwoesting l'an Jeruzalem
door Titus in 70 na d.g.j. (zoo Sellin). Voor de Joodschc
geschiedschrijvers houclt ook clan de geschieclenis der Joden
nog niet op. Zc vormden $'elislvaar geen eigen Staat, woonden
niet meer op eieen teÍitorium, maar er is een combinatie
van momenten, die allen
hoe verstrooid zc ook sedert
- Staat
den val van den Joodschen
mogen zijn
al
- bindt,
treedt bjj de eene groep het eene moment \ïat sterl{er
op dcn
voorgïonal dan bij de andere. Eris toch voor alten het gelijke
verieden als volk, de nationale band, de gelijke godsdienst,
de eigen HebÍeeu$'sche taal.
Het spreekt van zclf, drt het schdjven eener geschiedenis
der Jodcn in de Diaspola gedurende de eeuiven na het jaar
7l] tot heden cen buitengewoon moeielijh werk is. In zijn gehecl is het in de negentiende eerw màar- t\1.eemaal beproefd.
Eén tecr door L M. Jost in Fran|Iort ad. X{. Zijn twaalfàeelige Ceschichíe dey Israeliíen lÍB2o 164?) is t11et een ver.
killcndc objectiviteit bewerkt, die het meer een kronijk,
d:rn een warmte uitstralend geschiedverhaal doet zijn. Het
tríeede vel* is Heindch Graetz Geschi.chte du JMten \n etï
deelen, nr€t groote bezielilg enin meesleependen stijl geschreven. Hocwcl er door spcciale pubJicaties, onderzoekingen

over het verblijÍ van Joden in bcPaalde landen of stcddr'
oorlonden-werken en wat dies meer zij, talrijkc tuuten bij
GÉctz in den loop der jaren voor dcn dtg zijn gckon(n cn
ook nu nog, ik zoudc haast 7,cgg(n dagclijks tc voo'schijn
treden, die ook in de niculvcrc drukli(xt slcchls il ScriDli(i
mate zijn herstcld, is hct \ícrk ioch c{rr onvcrlianl(tjjl( wrrk'
omdat Graetz als ec$tc hecl hct gcbctucn dcr Jodcn nl dc
Diaspora tot zijn tijd, van ó{n boPaald standpunt uit, hct
Joodsch-nationale zijn, heeft bekeken en dàardoor deze heelc
geschjedenis der VcrstÍooiing tot een geheel hecft gemaakt
Kort voor het begin van den weretdoorlog heeÍt S Dubnow,
eerst 1n het Russisch, lateÍ in het Duitsch en Hebreeuwsch
vertaald, een nieuwe Sroote Seschiedenis der Joden beSonnen,
waalvan in dc Duitsche uitgave de nieu$ste tijd van 1789r9r4 in dric dcel rccds is verschenen. Hij staat op sociologisch standpult cn ga:lt van de 8edàchtê uit, dat hct Joodsche volk ten allcn iijdc cn in atle landen zelf subjcct, d 11' z
scheppende kracht voor zijn cigen Scschiedcnis lvas, niet
allcen op intellectuecl gcbicd, aar ooh oP l)ct tcrrcin var

het sociale leven.
llchalve cleze groote werlictl zijn (i natlltlrlijk tallooze
handboeken en compendia in dc lnc.st vcÍschillcnde talen
uitgekomen, ook in het Nederlarldsch. Dc studies over bij
zondere deelen clezer geschiedenis, zoo$'el door Joden als
Chisten geleerdcn geschreven, zijn reeds ):oo taldjk, dat zc
niet alleen wegens het taàlvercchil, maàr ook door hct aantd
zelvc niet meer voor één geleerdc zrjn te ov€Izicn. I)czc
vefegÀanile specialiseering, die de velc zwakkc puntcn in

Graetz' Geschichte kan aa.nvullen, hec{t bcgrijPcljjkcr wijzc
ook eeD na<leeligen kant. Dc samenhang vnn r.ritccnliS8ende
gebcurtenissen kont lrcelemaal in het 8cdÍau8 ln de meeste
gevàllen blijit het bij stofvezÀmclen cx1 nallst rtkaar plaalsen
van nieux' gevondcn fêitcnmrtci.txl
En ook bij bcwerkingen var dc gcsr:hicdcnis der Joden
in bepa:'tde landen, wordt dik$'ijls hct bijzonílere der betreffende grocP over het hooÍd geziàl. HicrdooÍ planten zich dik-
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wijls louiicve opvattingen van geslacht tot gestacht voort

dat naar mijn meening in nátrivcn samcnl,aDíl dax, DÍ\t{, si,!Lr,
bijzondere aa-ndacht geschonken. l)(x)r lx,t nrij tcr tx,sctrik
king staande mate aal nauwkcuriÍl rrr ic garlr, zl( jl( ecn
onderlingen samcnhaDg in dc vcrscLill.r(tc vcrschiirrsrlt,
die bij de komst der'.Jodcn;n N.dcrlan(l c| 1,,r, v(r(l(,Í vcÍ
bljl w"J, t.,x,n^n /ijr.. v,,r,,l ziÍ, ,,,,r.,,U,, r,,,., lnË ia.I
oplossing vool dc gcslcldc l,roblcDrcn. I)(:z(i grxn vcr rLit
boven de engcre sfeer der gcschicdmis dcr .Iodin jn Ncclcrland., ze zijn een deel ook van Neerland's ceschied€nis in de
Gouden Eeuw uit oekonomisch opzicht. IL heb mij echter
alleen tot taak gesteld de óéne ztde van het probteem, zoover
het den Joden geldt hier uiteen te zetten. In hoe vere deze
zicns$'ijze eenige wijziging jn de opvatting der handetsgeschicdcnis van Nederland brengt, r'il ik ni€t beslissen,
maar eventuccl ovírrlatcn :rm hen, die .leze specialc studie
tot dc hunne tn kcn.

en gaan van het eene boek in het andere over, zond€r dat zet{s
groote geleerdeD er zich rckenschap van g€ven, dat ale atoor

hen gegevcn voorstellin8 niet juist is. De noodzatrelijke visie
op hct geheel ontbreekt door het ovelvloe.lig uitspinnen der

gevondcrl detajls. Dit gebcurt natuurtijk bij de onderzoe_
king€n op etk geschiedkundjg gebied, bjj de speciate Jodengeschiedcnis is het echter zoo Boed als regel, omdat de kring
van ernstige historici op dit tcrein ook relatief zoo klein is.
Op het gcbicd íler Scschicdcnis van rlc Jodcn nr Nedcr.lanrr

is in dc

laatstc vijlcnhviDrig jaar ongcr.eer, een getrecte
rccks boekcn, brochures cn tijdschriftartikelcn verschenen,
terwijl ook in siandaarclwerken op ander terrein over ate
Joden is gehandeld. Ik bedoet lnet dft iaatste in de eerste
plaats S. J. Fockema Andreac ltet oud.-Ncdertands.h Bwge ijh ltechí I (Haarlem 19íJ6) €n L. Knappert Gësckiede)ris
der Hertorwl.e Kerh onder de Repubtieh en het l{oninsriih
d,er Ned.erlandtu I ên II (Amsterdam rgrr en r9r2). Indien
we deze twee laatste schrijven uitzonderen,.tie wcrtretijk
beiden, ieder voor zoo\?r het de door hem behandetde sto{
geldt, oorcpronkeirjke gedachten in hun rverk hebben neer._
gelegd, Prof. Knappcrt voorat in ztn eerste .leet, (ik kom
daar làtcr nog cven op terug,) cn dan nog een goe.te plaats_
beschrijvnlg als ï. Mendets Geschied.enis del iaod,sche Ge_
)n-ntp t,t C.aaiaÊp,t .n mi.* hren nog
""n p"u, op.'.11"n
uit den àllcrlaatsten tijd noemen, dan btijft
er ats atgemecn

Het ee$tc probleem, ctat ik lnjj g(,stct(l tracl, iD djrectcn
samenhang met de bedoelde rcccnsi( van I)r. Japil.se, xas de
vraag: wat is het eigenaardige van do gcschicdcnis der Joden
jn Nedcrla:rd als geheet gezicn. Hoe ondcrschcidde de toestand
der Joden zich hier, subjectief en objectief, vandieninandere
landen en waaraan was dit verschit toe te schrijl,en?
Merkrvaardig mag het genoemd wordcn, dat deze fcitcttk
zoo eenvoudige vragen in de, zoo gezcgd, zeer.groote titt€r atuur
over cle Joden in Nederland nergens werden gestcict cn bc-

oord€el over de vele verhàndelingen, die op dit gebied uitge_
komen zijn, het oordeet van Dr. Japikse getd€n, ílat deze

ovcr een studie van mijzelf 'n tiental jarcn geteden heeft ge_
,), dat er slechts feitenmateriaal naar voren werd ge
bracht en ni€t het cigenaardige van dezc Jo.ten in Nedertand
en hull verhouding tot hrn Nederlandschc omgevins uit al
drzê í"ir, I is v.r\vêr {r
Ik heb in de laatste jarcn aan dit probteem en een tweetal,

ro5
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handeld cn daardoor tat van historische fciten n.m.ln. vcrtecrd rverden gezien.
Uitvoerig heb ik drï probtecn in ccn voolÍl,l{,lrt, ccnigcn
tijd geleden in het Genootschap voor Llc loodschr: \\retenschap in Nederland gehoudcn 3), ondrrz(,cht cD trachten
op te losscn. Mêt een paa. trekkcn \\'il ik |n.r ijn mtrvoord
schetsen, omdat het in directcD sllDcnh Íl lnct .te analere
twee problemen staat.
Op het sinde der. zcstiencle ccu\v \ras het aaniat ttarrancn,

-106dat wil zeggcn Schijn-Christenen, clie de Inquisitie l''aren ontvlucht (ik kom làter hicrop natuuÍlijk nog terug) -en zich
in Amster.lam hadden gevesti8d, recds zoo tocgenomcn, dat
ze opvieien cn niet cenvoudig als SPaansche of Portugeesche

kooplieden, die zich hier tijdelijk ophiclden, werden aangczien. Ze hebben ook Joodsche godsdicnstoefeDingen gehouden
en {erden, zooals H. J. Koenen in zijn Gesch;edenis der Joden
(een authenticke
i'',Neàeytdtrll.a) \o1lens llàsnagc verhaalt,
bron in het Ansterdamsche Gemecnte Archicf hebik€r nooit
voor gr:vonden cn dc Bardos, dic lÍ't ook ïcrtdt, hccft stellig
cc vcrlccrd jaartll) lrij c(jn ÍaodsdirDstisc bijcenkomst
op clcn in)rrv(,níl van di,n (lrootcn \i'rzocndag Zondag r8
Scpicmber 15!5 ,,(loor dur olltlflscho t nrct r]eni8e gel.echts,,.ticnnrrs, dic rr(:cndcn, rtllt ff ccn bêdêLiê samenkomst
,,van Roomschgezinden rverd gehotden, overvallen Toen
,,men ontdeLtc dat het .Joden \varen \terden ze wcer onge
,,mocid gelaten."
En voor het jaar 1593 schÍijft Hrgo Grotius in z:r laevbotken en Histaien'): ,,Waercnboven ooir dc vlughtelinghcll
,,uyt Portugael, e€n ge.lcclte dcr oovergebtecvene Jooclen in
,,dat jk, uyt vrees val1 ondclz.rek oover hunDcn vacdcr
,,lijkcn gocltsclicnst, en andere op hoop van mccr<ler rvinst,
,,dc groothcyt .Ler stadt Amst€1.lam 1'oo1 ?urdcre Sclioosen
de aandÀcht op vestigen, dat Crotius
der X{arranen vernlcldt, gehcel
de
aan$'ezighcirl
ciit ïeit van
van
afkeuring, dat deze Joden
\íoord
objectief, zon.lcr een
hicr een locvlucht hebben gevondcn en zonder den \\'"ensch
te uiten. dat ze onder ecn bepaald reglelnent zullcn xrcrden

Wc Nillen cr.lirect

gestcld.
Dcze lÍ-arrànen kwamen alsrijke kooPliedc' hier, het warcn
mcnschcn van groote ontwiLkeling, velen h:1ddcr Sestucleerd,

warên oncter hcn lan ouden Spaanschen en Portugeeschen a.lel, zooals voor jaren Ieeds d' (lichtcr Isaac da
Costa hcelt aangctoond 6). Hun vrijheid hier ter siede \l,as
zecr groot, zc ondersche d€n zich in lrrnn' r"iht'n slechts

er
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zeer weinig va.rl de àndcrc in\roDcrs van

^mstcrdam.
^|rslrr
dam rvas tocn zeer op hun aan\luighcid
riil{
srstcld. IIUn
ctom en hun haD(lclsondcrnrning(]rr, htffr c(r,u.c1ics ,,,(i
Nlarranen op anderc plaatscn, \'rLnro]) n1. n,)11 rrii v(u i11 1(,r A
tomen, \'arcl van bclalg voln (l(i (!r1\'ikk( ljr( vln
^rnsi(r
alam; ande$ had ]ncn t(.gon,r\1, rlzr' .lrxln ,ri{l .,r,
z(xl
venegáand tegemocikoDr.ndc L(trÍlnrg aangcnonlcn. I)jt
kan vooral ook daaruit blijlon, cn .lit trcllc wc rlict allecn
in A sterdam.aan maar ook cldcrs, dat tcngevolge van dc
vele godsdienstti'isien hier te lande in dje .lagcrl, velen de
vrijheid der Joden mct leede oogen aanzagen en de Classis
tcikcns en telkens over deze vdjhcid ktaagt, zonder dat
haàr ldachtcn in Nerlelijkheid iets aan den toestàDal verandcrcn. .h zrlls bleek hct njj, dat vcrschillqrdc l<curen,
die later tc{íc,, dc .lodcn ir
wcr.lcn itgcvaadigd,
in de pral<tijk z(r) g(!Íl als^msi€rdam
nltrjcl onLliigr\urd bl.l.lj. I)itzelfde gold ook irD ('trzichtc van rlc l{rtholickcl, zrnals

o.a. door Prof. K rpprrt i|fu.lt worill ot,grrrnrlÍ. Hii
schrijlt ?): ,,Zoo was dc si,ijd t,.fitn d(. t)r,rscho sLrlnrstiti.
,,iegelijk kcrkctijk cn poliiirk rn, ,l,Lar i[, ,{xrlnsd,c prak,,tijkcn cr bij de natie nog diop inzlltrn, zijn synode,l cn
,,classen rlutcloos bezig met ie protcsturrr! cn dcn sterken
,,arm der overh€,id iD tc rocpcn tegen... iin tcgen talloozc
,,gebruikcn bij allerlei gelegenheid, \ïaa n hct orde geloot
cle synodale actà vol zijn \r, r
,,voortleefde
\ordt
der
overheid
Épport gcclaan, clic mccsiri.rn
,,allcs
dichthoudt
oÍ
wicr
a
bt€naren zich a] tc garrnc voor
,,oog
geid
lieten onkoopcn; dic af cr toc ooli scl.rpc inak,,grof
,,katen uitvaardigt oí zeils hard optrccdt, als (l(, stoUtig
,,heden al tc stout iorden, of :rls zij (1. g(Írl( Ítcznldheid
,,der gerefornterdc prcdikantcn Í)or hlrr politj(l( bcl,ocft."
Dit nu is vo.,r aile pl1llten ooli \uI dc .l(Ílrn juist. H n
toestand in \ïerkelijkheid \\.|S l ii.,,s($r!,, guDstig, ni,rt
alieen jn \-erhouding tot hnn tocstln(l rl(lus, maar ool absoluut beschouwd. En jn irct (rstc (l(a l zlncr gescliedenis
komt dit bij Prof. Knappcrt (!rk tot zij,t rccl,t. Het cr nirccrt

-
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in zijn uitl:Lting over de Joden (I p. r77): ,,In waarheid iêef
,den zjj rustig, door de ovelheid beschelmd, v .jgelaten in

,,hun ceremoniën, ook in de huwelijirssluiiing."
Verrassend is het dan op dc laatste bladzi.jde van het
ccNtc dcel, ondet de Addenda nààÍ genoemde blad.zijde t77
verwijzend te lezenr ,,Sedert ik dit schreef, ben ik op mijn
,,gunsiig oordeel over dl}n toestand der Joden eenigszins
,,teruggekomen, gelijk in het tweede deei nader blijken 2a1."
Deze verandering kwam zondcr tlvijfel. onder invloed
van ccn artikelensclie in Blok's Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis door \fijlen I)r. nÍ. Wolíl gepubliceerd 3),
dic de gcschicdcnis dcr .lodcn in Arnstcl(irm bijna uitsluitend
op kcLrrr:n cn reglcmcntcn wil opbour,en of op de klachten
en rapportcn van Jodcn uit clcn cnuncipatietijd, die echter
alle niet teruggeven de werkelijkheid, de reëele verhoudingen,
lr,aaronder zich het leven der Jodcn heeft afgespeeld. Daardoor kwam Dr. WolÍl ertoc alcn toestàÈd der Joden hier te
lande als weinjg gunstig voor te stellenDenzelfden verkeerden invloed hadden Dr. Wolff's opstellen ook op ProÍ. Hermànn Wàtjen, die àls steun vool zijn
lrestdjdins van Prof. WemeÍ SombaÍ's D?., Iud.en Md. das
Wi schaltsleben (Leipzig rgrr) in zijn Das ludentun
und die An/aflge d.er modernen Ííalanisatiok schrÍft,): ,,Die
,,Nachforschungen Wolffs off,rnbaren, dass die Stellung
,,der Juden in Holiand durchmrs nicht so lrei und unge,,bunden Nar, \\,ie man bisher angenommen hatte."
Zooals gezegd, heb ik ia1 van be\'!'ijzen van het tegendcel,
uit Nederlandsche schLrjvers cu mcdcctcclingen 1.an buitenlandsche Joden en niet Joden hieÍvíror bij e€n vorige gelegen
heid gcgevcn, cn is het mijn bedo€ling nict daarop hier vcrder
in te gaan. Ik mo€t echtcr kort vcrklnrcn, hoc het mogeiijk
!vas, clat dezc gunstige toestand zich zoo kon o t{'ikkelen
.n Jil L.'ho,rw ik al.. o.r,,$ddflêpunr r.n rnJn.r8cnoplossillg van het gestelde prc,bleem, ook in samenhang met
de anctcrc vlagen.
Zooals bekend en rceds herhaaldelijk sedert Koenen 10)

-r09vermeld, hebben de Staten van Holiand in hun zilti,rit vun
,t en r7 NÍaart 1615 eene commissie benoemd, om cen r.glcment voor: de Joodsche natie v:lst te stellen. Er \'!erddr
hiervoor t$.ce onlrverp€n gemàaht, hct ccn€ door Rcinicr
Paurv, burgeme.stcr van Amsterdam, h€t andere doo. Hugo
Grotius u), toen pcnsionàris van Rotterdam. Op den inhoutl
dezer v€rmoedelijk nog nict gcpubliccerdc stukken ga ik
niet in, omdat \{e mogen verwachten, dat ze in aïzienbarerl
tijd door MÍ. Izak Prhs v'oor het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland zullen voldcn uitgcgeven.
De Staten hebben in hurne vergadering van r2 December
r6rq beide ontwerpen naast zich neergelegd en besloten
geen Joden re8lement vast te stellen, maar aan iedcre stad,
€venals aan Alllsterdam, over te laten zelfstandig over de
Jocten te beslissrn.
Dit nu is hct cardinalc punt vool de onttikkcling cll dcr
gunstigen toestand vrn dc .Tod(n hicÍ to lnnclc. llci niet
uitvaarrliger var ccr rl{icrlccn .jodcn-Rglcnrcnt n1ur1{to
de Joden niet tot e€t1 khssc varr lDin<lrc or(l(, ll,lgt'(Jr zr
anders in hct oog van icdcr wa[n s(\Í,r(l(n. Ilun rijk(lom
en koopmanschap veroorzaàktdr, ilat {1c stltlc| (lic voonrit
wiiden komcn, in de eerste plaais Amst.rdum, d(.n Joden allc
mogelijkc vrljhcclen gavcn en lietcn. lln hcbbcn wc in dit
opzicht voor Amsterdam slechts indirect bcwijsmateriaal,
voor andere plaatsen in Holland, Í'aar zich llarrancn $ikhn
neerzetten, kunnen \ïe op merkwaardiee stukken \vij,cÍ,
die bevijzen v:ln hoe groot belang he1 werd gÊachi, dat dcze
groot kooplicdcn zich in Nedcrlandschc stcdcn \.(.stigd.n.
\iet alleen in Amsterdam. ook in cen aartal a,xl{,,c stcden
treflen we in de zeventiende eeuw \iarr:rncn aan ol trachten
zij vasten vo€t te kíjgen. Hct is tnijn bcdocliDs nict dc vcstiging in deze plaatsen,
ik ní,.m l,ijv. llkmaar (1604),
- (r6ro) 's-Gllrvrnhagc (1636?), MidHaarlem (r605), Rotterdam
delburg (ró42), llaarsen en llarrsorvcc,) (.a. midden rTde
ecuw), Am€rsfooft (r655), K:rmprn (r66r),
te b€spreken, ik
\vi1 àlleen uit twcc stukkcn, hrt conr bctrcfÍcndc Rottcr-

