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zijn werk Wawei Ha'amoedh? Streng tÉditi{,nccl leven zij,
nemende de voorschriftcn van de Thola en dc instcllingcn der geleerden. Hoe hee{t hen dan gcgriefd de ver,
denling van dc Synode, die hen beschouwt alsonbctrouNbare,
iichtvaardige nenschenlR. NÍozes ltibkes kan gctuigenis
orntrent hen afleggen, die gedurerdc ticn jaar in hun middcn
heeft ge1ccfcl. I-aat de Synode daarom niet n.istcren naar de
lastcrpraat v:ln hen, die hur gcloofsgenooten verdruhken,
onder '',!ic zooveel uitstekende manncn zijn, anclers .lan bij de
-l
Hoogduitschcn, dic gccn hora-gelco (lcn l)czittcn, behaive
dcn OpperÍabbijn hlrnrcr gcnccnto on zijn collega dcn
emeritus-Oppcrmbbijn r3); hcbb(rr zicl, nict hr.cc mannen vàn
naam, rle grtccrrlc 1{. Jcliutiil bcn lt. Iz:& Blitz cnde bekende
drutd<cr l']hoebus Levie van dc Hoogduitsche gemeente afgeschejden €n zich aangcsloicr bij de Polen, oÍndat hun de
t$islen tegenston{ien, wctke onder de Hoogduitschc .Ioden
hceNchtcn, ter\rill de Poolsche Jodcn vrcedzaam lnet elkander leclclcn ! Dcze vorrnen thans ccn aanzicnlijke gemeente,
tellen.lc zeventig lidnaten, cD behooren dÍs aan gcen andere
ondcNorpen tc zijn. Zou de vroegerc uitspraak nu zoo maàr
ongedaan kunnen rorden gemaakt? Eenheid cn harmonie
tusschen de gemeenten zou cen schoone zaak zijn. Wat baat
het echter, wanneer zij slechts in naam I'ereenigd zijn en
onilcrling door tNisten verscheuríl \rlordcn, want het staat
te vreezen, dat zij clkaar zullen bestolen naar hun gevoonte tot heden, d:rar.1e Hoogduitschc vol lrots de Poolsche Jodcn Íillcn ovcrheelschen. De schrijvcrs van den brief
kunnen daarover oorclcclcrl. Laat daarom icdcrc gcmccntc
in haar eigen bedehuis blijven, cr voor \ïakende, nict van
de andcrc ovcr te nernen de ledcn, di. ritgcstoot,:n zijn, hetgcen hct voornaamstc trÍistpunt \rrmt. X{(,cht cr een geschil
ontstaan tusschen de Hoogduitschc cn dc lrunscbe Jode ,
latcn zij dit dan scheidsrechlerlijk (1oci bcslissen. Zoo
was reeds hct gcschil tcr bcslissing gebracht voor dcn
Franklortschen Opperrabbijr, tocn hlj hicrvertoefde, maar de
zaàk is nict tot b€stissing gekomen, omdat ccn vnn de Hoog-

in acht
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duitsche Pa assijDs trotsch is uitgevalen tê8en den door (1i)
Polen gekozen scheidsman. Laat de Synodc clelhalvc (lods
Naam helpen hciligcr. De schrljvers van den bÍief zdlen zich
naa-r haar bcvclcn g(1ragen.
Tcn slottc wenschcn dozLt in hct Post-scljptum ccn omissili
te herstellcn door snognlc.lc tc deelen, d^t ccn aanial ja-ren
geleden de Hoogcluitschc Jodcn Lthoorden bt.lc Portugccsche
gcmecntc, doch Èàdat zij in aantai \\'aÍen toegcnomen en de
Portugeesche Synagoge gccn ruimtc voor :rilcn bood, cle PorrLrgêê.clrê g-rn. pnr. nun ln Sêr, ,,n 1,""ÍL .n, b n "vn-8o8c
ie stichtcn cn hcr met baar gckl geholpen, om gronrl aan te
Loopcl voor ccn begraalplaats. I'Iet een ddllgcnde aanbeveling

lot van dc Polen aan tc trekkên, besluit€n de
schrjjvers llun bliL'f, r.oor \\,ic tcekent de Hahàm Josiah
Pardo 1a).

zich hct

Ook in het scluiivrn vrn dcn nhl^,rrad \\ordt drnrgcnd scklaagcl ovcr dcn noo(L \'tln di, l)(lnscllc Jo(lcD, tcgdrovcr Nic
de Sylode lran schaanrtrlooz(i lucÍsch r Lct (xrr ltorft gttctnd.
Ook de Mahamad hangt (n drorf h,clcl op van clc vcrctrukkingcn, dic clc Poolschc Jodcn vrn (Lc H,)ogclLlitscl,c noetcn

verdulcn,
\\,elda.ten,

tc rijl de Hoogclujtschi]
hlin

-Tfflcn drrarbij vergeten de

door dc Portugeeschc bc\iczcr, die hun

ar

cn

gcvoed Én gcklccd hóben cn huD / loo hebbcn Scgcvcn
om grond voor ccn bcgraa{p]'rats te koopen. I)it allcs zondcr
ecnige verl'achiing op cl.rnlómrhei.l; clc Portugeesche .l(drn
\veten, hoc ondantrba de l-{oogduitsche Jodcn Z'in. I)c
Poolsche .lodcn hebben allccD vcrlangd, \'crdrcYfrt v:Ln uit
hun land, \,aar het hlll1 zoo \\t1 gin8, hicr r usiig trr \ lccdzuxm
bij elkaar tc \ïoncn, N'Àartoc tlc llrrtugfsc|r .lodcn hcn
gààrne helpcn, d:1ar zij door Crrls hLrlp dc nrtcht daartoe
hebbcn, anders dan clc H(i,gdlritschc, (li( zicl, ooit iets van
dc ellende van dc Pornsi:hc Jr.rdcn hcl,lrrt mngctroLkcn.
lrochlen zij het tegendccl bcv rcrr, <lan is dit on$'àar. De
lfahalnad \\'enscht vurig, (tat h.t srluijvcn van het Bcth-

Din ertoe zal bjjdr.g{i h.i brsluit vrn de

Synode

-r5.)van Jaroslalv van 1665 \ueder in eere ie

hol.stctlen.

Wij zien, waar bij de leidcrs van de Porrugecsche gemccnte
de schocn \Í'ringt. Of de achteruitzettjng van den jrant van dc
Synode cn het toenemend aanzicn dcr Hooeduitsch scmeente
h n nr't v"rl r,l hpLLên a, g-s.hi.d.r,:. z t'. vtn d,
"ri.hting der Hoogduitsche gemccnte pntjjdig ic beschrijven, is
zeker eên waag diê gcstcld mag \vorden l Bij hcr zwijgen van:ln
dere bronnen uit clier tijd, valt zij echtcr llroeilijk re bcstisscn.
Of de bricven gcholpen hcbbcn? Hct sraat tc bcr\ïijfe1cn.
Rccds vool hei zendcn ervàn was l,hocbus Lcvic tot
zjjn gemeente tcrqgekccrd, en àm zijn gcsd,it met pamassijns, aan rvie ht zich op 9 Xislcw 5+7o (, Deccmber 1669)
onder\,cTt rs), clnnlit h,rt nagcslrcht nog hct bczit ïan een
kostclijk verlucht fe€stgcbcd€nhaDcLschriít, dat een der kostbaa$te bczittingcn der Hoofdsynagogc is ge\yorden. Van
Jchutièl Blitz $,€tcn wij, dat hij in de nicuÍ, gcbou\l.ctc Groote
Stuagog€ zitplaaisen heclt Ílclíx,ht. Wij vinden henl tater
teÍug als opposant tcgcn deD Opperrabbijn R. Ilavid I_ida 16).
Dat .le angel, in hct besluit van de Synodc verborgen, portugecsche Pamassijns stcrtr gestokcr heett, blijtti uit dc om,
standigheid, dat zjj in r675 dc Hoogcluitsche gcnccrte tateÈ
dagvaarden tot betàling van de som van / 3oo, clie zij
haalden verstrckt voor Àankoop van grond voo. een begraaf,
veld te XÍuiderbe.g. De quitaniie voor dc betating crvar, nordt
in den archicl-inventaris vm 1788 ais nog in het .Lrc]licf aan\vezig opgenocrnd.
De Synode vat1 dc Vi€r l:rnclcn schi.jnt haar beslissing \.an
rí169 niet tc hebbcn hcrro€pen, cn als r1c Groore Synagoge in
geb.uik is genomen, en vande Polen zich btijkbaar \r$chiltcn
dnn tot de Hoogcluitsche gemccnte aangctrokkcn gcvoeten, bcsluiten dc Poolschê l,amassijns zich zeU te hclpen cn sretl€n

in Àdar I5432 (Februad 1672) een nieLrw regtcnent vast. In
cenige bcpalingen daarvan geven zij uiting aan trun onvÍiendschappelijkc gezindhcid jegcns cle HooScluiische gcm€ente
en aan hun vricndschàp jegens dc portugccschc Jodcn.
Aftikel 16 bepaaldc b.v. dat iemand, die \\,as tocgetredcn
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tot de l-Ioqgduitscile

gemccnt€ €n daarna tt€rouw had gekretot de Poolsche gemeente, gedurende drie jarcn, van den dag van zijn terutkeer, tot gcen Iunctie
benoeml:)aar was,

gen cn terug gckomen tr'as

Ártikcl r7 bepaaide tcn à:rnzicn van sommigen, die zich
van dc Poolschc gemecnt€ afgcschciden en aangesloten hadden
bij de Hoogduitschc gcmeente en dlarna weer lid waren ge-

wordcn van dc Poolsclc geme€nte, darrbij ccllter ook lid
blijvende van de Hoogduitschc, dat dez,en tot geen functie zouden worden gerocpen dan nadat zrj in het protocol van de gemeentc hun handtcekening hadden psteld onder een verklaring, dat zij zich onder ile duurste ced€n vcrbonden op
straÍfc var ccn boNtc van 20 rjjksdàalders aan de armenkas
der gemcrntc cn 2í, rtksdaaldeÍs aar dcn Schout, getÍouw
te blÍven aan dc l'(,olschc gemeentc en niets tc oFnbaren
aan de Hoogduitscht g tlr)orltc, van wÀt cr iÍI de I'oolsche
Semeente tcr zaks yitn di c gcn)ccntc víJorvicl. ller'st i s zi.jdcze

verklaring haddcn gcterknd, zoudcn

zij \redcr rls

vol-

$aardige leden vrn de Poolschc SomecDt(! b3schouwd worden

en voor iedcre Junctie benocmbaar zijn. Doch vcn den
datum êf, dat het Rcglement \vds vaslgcstcid, zou niemand
het mecr mogcn lvagen zich af te schcidcn van d€ Poolsche gcmeente cn zich aan tc sluiten bjj dc Hoogduitsche gemeente op straÍÍc van allc banvervloekingcn en boctcn, Nelkc
reeds vroeger- rvarcn vastgcsteld; eÈ dic van beidc gcmêcnt.n
lid zou $'illen zijn zou on\er$'ijld beboet Norden met 25 ijksdaalders voor de gcmeente en 25 rijksdaaldcrs voor dcn Schout

.r

nooit meêr tot cen íunctie beno.mbrJr zijn.
Art. 50 hield in dat de kerkelijkc ceremonicclc functics ook
te koop zouden zijn voor nictleden en jongclicdcn, die niet
voor de slaragote betaalden, en zekcr voor Rnlugeesche
Joden, behalve op de kerkelijk€ íeestdàgln, waarop alleen
ledcn, die voor de slnagoge bctaalden cn I'ortugcesche Joden
die eere-Íunctidn konden verkrijgen.
Àrt. 94 bepaàlde, dat de vrou$cn, dic dc Poolschc Synagoge
bezochten, doch voor gewonc bndcn cn ritueele baden ni€t

-\52gebÍuik maakten van het bÀd der Semeente, met zNarê boetcn
zouden Sestíaít wordcn. Wanneet echtcr een vrouw noodzakelijkcr wijze het Portugccsche bad had moeten bezocken,
da.ll \yas zÍ van boete vrijgestcld €n mocst z1j allcen aan dc
Poolsche gemeente hct bedrag voldoen, dat zij anders vooÍ
een bad verschnldigd zou zijn ge\Áeest.
De Hoogduitsche gemeente ging ondcrtusschcn in aarzicn
en invloed vooruit. Den rsten Septembcr 1672 \{as huÍr door
den Stedelijken X{agistmat toogestaan ccD eigen vlceschhal
op te richten tot onderhoud vtn rle Joo<1schc armcn,d.w.z. ten
behoeve van dc gemcentckrs. I)aarop zcnd(n in October dc
Poolsche Pàmass)jns ccn rrqucst in, hridclrdc:

d. til. llut.k rt\ d

.t

Ge/.ge net n4a

AtBtetulan.
Cavcn ccrbied.lijken tc k$Dcn de KcÍkmccsteÍs v.n de Poolschc Joodsche GcDlcc lc bit 1.n dcscr siad, hocdÀt (lczclve PooLsche Joo(lsche Gcn\ccnt€, oNmc lNnnc bijsdndd€ C.renbnicn,
hebbrndc cn coÍstit@rcDdc cene apaÍtc Gerenle, aÍs€sondÍL
tuo !è! de portugioscllc als vàD dc Loog(luitschc Joodsche Gcmccrto, onderiron(lcnde ncdo alfson(l.rlijk hunnc atnc! cn
lerkcÍ(I. m.dc .p.rt aeD dcscr steile Nallc! 1') in crvàringe sij,1
gekonicn, dat de lrcogduijtsclc Joodschc Genr.nn, solgens d
anncro keurc vatr dat€ den ecÍsten septcDrbris d6cs jacrs 167r,

is

gcàcc{)rdccrt

cn

toegcstaaD eeD apÀrtc vl..scl)'ral, onmc

al(l.et tc Ícrten cndc lc v.rcoop(n,
icr cjjndc let rccttt rn
pÍoíijt voor lrnn. armcn dacr lan soudc \rcrden gerrlckcni ltn,lo
genr.ckl dc suplliàni.n zoo sel als LcrlnDcesters aan dc vo.lsz.
sijn
hoosd{ijtsche Joo(lscltc ccrlo.ntc alÍsondcrlijt cr

'!

vlcesclL onder hronc natic

mct soodaDiglc iDterdictie eÍ(lc vcrb(1,

ondcrl!)udende lrrnnc 1{crk

^pparl cr
dc kcrk(liomàrs

amrcÍ, sondcr ccnige vàr (licn'nitsaadeÍs
koncr tot leste van dc vooÍsz.

]loogdnijtsche o!I 1'(trtrge€scl,c 8.mccnte, cndc dat rlicsch'c ancn
Dkdc at^rtsoo wclds die van.lc voorsz rn(lcrc Acmcorio, s1Àcr
tcn dicnste van Lr, E.l. H..rcn, cn van dcsc stadt, zoo cn hàrldcn

d€

,

rppliantcn antPts cn pli.htslalvcí nict connrn onddlatcn
ofí lcdigh staen v.n all€ dcbvoiÍcn a€n le Ncndct, tcn eij'Ílc
syluyddr, oDnnc rcdenetr voorsz. nNgelijx nbctlteD obti'rercn ccD
aparte vl..shall; (cshalven ddn (lc snpp'tcD sefootsêckt s,jn hacr
toevllcht te nemctr tot U Dd. ttijre Hco.cn van dcD G.Íechlc,

Íi .,'
IJËND SPIrG!-q
rr"elq!, I r.i!R

,r

irI Èrd, turd!"ldr'lr,rrÈÈrr,È

Líi._

De keur, \v{ubij aan de HooS(luilsc|c J{nl.ri 1c -\nFlcr(hD is tooscstaa'
een vlccschhàl oP to riclrtcrr c lc hotrdcn

gansch ondddànig en ootmocdelijk versoekenilc (lat lcnhijdcn,
als Lerkm€esteren van de Poohche Joodschc Gemeerre bii tI E(1.
rnede werden vcrgunt, geconsenteelt en toegestàar, ílat sii toL
haerder commoditeit en gcriel nrsgclyx een vlc€shalt mogcn op,
richtcn omme'tvleescll onder hnnne gernccnte aldaer, tót sou]acs
van irae.e armcn, te vente! cnde te vcrcoopen met veÍd€re inter
dictie en veÍbod als volgcns de lreurc hieNoor.n g€me]t, mutatis
't Welk do€nde etc.

r?

October 1672 beslist de Xlagistraat, dat de poolsche
Joden zouden genieten cen vijfde part in het,,gesach en
profijt van de vleeschhal, die de hoogduijtsche Jooclen onlangs toegestaan is" 13)
Dc Hoog.luitsche Pamassijns bestuiten zich daaraan niet
tc storen. Op 2 l'hrchesNan 5473 (23 October 1672) hadden
zij rccds besbttn ol11 gcenerlci nDmD (gêmecnschap) met
de Poolsche Jodcn xrln lc gaan. I)it btijlit ook uit hct navol,
gende adres door rlc l,oolsi;irc IodcD tot dcn Na(istraar
gericht.
A.n d

li!. Hur.n rt, dtr

Gc/ccItL

d.,

stad

Atksllrda,t.
Geven in allcr onderdànigtrcnl tc trcnn.D (tc licrl,Tneestcrs van
de Poolsch. Joodsctrc cemeerrc bnrncn drscr voo$z. stàrl, hoedat
nijne Ed. Hecrcn van deD c€rechte voorsz. tor so a€s lan d€n

strppliantcn arneD cn omne rcdenen, bij dcn annexe Íeq este

8^-,1 .,r..

r,,1,., r'

\, L r- -esot."..,I

rr .r'.-Cr,

n

".'i,
desclve rcqualc to appoilcteren
cn !cordonner.n, rtat de supp tcn
sotrden ircDbcn ccÍ vijíldc paÍt van t gesà.h ende iI dc ptuíijtcn

van de vlcijscl$alde wclLe den Hoogdxijtschc lodcn tocacstacn
, . -rrl, ,,, ., 1 ' l., rr, r' r.. , r,,\J ,e ,. r, tBp1. , , (,r,." r. ,,t,.
desen àrncx; wclhe resolutie cnde ordre van nijrc Hccrcn va
dcn Gc...hic off wel dic vaD dc voorsz. hoogdnijtsclc Joodsche
Semeenio pÍrntclijLeD en ex.ctclijtren l)àil(lor b.l,.oÍcD g€ob.dieert cnd.i nacrgenomen tc lebben gctrad, zoo.D is ,t nochtans
den pp tcr riet nogclijL gewecst hct cll..j v.n dlc setve Rcsólntic.n Or.loDnanlic te senietcn, onacrsrsjrn vcrs.trcijdc mnme_
lijkc intcrlelizÍien en ardcre betroodijkc (t.vdircr rcn ilien eijldc
aenge\,.nt; Ne,dcn.le de sake gcdrrich vcrs.l,oven ende uijtgcstclt
bij die van dc voorsz h. j. c., dic d.n snpp,tc!l.lLeDsencontiM
liÈen bcjegenen mct dilatojrc discoulscn; heD toDcnde ge_

-
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noechsàcn ongenegd tc sijn, omm€ nbt den snPP'ten tc trcden
iq die gemccnschap van 't gcsach en van dc ProÍijten var hr me
vlccsc\bal lier vooren getue1d, \taer toe noclitans de suPPteD
wel gcinclineert endc U E.E. daervooren verschuldigt cn dark_
baer sijn: naer beducht.rde de supPtcn censdeeis dat U Edn
gcdiíliculleert Lcbben den srpP'tcn hen ve*oet, soo het leijt,
àccordecren ondat ii .le vooFz. kcure eD intcidictic rnede
wcr.l scmcntionecrt en bc8Íclcn sou.le ziin dc looÈche J naticj
cn anderdeels dat dc voorsz. socictc'jL en gentensciraP (zoo lvcl

te

veeiiijds€n deurgens gcbcnrt)soudê rnoscn óccasioDeren cn vooíbrcngen verscllcide onlnsten, diíÍeïcitcn cn qncsLicn: zoo cn
Lometr dcselve snpp'tcn .icl nalatcn lJ li(h n. l. v. .l G tc sIPpcdtteeren, dàt dic vaD dc lr. l. G. nr 'i vcB)clc. van de scmelte
keure wcl lebbcn gcsci(l cD tc lrcnncn gcgcvcn gclnd (àls waeris)
dat er eerigc van dê poolsclc nalic n.(le sortcrcn ende gelLooren

onderhunneLóogdrijtsclre clemcdicj n.erdeselvcnr'toPentlijk
noclLtc 1er goeder trotr$ct Aac.de hebbetl velsrvegen cn àchtergehonden dat cr Lruijten dic Polàek.n, onder hnDc genecDtc
bchoorende, noch is bnucn dese stad .cnc gcèstabilieerdc cr
vàste Semccntc van ?oolscllc Joden de$eike l)ulrc armeD en
kcrke apart ordcrhotden sonder dat dieselve adcn van dc
voorsz. P. J. G.1veft]en sesnstcrtcert bij die vàn dc H. G. voorsz.
EDdc rvàrt l:ct niet ree.leliiL nocl bjllijk €D sotrdc sijn, dat.Ue
lan de P. J. G. harc c'jgcne ailnen vdsnijnu](le en voorbijsaeDde
dc prófijt.r etr voordeelen sor cn brcngeD in de vlccshal van de
h. G. tot ondcrlorrl on ali'Dertatie van dcrselver armeD: naer
dat hct veel natlerlijker en secr cquitabel ir, dat ccne ijdeÍ ge_
meentc, cndc die daerolder soft€ren atlc vood€len en proí,jtcn
brenger tot bchocft cn so as lan de arneD toi djeselve geneenie
specterender Endc dat ooh tict buijtcn vreesc en àPparentie en is

olÍ.lacrsolde! ujtdic voorcn vcrl,àcldcs,)cieleiten sentcnsclaP
welmogcn ontstaeD cenigle oniusten, dicÍlÈlven srjDde s pP'tcn
te rade gewoden hen noalrnàlcn te addresseren acn U Dd. mijn€
Hccren va! den Gereclrte; ootnoedelijtcn vcÍsoekende, dat, onnne
redeneD voorsz entot vcrnijdinge vaD onlNten, dcn srP! teD als_
nogh vergund gêconsenteert cn toegestaan lïerde, nrsg.ljj.xee!
vleeschhallte nDgen oprictrteD eD ondcÍlio{den, omrne aldacrlcl
vleesch oDder die vàr hutrne gemeente tot sonlás van hare aincn

gelijLenrterdictjccnverbod,
liittesriidenendetcvcrcoopcr,
als volgers de voorsz. keue dltatis rnutá dis. t.Lmen endc in
allcn gcvallc, dat U Edn. die van de H. J.G.daertoegelievetc
holdeD er te constriDgcÍcn, dát dc supp'ten gerusteljjt cn vled€
lijk rnogen hebben en geniet€D een Scrcch! vjjlfde part itr 't ge
Dret

sach cn(lo j,r de prolíijrcn van rlc vlccschhall, de rvclkc dcn licrk

mccsidcr va.

de

rr r N
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S. Seeligmann, aan wiens artikel in het Centraalbtad
voor Israêlieten jn Ncdcrland (r5cn jaargang n". 50) wij dcn
text dczer requesten ontlccnen, vocgt daamàn toe, dat het
siedelijk bestuur uit zijn Ini(klcr cen commissie benoemde
om beide partijcn te hoorcn. -I'cr stotie \verd 26 Juli
1673 aan de Poolsche Gemeente vcrbodcn ,,hct houden en
frequentercn van aparte vergad€ringen oí her.ke," maar het
werd hun vrijgestcld zich g€heel te vocgen bij de Hoogduitsche
Joodsche gelnccnte.

Dc |oolsch Joodsche gemecnte te Amsterdam hicld daar
mede op tc bcst&rn. lteeds spoedig treffen \ïij een besluit van
Hoogduitschc P.mitssijns, vaarbij hicrmedc rekcning wordt
gehouden. Op B I,llorl 51.1.j (?o A,lgnst,rs 167.]) toch besluitcn
Parnassi.jns, nademuLl (lc l,(xns(.ho gcrrílintc was opgcgaan
ir de Hoogduitscbc gl'lnr(ntc, do l)oolschi, Jo(lqr n1 dc gclegcnheid t€ stellcD, zittlints.n in (lc Dir[\r gcbouw.lc syna
go8e te l<oopen 13). Dc t\ïccdc vciling van dic zitplaatsen,
wàaraan ook HooSduitschc Joden konclcn clcclncmen, ats cle
Poolsche niet meer wilden bi€cLn, hccft opgebracht / 556r.5.8,
tegen / z36Er dc bij den eersten vcrkoop geveilde zit
plaatscn.
Ondcr dc koopers ireffen sij aan Siiskind (Alexander) r,os
en dicns zoon Hirsch Pos, uit Krakàu. Hirsch Pos r';ordt
reeds ecnige jaren later gchozen tot ontvanger van alc restantengelden cn nog lat€r tot PÀmassijn. Alexander schijnt dc
man te ,ijÍ gcwcest, aan wiens wcrkcn ir het laatst v:rn
de r7c eeurv de Jodcn te 's cravenhàge tc d.mkcn hebben,
dat dc bcgraalplaats aan den Scheveningschen rveg is
aangêlegd N)

Ook dc Sjàmnos (koster) R. Joseph bcn lt. Elièzer wordt
Iater in diez€ifde {unctic bij de Hoogdujtschc ge cente aangesteld. Hij is anderzijds bekcrd geworden door het strijdschíft van R. David Lida irur rNl (T\{,isibron),1), die hem
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Hij stierÍ cten 2? Ad,art 5464 (3 Maart r7o4). In het be-

duitsche Joodsche seÍeente

als êen van

grafenisÍegister wordt hij geprezen voor de toewijding, waarmede hij zijn heilig ambt bij dc Hoogduitsche Bemeente trier
ter stede heeft vervuld.
De vereeniging van de Hoogduitsche en Poolsche cie-

is op het voortbstaan van de JoodsclÉ gemeen
in Amsterdam van gunstigen invloed gerÍeest. De

menten
schaÍ-)

verhouding tusschen de Hoogduitsche en Poolsche gemeenteleden is blijkens de Íunctiën aan Hirsch Pos en aan den Sjammos Ii. Joseph opgeclragcrl spocdig vrjcrdschappelijker gewordcD. X{ct R. Drvid I-id:L cloct clc ccrstc Poolsche Opperrabbijn zijn intrcclc in ctc Aschkcnnzischc gcmccntete Amstêrd.im,
mct Jcchicl Gazzen de cerste Poolsche Oppervoorzangcr. De
Hoogduitsche gemeente heeÍt sedert een aantal Rabbijnen en
Voorzange$ uit Polcn hcrkomstig mogen tellen. Een enkele
keer wordi ?ij ook nog wel aangedrid als dc Gemeente der

Hoogduitsche en Poolsche Joodsche natièn !,)
Het strcven van den Pamas R Joseph ben Abraham is
net succcs bekÍoond geworden. Behalvc nr de periode

tot

r) Cepubliceed en van eer nnci.lirg voorzicn n1 het tijdschriIt,,Ha
lsoÍeh" VIII bl2. 239-3oo,
r) Hollandscl,c uiigavc (^msterdam r85j) blz.557.
d) Sluys, De

a

btsdaià van dc ou(Lste Opperabbijnetr van de Hoog

te Ámsterdàm (Amsiedanl r9t7)

Sluys, Dc ordstc Synàgogc! der Hoogduitsch Joodsche geneenlc
te Amsterdàm (Anrstddan r92r) blz. 14 vgl.
I Deze bieven zijn in alschrilt beNaard g€bleven in het lÉndschrift
tcr SecÍetaric der Hooldsynagogc getitcld ,,Tifereul Bachoerien"
IaáÉàn ook de door l\'laarscn gcfrbliccerde brievea zijn ontleend.
R, Mozes RibLes de b€kcD.lc àntctrÍ vd ir.t in Amstcrdani voor
het eerst ve$chener lÍerL . . . nt])n tN:, vdlocldc li.i van 1655
tot olgeveer rllóó en leeldeer in dê armelijkste omstandi8heden.
e) Zie art. 2 van hct Regleme!! voor de vereenigde drie geheeDter
,,De Synàgogc dd Port. IsÍ. Gemeellc" ilooi D. r{. dc
Castro xÍzn. (Amsterdan r8?5) cn voóris Sluys, Bccldcn uii hct

afgedrllrt in

lcvcn der Eoogdlitsch Joodsche gemeente tê Amstedam in het
bcgnl dd rsdc ccnN (Ámsteldam r9z5) blz. 8.
1o) Shys, llccl(lcr cnz. blz.
9 vlg.
I) Shys, D. nml,ls(lata cnz. blz. r8.
rr) Ter aànvulli.s van (lc aaD l,cn gc$ij.lc noót jn Shys, De óudstc
Synagogen crr. t'b. i?lÍ3 zii hi.r opactrcrkt, (lat J. rrisctl.r tc
s. scclisnr^nn z,jr sral
Iióp€nhàgcn blijkc s De,l.{lccllr!i
^^n .als re (lliicts!àdt. Het
heeít ontdekt op (lc l,lllsclxr lngraaÍ

grals.hrilt lnidt:
ll]lÈDirN P'ir'1

lJ

t! ))])r 'rDn

ln
r,\n Ènt:* '1 l,lïn l: lDr\ rtn,t!
r9ur n'r

]!t

i.1

n"tt rl]l
tnltllr $irl

:on;r p': n'r:

een

r) Nà dc opirclíirg dd lioolsctrc gcntcrtc $,dd dcz€ Oppcrrabbijn
te ltotterdaD. Hij $as alLomstig xit \\ri]na,
,) llet onde ?ootsche be8nafvel.l ligt tcr hoogte, Naar lhans lrct
ontvanggebouw op de begraalplaats staat. I-Ict Hoogdtritsche
gedccltc strcfttc zich rcchls daarvan !it.
3) Ook van .lit bcsraalveld zijn zeer ve rocdelijt tijdens de Lrcuellnrg vàn Naarder door de FraDscheD (r6t"-r67+), \yàardoor
ook hct vcrkeer Dei de begraalplaats $as g.strcmd, de zerken

_

r)

r795-r8o8 heeft de Hoogduitsche gemeente stecds een
homogene cenheid gevo nd, ï'elLe door nieis kon Norden
ver'stoord, cn AnNterdam mcdc heeft gemaakt
!ntur': o*t 't'0, een metropolis ir Israël.
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Bliitcns dit sraÍsclilt is hii geboron r6Scptcmb.r 162r en overle
(len ro Naart i7o",
Dat zljn furctic vaD Parnassijn te Amsterdam door zijn na8clai.n
betrdrknrgcn ràn grootc bcteekenis wed geacht, blijlrt Do(I. tri1.
13)

bovcnstaan.l g.aíschriít.
R. Jilsct,alt Deknrsen cn diens ambtsvoorgargcr R. It,r^harn bcn

!)

Dezc lvas

in 1669 tc Amsteldarn gckomen hct (lc Jcsiba dc I-os
l'int.,s. Uit rlcn bricl blijlrt, (lat nij ooh hicr nls ii(l van hct Bcth
Dír mcl dcn titel Hàhaln hccÍt g.rting..nl. ilii v.rlrok in 167.1

naàr Ctrrag.o wàar |ij .ls lla|am *$ beroepen.
uit
(J. ^msrcr{l^m
S. da Silv. Rosa, Ceschiedcnis d.r ll ugccscle Joden te
Ànrstc á!r, Amstcrdan 1925, bl2. 7a).
s) Sluls, D. anbtsdàta .rz blz. 13. zic ook de bijdràge van
L llaaÍscn i,r dezeD bnndcl, blz. 28 vlg.

1d) Slu)ts,

alilaar blz. r7.

Zija zoa\ Izak en zljn kleinzoo! Jekutièl hcbben achtereenvolgens
als schrijlers der Hoogdlitschc gdneente sêImgeerd.
r?) Waarschijniijk hebben zij dir werkzaamhedeD krDncr aÍkoopen
evenà1s de Hoogddtsche Joden, zie Sluys, Dc óudste SyDaEogen
enz. blz. 16. De betàlirg va! dê daar genóemde som vaq Í 2o5oo
geschicdde in de jareD 1674 1676.
t3) Deze vedeeling hing samen m€t het ledental var de beide gemeenten, De Pooische gemeente telde zooals rceds vermeld Zo
gezinnen. De Hoogduitsche geneente tclde reeds ir 1669 z3o votgercchiigde lidmateD en daarboven nog een aantal niet volge
Íechtigden; zie Sluys, De ondste Synagogcn cnz. b]z. 15.
s) De tekst van .lit besluit is algcdrtrkt ir ro. 15 der gedrukte
stntkeD van dcr lierkerÀa(l dcr N. L HooÍ.lsynagoge te -\DBter
dan, jaargàng r9r3, blz. ro.
m) zulls blijkt lit lEt gr.íschrilt op zijn itr 1866 hemieurvdc zerk
algedruld bij D. S. va! Zu en, De Joodsche gemcerte te s-cnvcnhage (den Haag r9r3) b]z. 8:, saariD het o.a. lnidt, dat de
op 23 Snvan 5457 : 13 JnDi 1697 ovcÍleden Àlexander ben Hirsc\
Pos zich beijverd heelt voor do stichting de! beeÍaattaats. Aan
die zàak zit echter een vooialsnog onopiosbaÍc pnzzle vast. zooals \ran Zliden n.l. dezer dagen heeÍt vastgesteld, wordt jn het
stedelijkc begralenisrechtregister opden r3 Juni r697 de bcgtawjng
vermeld van Alexander Polack, (blijkbaar een necÍ van AlcxandeÍ
Hirsch Pót, er woÍdt oerst den z3sten Siwd 5164 : 25 Jnni r7o+

in het beglafenisregister, ter begraaíplaats aanwezig, de telaade
bestellirg aàngeteekeDd vàn Alexander ben Hirsclr Pos. Voóreerst zàl een non liquci ten aanzieD van dit raàdselachtjge pnnt
moeten lvorde4 uitgesproken, terzij mag woiden aanaenoDrn,
dat bij dc veinieuwing van de bedoelde zerk bij velgissing het
jàartal 5157 daarop is aangcbÉcht inplaats vaD 5464j dic vcrgissing is dau jn de lÉnd gelrerkt door het Íeit, dat de liervoor Senoemde persónen beiden op 23 Snvan tjn overleden.
Ed. À. Frcimann, lvarschau r9o4 b1z. 24.
'r)
,r) t.w. in een request aan Burgemecste.en cn RegcddcÍs vàn Àmstcrdam, vooÍkonende nr I:I. Noordkcdr, Han.lvestcr va! Ám
stcrdaDr

II

blz. 475.

HET PLASTISCHE IN HET GEBRUIK VÁN
HEBREEUWSCHE PRAEPOSITIES
dooÍ J. Tal (Utrecht)
Bekend is hct verschjjNet van het plastische gebruik van
de praepositie t!, drt Ccscnius Kautsch, ?8e dr., S rr9 : cc
beschdjft: ,,Fcrlcr dicnt -9:r nacl Verbis .les Stehens rlnd
,,Gehens, um ein Errporragcn dldl jcmand odcr et*'as auszu,,driicken, z.T. in Wcndurrgcn, bci clencn die umpr. loka1e
,,Vorctellung ganz in den HiDtcrgrund getreten ist, und die
,,datrer im Deutschen durch rllllere PIapas. \dn, bei, !ot,
.wiedeflnlebet\ sind; z.B. Gen. 4r : r al.: der Pharao
,,neben)
,,stand rN,n-r! ar, Àtl (iiber die WàsseÍflàche empoffagend;
,,vgl. Ps. r : 3), und so namentlich -lL, rD! in der prágnanten
,,Bed,. diennà nl leig. iibo dem sitzenden oder auch bei
,,Tischc licgcndcn) jemand stehen Zach.4 : 14 (v91. Jes. 6 : 2,

{iir ll: I

)li:n); -ly:v'nir sick zn BeÍehl ste en lot
Hi.
r
:6
al.; vgl. auch r\-tlr, 'r'-t! H| r:4 eben,
,,jenand

,,wo

,,an \auh der Sdlz von jemand oder etwas."
Zuivcr js dat niet uitgedrukt. Want er is hier heeiemaal
geen splake van, dat de oorspronkelijk lol(alc voorstelling
gehccl op den achtergrondis getreden. I-Ict l-tcbrccuwsch houdt
het plmtisch geziene vast en beeldt dat door ztn praepositie uit, terwijl de slappele Westersche t:rlcn allcrlci slappere
zeggingswijzen kiezen en het plasiischc vcrwàarloozen.
Het menschenoog ziet de rivicr in cen lager vlak liggen

-
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oÍ het op den oeverrand staande; en de plastische
wooduitbeelding zegt, dat hij oÍ het 01 de dvier staat, d.i.
boven het vlak van de vier, in het rrimt€deel, dat oy' het
nrimtcdccl van de rivier is. Zoo is het met den mensch en
de koeien van Farao's droom in Cen. 4Í t Í, 3, r?: zoo ls }].et
met den boom in Ps. r : 3; net Hàgar ,,bij" de bron, Gen.
16 i 7; met dc tuinen, \vieÍ plantenrijkdom hct oog órrfl de
rivier ziet liggen naar Nurl. 2.1 : 6; met Israë1s kamp ,,aan"
de zee, Ex. 14 : 2, 9; met Abrahams dienaar, die èn op een
hooger vlak gezien wordt dan de kniclcndc kamcelcn èn
op een hooger vi:rk stant dan dc bron, in Ccn. ?.1 :3o1);
met Sauls hovclirgerl, djc rondon hem stáán en natuurlijk
dan den

niet idcëel, mààr wel plastisch hoogcr gczicn vol.den dan de
koning, die in hun middcn zit in r Sam. 22 . 6,7, Í7.
We zouden het ook zoo kunnen uitdrukkcn, dat dit tr)
niet gladweg de ruimte-op of -boven aangeeÍt, maar de
ruimte, die iD horizontalc geiijkhe ligt met de ruimte-op

dit ,! zijn talloos: Gen. 14 : 6 [N.8.], r8 : 2,
8,24 | Í3, 13,28: 13,29: ?, 38 : r,l, .15 : r, Ex. 2 : 3 (zelfs
5 het eeAte ry), \5, ?: Í5, 16 :3, r8 : 14, Num. 23 : 6, 17,
Recht. 3 : rg, r Sam. 4 . 20, Íg : 20, r ]{oÍt. 13 : r, Jes. rq : 7,
Amos g : r, Job 39 : 9, Spr. 8 : z, 23 : 30, H.L. 5 : rz, Dan.
B : 2, II Kron. 6 : Í3, etz. e\2.
De plaatsen van

Hctzelfdc vinden we echter ool< bij nhn. Kónig rcgt in zijn
W. B. s.v. z I c wcl: ,,sj'ne kdochisch eÍ\\leiteÍt: dm Uníer,,ldl, einer Sachc, à.h. arn liusse eines Berges: (Ex. 2,1 : 4,
js toch
,,32 : rg, Dt.4 : rr, Jos. n . \7, \3 : 5)"; maar hier
juist weer het plastisch weergeven, zooals het oog gezicn
heeft, ran het $.erk. Het oog ziet het altaar door Mozes
gebouwd worden op een vlak, dat onder den berg li8t (Ex.
24 : 4); I\el ziet de tafelen in brokken uiteenspatten op eerl
vlak, waarbóven dc bcrgrnassa zich verheJt (Ex. 32 : r9);
het zict dc Libanon \'lakte en ziet 1) 9!r onílrl den HeÍmon
liggcn (Jos. rr : 17 en 13: 5); en het ziet Israël op het vlak

-16rstaan, NelLs v'êrlcngdc o,ld'?'dcn Sinaj l.opi (Dt. ,+ i rr)l
en dit is zóó stcrk, d{t lrt pnftll.l1{i tnn n\nnn: (Ex. 19 i r7),
leti€rlijk ,,in hct ondcrsic vírn dcn bcrg", die prachtige
poëzie doet ontstau var! l! t ,\gfldiscltc \\'í)oÍ1 (*n9t:D t P ,
n:n 88d, r'r., 2a', rtr nit t.P.), (lat (1r lnrg zich irl clcn rneest
letterhlkcD zin op e ovcr Isrtitl lxiv(D(ll
En ook zict hct ncnschtnr.s c(rt drcl (lrr l'jirlcslijDs(:be
bevolking op het vlak ondcr dcll H|rnr(D (.'.s. rr : 3) cn dc

Jordaanvlakte op hct vlak onder cic njD!-lrtlilrg(n (t)t.
3: Í7,1. |q. En wcl ligt het voor de hand, dat l)ct ,,orxlrr
dc moeder" van het iong in Lev.22:27 bcdoclt: ,,ónd€r dc
beschernring van de moeder'" of ,,staande ond€r de zoogcDdc
moedcr"; r11a.,r Let is ze€r wcl rnogelijk, dat hier Plastisch
weergegevên is, \\nt hct menschenoog zict: het jong, dat bj.j
de mo€dcr start, zooals brt Ex- 22: rg ook \\'erkeljjk luiclt:
ï-.N D!, €n dat rlan, volgens zijn naar het oog loop€nde lijn€n,
M.à.t àc n1o.n.r be\-indt"l.li
We kunnen hct hicr eveneens wcer zoo uitdrukken, dat
djt nnn nicl Bla.tivcg dc ruimte ord€r aanS€eÍt, maar de
ruinte, dic in horizontale Sciijkh€id ligt m€t d€ rnnte onder'
Ook in het Nietl Hebreeuirsch linden $'e hetzelfde R v.
r,Dn r : r vorclt ncdcgcdecld, dat de jongc priesters bl1r
beiligc kl.cren hadd€n liggen ln,uNr nnn; dit kmriet,,o7rdff
hnn lrolfíldl" bêteeken€n, it n, 2I .t b, maar moet bedoclcn
F'r/Nr rl)!b irÈ::t, r'olgcns de - de duidclijkste formutee ng van hu, ir1**r; dus op
de plaats, die in het ho zontalc \'lak li8t van de ruimtc onder hnn op een knssen
of !'.r'\':rlging daarvan lieeende hooldcD; h.'t 1) ND\N t.Pin de Ntr.i bedoeit ilus g€en eDrendatie, naar ccn v€rklaring, ev€nals het evcn verdcr staand€ I h'u NtN. En het is
een gebnrjk \-an Fnn. dat niets ongcwoorls h.rft.
En nu kxn men zich natuurtijk g€maklírijl tí,vreden stei
l€n nl.,i tc zcggen: ,,Op veei plaatsen bctcckcrit r,nn ,,aan den
voet yar" "; .naar dan is lit nicts and crs d an .le lÉxicografisclc forD,ule voor hct hier besprokcn begrip, ierrvjjl ze dat
niet drridclijk naakt, doch omsiuielt.

Í62

-

--

HetzelÍde vinden we bij l:, hoewel veel zeldzàmer' Iin al
moet h€t verschijnsel hier eeniSszins anders geformuleeÍd
worden, is het ir wezen toch lveer hetzelfde.
Dat de kale plek,.lie, Dt. 14: r, niet 8€maalit mag worden,
niet letterlijk D\),1, lt:, op de plaats tusschen de oogen, kàn
li88en, rS duidêtiik; en de nrt' nïJ - ai \rordt deze term er'
niet bii gebexigd op groncl van dcze plaats voor het
''I'l!! ll en!)\}! l: .ler l9!h van Ex. 13: 9, 16, Dt 6 r8, rt: r8
(Nht')D op Ex. 13 : 9 en nfilD 37ó) is bekend. Maar hier hebben
we alweer hetzelfde veNchijnsel; het vooÍzetsel dddt de
hier nict horizontalc, mÀar ver
piaats aan, die in ecn
ticále gelijkheid ligt mct dc ptaats tusschen We zouden het
ook zoo kunnên uitdNkket, dat het mênschelijk oog de
plaats-midden-bovenhet-voorhoofd tusschen de oogen ziei
liggenj waarbij we alleszins even de lTeemde situatie zouden
moeten hebben, dat het ziende oog verticaal langs den mensch
kijkt o{ dat het geziene hooid achterover gebogen is Dit
doet echter niets aan het begrip af van het verschuiven van
het,,tusschen" nààr een and€re, Seliik-liSgende Plek.
De wonclen in Zech. 13 : 6liggen natuÍrlijk niet in de lucht
tusschen de handen, màar op de bolst, door het menschenoog
gezien als zich tusschen de handen der uitgesirekte aÍmen
bevindend,). ,,Tussch€n .le armen" op de boÍst, zooals
ook in het Hollandsch gezegd kan worden, lvat dan eigenlijk
bÈdoelt: tusschen de plaatsen, waa. de armen aan den romP
gehecht zitten (lI Kon. 9: 2,+), kan het niet zijn; want r\ is
niet ,,ann" op de vijze als t)r lvèl ,,b€en" is3)
En hct ,,tusschen dcn Oelaj" of, volgens LG.I.W.
rgr5 blzz. r48 vg. en 1916 hlzz. r5g vg., ,,van tusschcn den
Oetaj" , waar Dan. 8 : 16 de stem klinkt, kàn bedoeien:
tusschen de Oelaj armen; maar ongetwiifeld hebben v Lengerke, Hitzi8, Kcil enz. gelijk, àls z1i het, sommigen wijzende
'op r: : 6 en 7, waar de Sestalte boven het vater van de dvier
zwee{t, opl.atteni ,,tusschen de oevers van den Oelaj " En dan
hebben we {'eer hetzetlde verschijnsel, det f: de plaats aanduidt, die in reÍticale gelijkheid ligt met de plaats-tussch€n
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Of het zakie met myrrheiars, dat de Oosterschc vrouwcn
op hun boezem dràgen en Naaraan de vergrlijking in H.L.
r : 13 onUe€nd is, loca:rl letteriijl( b\run lll Scdragcn $,crd,
oí dat $e ook hier wcer hcizelído vcrsclljns(l hcl)l)en, (l.t
i': de plaats van vcrticrrlc srliikl,cial ,rct dr plarts t|ssclx'u
lalgecft, drls: xan dcn hrls - js ccn (tna{rsii( \'ar (!rr rcrlc,
die ik niet kan itmakcn.
Ook in het Nieurv-Hclrrccurvsr:lt v;ndcn \y(, h(iz.lÍ(l(.
13.v. lDï., 2 : 6 $ordt o.a. van dc kiDdcrst.nrnrc,l g.spÍokrn
bij het zingc der IrNieten iD den tcmpel. I)c knlpflr stonden niet op den lii, maar op dengrond,'tr lllDl ln,uNï
È'r9n, Hct gaat niet aan, dit zoo \teeÍ tc 8even, dat hun hoofalen tusschen de voeten der vol{'assen Levieten waren. Het
bedoelt: op geiijke hoogte met dc voeten der Lcwieten. Ën
nu is hier wccr hctzelider lt geeft de plaats van holizontale
gelijkheid aan met de plaats tusschen; het oog ziet de hoofden der knapen iusschen de voeten der volu,assenen; zc zijD
op één
- ho zortalc - ljjn met de Íuimte tusschen dc'
voeten, doordien ze nàÀst en voor en achter den l)l1 staan.
'k Heb dc D van lDir hier tusscherl haakjes gczet, o nlàt dic
me vreemd voorkomt en in onze Nlbi-ediiies eD {nlDln
l')l! 2 | r (ed. Znck. 2 i 2) e. niet siaat. Ik heb hi€r nict .le
niddelcn bij de hand, om na te gaan, o{ clc lczing l:, juist
is. Indien wei, dar vcrandert clat niets aan hLt hier besprokcrl
ve$chijnsel; maar maakt alleen den zin tot €cn moeilijkc
eltips.

Evpnz,,u -:F J 5 ên 4 : ,z :d- b.-lr!ir l.: r)FLu, íJr !. rianten cl.t.p. verandercn deze quaestie nict). l-licr ligge
voetangcls cn Llemmcn! Vooral is hiel dc grootr: mocilijkheid,
dat DrD 5 : z blijkt, dàt d, taíels niet tussch(:n dc paaltjes
stonden; en dat b'tlu 6 : 4 biijkt, .lat cr bij dc slrchtplck niet
meer clat1 3 talels waren en dat dàt dic tnlels \l'xr!,n, \vaarop
de ingervanden afgespoeld werd€n. I)c ot)vatiing van somlr]igcn,dat dic nl)nru anderc, klcinc, a t den voct .lcr zuiltjes

neergczettc tàfcls \var-cn (NDr 16,

t.p. leltcr

b), hee{t

te

p

\lla' tltlir
in den u]tt!

n";r'r nDorir;

vêel bezxrreD. lÍaar

.- Ítu --

--

1:Nln (Praag, r7?o, r8r; Iiol1l-D"r,

68a, koli)ln ?, nog al bo\,'enl,)rb
ND.rN,
b,ïDlii ï:r,,Jnlr NnNil,D
l:
r
N7N nrDN
lD.Jlil lD D'PnrD rtn hrnlu'1 ]D.1 Ntn:,!: I)h Nnl
Dtnr'rDtlN È\rDt n f) r)! rn DDDD tDrt: È\ÍD!n l>u lriir'r tNn

gcitcnkllddcn" 5), lnct dc blikkcr naal dhrndcr gllicht,
kanpeercn; : s ib. 2r : ro qr 13 t\icc schurkcn als aanklagcÍs
van dcn onschuldi8en Noo\r,ous optlcd(u; als los.8: rr llci
oprukkcndc lcgcr nlct zjin ír(Dt naar dr sia(l golirht koml
tc siaan, bij n'clkc op haal lxlrl L,iiicm.ud dc g(rlachtc
var hct oíf€nsi( l \urdt tj(i\1Íl(l, (rrz.
i\ lr t tl.r,l$, lj
,,tcgenovcr" jD dc vollc(ligc krachi \rr ii(,t ,,1.íi. ov.r"
begrip. Deze gepronrncccrdc, schcrl'oo,i!,)(l(, l,ctockrnis
js spcciaal het \1,ood r)i eigcn.
Ilu ook zoLtdcn wc bij icmand, dic zicb bii l,ci yuur Ntlrmt,
nog kunnen spreken vd]1 ,,tegenover het vuur ziticn", zoc,rls
het Hebrecu\ysch Jes. 47. 14 z€gt; van het \.olk Ismcl, cltrt
den.iordaàn ovcrtrel:t,.los.3: 16, kunnen zeggên, dat het
dat ,,i€genovcr Jcricho" doet, omdat \ïe stad en volk mel dc
lronten naar clkLrnder gericht zier
- er daafl()or zo ni€t
eeDs lijandelijkc gczindheid noodig zijn; zic het volgende
voorbeeld en €vcnzoo, dàt het, Ex. 19 | ?, ,,tcgenover dcn
berg" kanpe€rt; omtr€nl de, Num. 25 i 4, jn het volle zonlichi opgehangcnen, dat de terechtstelling zóó moest zijr,
dat dc zon hun itl het gelaat keek, zij dus ,,tcgenover dc zon"
hingen; van N-chcmia's muurbourvers, dri ze hun weri< be
gonn€n op (lc plek, dic zich n^ar hrnr Luizcrl toer,erdd(.
Neh. 3 : ro, 2:), 28 erz., vgl. 23, 26 ,.l],2., d s ,,tcgcrlovcr hrr
huis'; cnz. Maar hct begrip, dat Gd r,oDdêrdàden zal docn
,,in tegrnwoordigheid van" het volk, Itx 34 : ro; clat Josua
alles voorlas ,,in t€genwoordigheid van" de gelccle gcnrccnte
lsraels, los. 8 : 35; clat Samucl de menschên uitroodigt, ,,in
tegcn\roí,rdigheid var Cd en in tegcn!ïoordigl,ciíl van Zijn
gczalldc" tcg€D hem te getuigen, r Sarr. r? : -l (ooh Gcn.
3r:32,32,47: 15, r Sam. 15 : 3l), Roet.l: 4, 1's .ri5 :5 enz )
kan niet Dn,t behulp van hct woord ,,iegrrovrr" [itgedÍuk1
-rvorclcn.
ljn als Nelrcmi:r de Tt'rische marktlui cD koopliedcn
b€let, \:rijdxgnàcht vlak voor de nlLncn ïnn Jcruzalem te
bliivcn, 13:2r, en Jes. ?.1 :23 huklisingsbc$ ijz€n voor en
ter ccr-c 1.ar Gds D') r worden nccrgczct cn J€S. 40 : t7,
zegt, dat vool. Cds rekenend oog en in vclgclijking mct Zijn

aan) vind€n wc: ,!\ï)rlrn

l: bedoelt nict lettc.lijk ,,tusschen
,de paaltjes", want lve viDden nlrD 5 : z, dat 4 tafels

nrbN '1 r\n ,,Het DtrrDltn

,,4 ellen van cle paaltjes àÍ stonden a); maar het wii zeggen:
,,in lln lijn staande neí de tuírnte tusschen de paaltjes."

De

gecursivecrd€ lvoorden geven precies

het

ver-

schijnsel aan, dat ik hier besprcck: l: geeft clc plaats aàn,
in de horizoniale lijn liggende \'àn dc plaàts tusschen en hrt
menschclijk oog, cr \Íxrr strurnclc, zici dÊ t:rfels tusschen dc
paalties.
È'ifDt necnl nDrtirn rryD )9n 6 : 6 de uitdrukking woor-

dehjk ovcr, maar nt\nfn

n\l ')tn 5 :
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14 luidt hccl àÍdersl

I] is ccn gebruik

vàn pracposities, dat een hcel andcr
lraràkter dlaàgt, manr dat jk toch ook wel plastisch zon
willen noelnen. \Vant ook dai is de plastische \reergave van
maar
dat, \r.at
- alicszins niet het lichamelijke oog zoo ziet,zeggen:
wat
de indruk is vool den mensch. 'k Zou
de plastische indruk-\'leÍlergnve. En de beide"illen
voorbeelden,
dic ik hier van g€ef, zijn ook weer geheel verschillend van

$'e vertalen r)l ge\l,oonlijk ,,tegenoveÍ." In begir,scl is
clit jLlist; doch vaak bczigt Let plasiisch-te-\1erk-gaande
Hebreern'sch rD, waar jn ecn anderc taal, in casu hct Flollandsch, een ander, slapp€r voord moet Íjezet worden- Als
Jos. 8 : 33 hct volk op de hellingen der Sjechem-vallei staat
met llet gelaat nààr dc in hct rnicld€n staànde priesters
dic
hun gelaat beuteljDgs narr .le eene helft van het- volk
toer,enden cn beurtclings naar de andere helft (nDlD 7:5)
; als I Kon. 8 | ?? Salomo tot Cd bidt en het heelc
volk zrjn gelaai aanschouvt; ds Syriërs cn Israëlietcn clk:Lnder ib. ?o : ?7 tegcÍroct irekken en ,,als twee af8ezonclÊÍ.lc
t

-
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oncindjsc majcstcit de volkerer als nicts zijn, en rarao
Ex. ro i ro X{ozes er
ver\ïijt, dat ze k\vaadin den zin
^haron
hebben, voorhuneclaat en hun oog, hurdoelmerk erop hcbben
ge cht daD is l,et ,,tcgcnovcr'" hcclcutáál onbruikbaar.
Dar geclt hat Hcbleer$sch dcn iftlrlrl. \ïcer, die men op
(ien bcpaalde rvijze ontvangt: .lat cr in al die Sevali€n €cn
,,tcgenover'-clkander-siarn plaats hceÍt, ccn rnet hci gc
laat, hct front, dc voorzijdc, dc bedoellng, het stlevcr naar
eD op elka íler si:Íicht zijn. Zí,o is b.v. do indruk bij Jcs.
24 : 2:1, .lat de huklising op .k, D')pi gcriclrt is cn hrtn oog
naar de lruldiging; ib. 40 i 17, dit {;rls oog op rlc volkcren gcIicht js en hun \r,czcr1 in zijrl ld.illln,id zich naar of tegen Zijn
nrajcsteit $cndt; drt do marlitlui in Nch. r3 : 2r ziclt na
dcn rnum gcricht horden cn dczc zich, <1cn Sjabbos in d€ stad
verdedigerd, tegen hen ke€rt; en ílat llx. ro : ro hct gclaat
van Israèls leiders zich naar cral k$,adc richt en dit Lcn aan
blikt. Natuurlijk kan rncn wccr zcggcn, dat rri ook ,,voor",
,,iD tegerl\loordigheid vàn" beteek€nt; maar dan is dat a]\.ecr de lexico8ralischê formule voor dat in en onder de pracpositic liggcndo begrip-cn-gevocl, dat jk bcsproker heb.
En zoo kÍ1jgcn r,e ook het gebmik lr)J hirl, Gcn.2 : 18,
zo onet de :) en trl)9 In)tNt, Gen. 33 : 12 (lnet dc i),
Naar rll !ïordt: ,,parallcl mct", ,,op óón lijr nrct'; omdat
c1c il<1ruk recrgeger.en wordt yan hct naar dkand{,r gericht
zi.jn, dat, hoe ook langs een bepa*le lijn vooruit-of achle ritgaandc
cr1 dit konrt vooral Gclr 33 : rz r1it, mnar Ílcl(Lt
Altijd
cvengoed voor (;cn. 2 : 18, 2t)
elkander
- dikt cle,,tegen(^,er
stran" blijft. In het eene geval
: het geliji{-siaansbegrip aan; in hct an.tcrc clc i hct richtnrg-bcgrip.
En dat hct Niuttt Hebrccurvschc gebmik larrl rcltu,l
hctzi:lfrle is, aiLel]n d]n Í'€inig verder ontNit(kelíl, is m.i.
cluidcltk: riDrr 9 : 5 : p'i, nt) rjl: |Db ,,irl ccn rechte lijn
,,v<'ór ltct ,{lltrltciligste", cig. ,,recht tcgcno!cr het pP";
'rrt)h r : r i|tiDn rl)), ,,tegenover clen vu Íst:lpe]" als .Tcs.
17: Íl .rlloor"
',l r, al" r.)tt ruó o)ir o._:h -r)) r'l!r:
nret",,,colrcspondccrcndc
op",,,in o1'ereenstcDr,,parallel

nling met", rvaar ahreer ccn indruk oD(lc, list vàn ccn mct
het gelaat naar elkander toe gericht stnan e).
]1cn ander karaktcr dràaÍtt dc il(l,llk w(|(jgàve door
ml.tdet van ,l!9. Iu,r!t ir), Dt. .Jr I s, .J,)s ro j r2, is dit
nicts mcrliwràrdigs: ,,iets neel.ZcticD v(!)r i,rrirnd," opdat
\t,ordtr ov.,l( v( r ll r)t rn iivcn
hij er rnce .loe, \\ at Lij wjl
gebÍuih
van 'D9 ot) t,l,r,ls( n uls II Sarn.
zoo is hct rnct het
ro : 15, rE | 7 cnz. 0)!t q.jli), al clicni (l( \r'rirlirll \\ccr ccn
slappere praepositic tc bezigen. Nlaar (i(!r. .lJ : I.t. \vtHr
J*ob zijn zoucn toewenscht, dat G(l hLrn ,,1)itn,,l,,r1ighciti
gcvc roor rlcn man"; r Sam. 20 : r, l\'ir.r 1)ir!i(l ,,7,91 ?,oor
Jonathan", rleu kontugszoon - hrx'ttcl lriIr irll,srirs [Ir
z€ug,na mct N)f mogelijk is ; Nuln .Íi : I $iti l, li,,,ilirhoofdcn Iau rID) ,,rool Ntozes en ïoDr (l( slxrr!(rs(.n
spÍeken" voor-ccllzcugmastaatr:ri}r \,1 \\irl !(r \\r'g ;
Ester r : 16, N.rr l:r.r) ,,-ror,'den koning |tt rI r,,rslrr) ziin
r'.racl bctrcffendc Wasjti geeít, en ljstcr N : t, \i,i,, ltstrr
,,roor ilcn koning spreekí", en zclrcl Ii\ l) : r.r lr .;o. \itrl
\Iozes ,,Iioot {id spleekt"
\'( \:ri/, ll ,,1)ii rL('lr
- vertalor
rnín" (oi: ,,vaDuege den rndll"),
,,tot.J('rrilrIr". .,1,,1 ]loz|s.
(;d".
(lrurÍ is lr, 1 llt l,n!rr\lsclr
X{àar
koning",
,,tot dm
,,iot
\vee1 v(,1 icíikercDclcr, dat met zijrr ,r!5 ,l,rt i,,,1fl,k stF
gceft vrn llct staan voor dcn hoogcrc, \r",r ,1, r l{,,nirÍi \rÍ'
ílcn línrirgstroon, voor Gd. l)it bcgrit) !rLr lr'1 ,trr(1, r(liurigt'
staan vtu-dcnlag€rc-1,ooxlcn hrrrgrrt lr'lr1 rs, Ll {lc zctis\ïijzc ., dI l{t, \1'at Gen. 4:} : r4 lxr'l il,,i,l' lltl( ,,i1k,)rtrt, {1c
nn(lcri, rLoor pÍaeposities uitdrukbrk kl,,ii,: $(s. I)czein{lruk ht.scht niet oppcrmachtig; \\xlll l' \ (;i r .t : r-l virclen rvc r l*, ib. r7: 18 È\nrN 9"-, il) rl : -r,; r'ln, (op tlcl
slatLndc),

Iix..j: rr, r.l

o,;r5*

9r,

ib. ,t : r,r

r lx,

r Srnr. r.5 :

rr

cvorz(r,, r S,rn. rr : rr rtr lN, r li,,rr .: : .:tr'fr:r 5s, l'istcr'
3 : 3 fr5 cnz.; rrlatLr hjj hecrscl,t ,1,,,,,i),,, r,r l, stl vaak').
In |ct Nicuw-Hebr€erwsch is (lil l,ir r,,\tr nt{schelijke
vorstrlr hct gebruik niet: nrJrt.l, llÈn rrnrN r! rrDN, ï9lrP
66d lrbn,N),i Nr,!D l: tt!\ tDN,r" 'lfulx:'!"r'-r;1:;rrilrnx'r;

--
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l_nnlD grd )i rrDn rt ]rDN l]rPTD -rrlD)rN; ib. ondcraan r, rDN ,lt9 DD,)D)N t'N; en evenzoo in hct Arameesch,
daaÍ dezelídc indruk er \icrkt: i'ti') 68í NïD!, N:tN ^9 rl':rt
(tot Salomo); r-È roa oÍrderaan: l"N i"N (tot Chiskio);
ntJD r3a l'N" t"N {tot Xerxes); I'rr') 564 ', t''t{ 'rDrP Ir!)
i'l 'xplj'9; ib. laatste regel !'$ (tot vespasianus); nDrl
48a I n'1>rtr Ni, hN lNt t ï (tot Alcxandcr JrLnnai); *rn
l"n " 6 1,$ ro'p f'n elz. D<,ch
59à ondcraan 5"x "' ! x
conscqlllrnt \Í'oÍdt in dc ltabbijnschc iitteratuur, overal,
in Aramccschc
waar van een sprcken tot (;(l sprakc is, ')!t
-rerli
tà),
"
gcbczigd:
r
nt:p
dno!
rtsll
tDN
stukken fip,
\!:Pï.
rDt' n":pn ':09 yr,r;5lta
r)51 ïtN n'rirn Dlt ïln ï,
n,lpn tlgt ntDN lp-:o n: nrss nJ,.!,; qíiàond€raan,nl 3oa
enz. n':Pf1 1r5t ïr rDN; ltï o 38' Ï)!t r"rh$ " nïr'n DNtb;
elz. cnz. Dc vooíbeelden liggett voot het gri.ipcn. Bijna 3)
cc,Dsequent Nordt bij Gd, cn brj Gd rlleen, dtit,)!, op dcz{,
rlijzc gebezigcl; hot is dc niting vrm het gcvoel, dàt crn
scherpc schciding wil mrkrn tusschcn dê verbouding van
nrcnsch tot aardsch vorst cn die viin )rcnsch tot Gd; cD (lut
dczc vcrhoudiDg zoo wecrgeeÍt, dat de mensch ctt dc
cngel -- r.ltijd êls onderdaan voor zijn KoDinklijkcn I'leesicr
sta:Lt ((;en. r8 : 22 aÍg0zion var (le o'DD )n.idce c[
ib. r9: 27, \ïaar ')t iN st.urt).

Zit er iets dergolijks plastisch in lrt r' r) in dc bekctrdc
uitdrukking arpó irïpl;r;r'rp$ napgD T i! iD!DD nt nlrÈ
ntt nlD r'tt fDIrD': in nrl r:r, n)r,l) cn *FlDln (nrr! r:r)?
Dan zou het betcek€nen: ,,komt in zijn r€rndndcrondê uitwcl.
kingnecropde kracht van . . .";rvant dc kracht v'ln het -I,PEE
n,p$, resp. iryl nln,ondeÍgaat de vermindering, oDtstaandoor
hct rit, nlD,resp. niirtt nr\p!D. Het r' ft had heel rvel kunucn
Negblijyen; maa. zóó wordt in dc pracpositie het woord r!
de indruk \€ergegeven van een gcvocl, dat cr onder ligt.
I)eze betcekcnis ,,zijn invloed doende neerkomen op de

kÈcht van" hccít r' 9! ook rirD! ro:4,6,7,8r

" r'5l

lou

,,ecn vlou$I nt\DN l)rirlicn voor''. lÍen l{rrr) t d.r.rt cc)rvoudig
,,voor" vrÉêlcD, rna.rr dat is (ltrr $1tr rrrtr.r ccn vortàling,

voor hct b:grijp n vaD (lc uD \1'ltl(NrÍl{', do(h niet een
tluidelijk-aangevi,:r vrn h.t l). rírip. .Juisl zoo o5pv r : 3,6, 7:
\'t! tinu ,,den 9Pu l)etal(lr v,Ín \\'ir,rr h.t ni(t kaD bc'
tcckenenr ,,door" : ,,in scrr)lÍ1e {,1)rlrtr.hl vrrr", \'trrrt (ltri
l\'*rliikh,iil ,,r,tiï I: I is n,,a
is in r i J onmogclijk
-.
.i,oor
vecl stcrker
ntrnN r.l : s err 0 5p olr::) tu) n'r)D mn!
nrD$!
lrtt "r' ,,het dlr handbr'(r{ltc gr{x)lr (,lrrrirrll !( rk l' itnrr'
'r)r
,,Íle stukje vleesch van mindcl cltnccnh\! \'(JkI u rrrrirr{l,r'i n(L
", nr.. r\ mr I'ij
,,opde nNDrD-kracht vaneen kwrrt Kav born(l{ r(rr
ik Hoffmann's ,,an der Seite" (noot 45 t.l'.) rl,s,,l,,'rl :,I\rils
Evenzoo irhr 4:3 : rï tt !,1:t! r:t N r,ll, h(i\'( ll{ \, rrl\'f
kunncn vcrtalcn: ,,zoo t een kind is, tre(dl ziitr vrtrkt t,l
leÈí^tÍ 1\r'í hc t als ïn op", maar waar hct ï t! \\r1 \t'r'r'
gceft: dc uii\\,.it{ing van dicns oPtrcdcrr k,nrtt rr,r'r' ,,lr rl'
kracht vrn lict l(it1di en hier niet vcÍrnindclr!r(1, rrrirrr lr'l
pênJ nm l,.l ,l,nlr, b r.ikcn. Helz"lÍrh irr N:ï .i l: rl.ri
5' fy ;ruma rirr i:r":Ï daar is het ook \\.d, cv rr:rls irr ;r!:
4:3, ,,voDr hen" ,,- zoodat de uitwerking vun zijrr ltrrr)(l( lirrli
op dc dorlbereiking van hern, den hoog('Pricst( f, rr,1 rl{olrrt,
cn niet ,,nrast hcm" o{ ,,in zÍn opdrAcht', c\,(J ,i't .ls h I
dat is in frn N;DDI'1 r : I (cd -Zu.k. I : .:1 : pr':r uncu (rc"
\i.r rll( l, !1 ri( 1s
ntDg lnD,nu r"r'9! nD'ht, '.r)
- het meeNood t,r, l:\1rrz,!) f)'l
aan (lc zrurk, cvcnnin als in nlnN 13 : 5, íl
7:6 r!i! 'rt 5l ors pi:, dc arbeider ktrn Drcl (1,'r ttlrkgever c.D sonl Sekls áfspreken, ivier rritN'rrkinA (,,1'lr lfttl)
neerl()nri ot) ctc macht en het recht, vln (h l,rrr{1,'l,l',rrgsl,
$aar rurr hij (enr.) bczig is, tc cten rhk hi.r tttrtrv,rtttL
$DD ol, L.v. + : 27 (n .D) hecft l"N'l) .1: lN ).11 1:ll{ rjN frrl)
1r 11! lN\r) r I 1:ur u t p'|u ter\l'ijl in (lt n1\ nsn \':rn
dezc Nn\! in nl'.]]n 2, F'r 5y staat i. t,. v. li1'!!; , ur zot or
in ziin rLllnhlLling Fh'; en het lil"ï l, lrtll (r \\1,r dcbc"
tcekcnis, dir'\'e hicr overal vondcn: irr ritrr ilr!: rril\\'crking
op hu l(rrcht, hun arbeid, huD lcven rrrtr k,,rrkrrrl. ( irltccl zoo
rh:t t:N r : r fllDl, 1) tDr/N Dï lnNDh or 1r'l! lrifi
DDt,ln.

-Í?oIn Nl,) NDtnln ed.-Buber, N,) rDl Nn\r' )NrJn' ÈNtà' l)t,D 'f rr,!'t,
ln,ï 9I, l:uDnD (ook nrl nrDur 5r : 3; n:: .ÈrDt 12 | 14
lxrra' n' ly l:urnt: ,,als pand eenomen s'orde te hunncn
8unste". En zoo zijn er zeker nog tal van plaatsen 0).
De bekende uitdrukking r' tr bDDn
naast --t D,)bn en
heelt ook weer r, t! in -deze ,elfde, hier be,
o! Èt)Dn
sproken beteekenis: medc-instemmen en claardoor ten g nstc
een rverking op iemands kracht doen neerkomcnro).

Dit terrein van het
breeuwsch

plastischc, ldcu ijke van hct Hcin zijn uitings$'ijzen, algczicn van individ eelen

stijl, is hccl groot. WÀt 'k hicr trachtte te gcvcn, is een heel
klein stukje er van.
1)

Ib.,a : ir ra<l ook t! i.p.v. lx kurncn staan, want, ai knieten
de kameelen, is llun op-een-hoogcr,vlak-staan eveDgocd aar
wezig. DocL lier komt het naaÍrle-bron-toe geiicht,zijÍ dcr ka,

I{eil s ,,innerer uandfláchen'is gcheel onaànDenetijk.
.r4 i"thie all F^
Lx rr . . "rz.
,) Zie I iêron'tr, nr'e.-.oidê1.L!D Ir -a )NrD'r t-$!i
!. l" a't, g, \:. t"- .
het aan, dat de tatel. hieÍ tuss.lta <le paaltjcs stonden,
Àl.lus vertaalt $hgenaar. Ook voor deze plaats is het een gcmis, dat we zijn in zijD stoteoord lin de enkclc-vortaling{rltgave niet àfgedrukt) achier zijn vertaling dcr Eerste Proreten
toeeczcgde vertlarins noA steêds niet Lcbbcn.
van ,]b geldt hetzclfde ats ean ti.
Hct komt me voor, .tàt de keuze van ,l!, in Neh. : : :1, .uaa. 5*
het aangewczen voord is, wil aàngeven, dat er jn d. $iize, \,aarop
Sanballat zijn spot over het werk der Jodcn nitre, een lieve
ondcÍdàniaheid tegenover zijn broeders cn Samaria's sotdatcr zar,
on ze genakkelijker zijn ptanDen tc doen volsen.
€) ID n:t il)tN op | 28 (en op r : r, waar dezelfdc
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zullcn nog wet nreer voorbeelden ztr. \Íaar het Dormale is
!) Het komt mij niet onmogeiijk vooÍ, dat Ps. r?r :5 ditzetfdc 'J!t
.r, 9!i
staat, i! tcgcnstellingnet Ps. ro9 : ar en rro : 5, waaÍ ï Diet sraat.
'j Ook 1 fy Dlr ,,verhinddend werken op"; 'k lcinner me.taar
van op t oogeDblik echter alleeD het latc voórbeeld i! 1]
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