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GENOOTSCHAP VOOR DE JOODSCHE WETENSCHÁP

IN NEDERLAND
door den Secretaris, dcr Heer MÍ. J. E. HillesÍm, ritgebrachr
ter Tiende Jaarlijksche Algênlecne Vergaderirg op Zondag
27 [jar 5690 (r5 llci r93o), gehouden te Anstcr.lam.
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Onder de leiding van den nieur.cn president, PÍoÍ. I)r. I).
Cohen, die in hct begirl vrn het verslagjaar loopende v:I)
2 Jrni r9z9 tot ?,t NIei r93o, dc taak van den aÍgctrcden
voorzittcr, Pro{. Dr. J. L. Palachc, hee{t overgenornen, heeft
het Bestuur zich eÍnstig nlct clc bclangen van het (icnooischap voor de Joodsche \Vcir:nscl:rp in Ne.lerland bczig
gehoudcn.
De overlveging dàarvan dccd hct l3cstuur bcsluitcn aan dlr
algcmeene vergadering llei.lcnklxreld vaD de jnstelliig \.ln
studiekrirgen aan de hand tc clr)cn, $.aar al mecr crl mocr
blijkt, dat de voodrachtavondor niet ilie algenrcenc 1)eltiril
stelling vinden, welkc zij vcrdienen.
In de op 2 Juni gehoudfl jaarlijkschc algemccnc vc,sadc
rins werden verschillendc wcteisch:rppelijLe rnccLe.leelingírrl
in koÍte voordrachten gcchan cn wcl door dchccrcn l)r. ll. H.
Cohen over ,,De Leer der Iiennis <r de Iiennis <lt r l-cer i.an
Spinoza"; L. Hirschel ovcr,,Lcn godsdienstdispuut 1e -\mster
.lam in het begin der r7e ecurv ;.J. ll. Polak.Jzn. ovcr,, Iets
over Noordgronding in de Hebr€efl\rscl)e -laal;" \Ir. Izali
Prins over ,,Hebbcn dc Holf,-ndcrs i)ii hun kírmsi op .Javt'
daar Joden aangetroïfen?" en Jrc. Zwar ts ovcr,, Hct Amsie.damsche Mauanenprobleerr in dc 2c hcl{t drÍ r7c ccu$ ".
Een daarna door het ]Jestuur verzoDdcn rondschr ij\Íin,
houdende uitnoodiging :lan de leden om zich in h€t winicr
seizoen loor hct houden vaD ecn loorctlacht bcschikbaar tc
stellen, had weinig Íes liaat. \:an .legcnen, die rle in\Íilliging
ervan in gunstige overweging haclden genomen, he€ít t r
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Hamburgcr te 's-Gravenlngc
gclegcnhci(l kLrnnen vin.lcn aàn ons verzoek tc voldoen- Op
. -rr,rr, ,r','r '1. l'..r HJmbrrrgÊr over h"r oirl'Í'ter!': Ter"
irr
I'rJ/on'1"- lrlr'
"'"' .ll t",,1'.," 'o.i1le PrLl'oioBie I''r
\ïisschrcrkin8 nret economische factoren '
Anrlere soreekbcurten \ïeralen vervuld oP 16 J:lnulri door
Dr. L Lifschitz te Groningen over,,Enkeie beschorrvingcn over
l-et o,r'r,ront,liik cl,r..idi.m" cn oP rR llr'''r 'lnor lrr T
\VnhlgnI'rrr' .rir'ts"rl1n nvcr' DrêPrin'/ipi'nt''r' clrliqk' ;r rn'l
Li, tIl- A'urrdlee"nJ rirr L.hrê trnd LFb' n irrr .,'rl'rrr rm
\.rn.,l Je,,. op Loog p.il 'r3ln.lê voordr'r'lr ên w'rrr rrrl'rr'
geioten door een te kleir auditodum, welks bclangstelling
irlcck uit cle cliscrrssies, clie op het gespÍokene zijn govolgd
Irinanciëcle meclc1verking rvcrd verleend aan dc uitgnrf van
clc vcrklaring van het bock Micha van cle han(l vrn \ïijlen
clcn lnsterdàmschen rabbij J l). Nijnkoop' Dezc postlrumc
ncrn.lrD.ht rverd voor de leden van het GenootsclraP tcg r
sdcducceÍden prils verkrijgbaal gesteld
'l cf oelse isde ltaschi uitsaa{ op cle'1' aalÍ Kicinc l']rofeten'
van ons bestuurslid, Opperrabbijn I
scik bclnngrijk
'verk
rÍrarsen te:stravenhage, eertans, naar wij hopen, onder cle
signaiunr v.rn llet Gerlootschap llet licht zàl zien
,rls nieurve lcclen van het Genoírischap deden hun intrede
(
r]1cj. li. H. Ilottcrheim en dc heeren Ir Dr- G àhnter'
L I'. -h, rÊ, Il.r1aHerrzb rger': l'irkl'ul"rr l-: \ir'' lsrrel
\ rP,ltFbdrR I' Arnl'em: l- P^llk 'n
rl,
', ', \m'r.nl'rn: I
Nr. l)r. L t olak te's,Gravenhagc en Dr. A. VeSa te Utrechi
ID totanl telt thaDs het Genootschap, met inbegrip vàn dc
tc.leD, die in r93o hun benocming hebben aanvaar'l, rrr gc\ïo-

slottc rllccn

(Le

hceÍ

nr cn rti beschernrende lcden.
I)L' Nuseum'Cornmissie heeft een tentoonstelliDg vtL'r voorgervoonr'!'cr pcr, betrekkine hebbcide op .foodsche zeclen en
in
het
Waaggebouw'
beide
te , in 2 geclcelten georganiseeÍd,
hct ccrst; van Octobe. tot Februari en daàÍna het 2c ileclcelte
lliou\' |:n'Irenrdagen) Bei(le tcntooistellingen nrochtcn zich
in ccn druk bezock verheugcn

In l'oorbeÍeiding is dc orgallisatie van een semi-permanente
tdrtoonst€lling ais cen begtu var het te stichtcn .loodsch
Histot'isch Mrlseutn. Nadat de door'.le commissie n1et mcdc
-feixeira c1e tr{attos ont\ïorpcn SlaNcrking van Notaris S.
lutcrl een punt van besprekirg in dc vcrgadcriirg van hct
ljesturÍ van het Genootschap hndden nitgem:ralit, is de actc
|an oprichting op 23 llci rqJíJ gcpasscctd, in tcScn$oordigIL:i<1 van voorzittet en secretnÍis lan het Genootschaps

lid is tot dc liuscn ( oDnrissic tocgctrccicn de
heer \\'. Spijer, clie zicl met het penningmeesterschaP heeft
.11s

nieu$,

In dc salrenstelling r';Ln lret llcsir! \'an Lct (;enootschap
is geen \lijzi8ing gekomen. Ilo in dc :LlSemeene vergadering
peÍiodiek a{getÍeden bcstuursledcn, dc hecren L trIaa.seD,
Prof. l)r..1. L. Palache, Í)r. I). lÍ. SlLlys, I-. \\:agenrar en
llr. J. E. Hillcsum z:tgen hun rlanclaat h€rnieu$,tl. l-aatsiSenoemdc blee{ de fuDctic var sccrctaris ver\ullen, dr. M.
Pinjihol die van perlningmeestc'r .
I)e besturen del. Po[tugccsch Isruci. Ccmccntc cn l'tlD hct
\ederl. Isr'. Seminarnrn stelder voor.le bijecnkomslen 1'an
hct Genootschap lvei$'iliend loknlen 1er beschikkin8, waarvoor
hei llestnur hun tot dank vcrplicht is.
Her Be-rrLr- lr^opr. J- l r rn 1," rr! rs -.i,'nê1 rrir n"J
slxgeD de belangsteliing voor hct Gcnootschap, .lie nog st.eds
niei de gerenschte hoogLe lccft bereikt, belangriik o| tc
rocrcn, hetgeen aarl dc Joodschc Íctenschap in ons lancl ten
goedc noge komelr
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(loor den Secretaris, den Heer Mt. J. E. HlllesÍmr uiigebracht
tcr Iilfde Jaarlijksche Alg€nlccnc VeÍgadering op Zondag
Siwan 569r (7 Juni rg3r), gehouden te Amsterdam.
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De olganisatie van deze jaaÍlijksche algemeeDe vergadeÍing
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Oírk toen \i'eral de vergrdeÍing voora{gegaan door een gezamenlijk bezoeL aan een Synagoge, en uel aan clie der Portugeesch-Ismëlietische gemeentc onder cleskundigc ieiding van
haar secrefaris, den heer ,l J. llendes da Costa, en ook loen
-.hct Í'as op 25 tr{ei r93o $orcl dit b€zoek gevolgd door
ecn genecnschappelijkc irnch.
Hei goed8eslaagd€ verlo0p v.rn dien dag was voor het Bcrtrlu \'an ons Cenootscbnp rrrnlckling voor hedcn ccn gelijk
soortig proSramma te on'r\ïerl)cr.
In dc gcnoemde jaarvcrgadcrnrg heelt de heer Dr. Jacob
Neubater uit Wiirzburg cen bclnng$'ckkcndc voorciracht gehouclen over het onderilcrpr ,,Hrlacha und Halachischer
Midrasch", welk€ in brecdor kring sterk de aandacht gctrokker] heeft.
Ecn van de trou$stc comprrant€n van onze vergaderingen
en bijeenkomsten, die zich stellig voor clcze voorclncht zeer
in het bijzonder zou hebben geinteresseeÍd, kon jn cleze vergaclering vcgcns gczondhcidsrcdcnen niet aanwezig zijn.
Weinig konden rvij ecltter vermoeden, dat wrj hem, onzen
medebcstuurdcr, ceD d€r oprichters van het Genooischap,
rector L. \lagenaar, ook in voigendc bijccnkomsten niet
mccr zoudcn zien verschijnen.
Reeds in de ecrstvolgcndc bijecnkomst, di€ van den rren
Juni, toen de treurlveek van zijn overlijclen nog nict lvas gc-

t6
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cindjgd, noest de secretaris, die toen bij absentie van dcn
voorritter het presidium waarnam, een \ïooEl var \veemoe(L
spreken ter hcrdenking van cten grooten doodc, dicden.+en
Juni naar hoogere geÍ'esten vas opgeíoepen. Ilij de bcgrafenis
te Amhem heeït Opperabbijn L Maarsen narneDs het Genootschap dl] gevoelens van Rcstuur cn Lcdel vcrtolki. NIet dcn

l)e heer Jac. Z\ïarts uit Lrlftcht sprak op r3 Januari ovel
,,De Joodsche Cemeente van Amsterdam in 1617 1dÍl€xrs
het Inquisitiearchief te Lissabon".
flei den Nederlandschen Joodschcn Vrou$e rard cn de

heer \4'agenaaÍ heeít de Joodsche \ïetensclrap cen ligrrr van
machti8e beteekenis l,crloren. Zijn aandenkcn rnogc tot zegcn

íonds, medegewerkt om hel mo8elijli te rnakcn, dat Prol. I)..
Martin Buber den 7en tr{trart rlhicr als sprekeÍ kon optrc.leD
met het onderwerp: ,,Der Wille zur (;cncinschaft nn Judcn,
tunl". Tot de bijeerkomst, wltarill deze leziig gchouclen \vcr(1,
hadden de lcden van het (;e ootschap tegen veÍrnindcrctcn
prijs toesans.
Het ond€r clen stempel van hct (;cnootschap verschcncD
werk,,Parschandatha"l'nn de han(l vên Oppcrmbbijn L \iaar
sen werd in overleg met dcn uitgcver voor onze lcdcn tcgen
gereduceerden prijs beschikb:rar gcstcid.
]{eeÏt }rei Bestuur iD het l gemcen reden rot voklo€ning
overhet $erk van het Gcnootschap tijclens hei verslagjaar, tc
lcu rsiellend was h ct, dat hct lrcsluit lan dc jaarïcrgadetug
om bij voldoende deeinemins studjckringen nr te stellcn voor
Talmud, Nabjjbelsche iiticrxtu,r uii dc lnicldelecuricn en
Nieuw-HebÍeeuwschc littcratuur een negaticl rcsultaat hccft
opgeievercl. De aànmelding was zóó gering, dat het lJestunr
de Beneigdheid tot dcelncming ais onvoldocndc moest be-

zljnt

Ir deze bijeenkomst vnn rr Juni Nas een aani.rl stLLdÊntfn
van de UniveNiteit tc Xeulen, dic hierhcen gckomcn wlrlen
oln een studie te naken van bet Amsterdamsche gltetto ondcr
ieiding van hun hooglecraar Prol. Dr. L. von Wicsc, tc grst
bij ons cenootschap. Proï r,on \\iicse hield ciien avonil ctn
rede, getitelíl: ,,Zur Soziologie des Gllettos".
Ook andere blitenlandsche gcleerdcn DlochtcD \rij iD rlu'
loop van het verslagjaar in hct llenootschap zien optreden cn
rvel lrroí. 1)r'.,\. S. Yahuda uit I-onden, die op 29 Novclnber
een roordmcht nlet lichtbeclden hield over,,I)ie I(este dcr
jiidischer Yiertel und Slnagogen jm mittehltcrlichcr

l)i.

O. I-cibo\itz, genccshccr directeu. vln Irrl
GoldschNidt-Sanator ium in l3ad Honburg vor dcr Hdhc,
die op r(r l)ccembet sprak over,,Jiidische Àrtztc im Nittel
.rlter" en l)r. R. IL Lcn'h uii Jcluzalen, die op jr JanLrari
Sprnien";

het woord vocrdc over,,Neue literarische Entdeckungen rns
der gaoniitischen Zcit"
Voor de rneeste dezer voordrêchten, in het bijzonder voor
dic van ProÍ. Yahucla, bleek groote belan8stclling tc bestaxlr.
EeD aandachtig gehoor vond ook ons nedeiid, cle Leer lt.
lioekman, die in zijr) op rr llààrt gehouden voortlracht oler
,,l.len ccurv Joodschc dernogrlfie" cen zecr beltngrijkc bil(lrage t.,t de Joodsche bevollrjngsbesch r ijving heelt gclcvcrd,
publicatic van u etenschappclijk c,, lnlLctisch
bclang uroct \rorcler gcncht. In den boezem van hL't Besiuur
is r enls het denkbeeld ger€zen otn te trachtcn het tot zulk
ecn prblicatie in overleg rnet den heer tsockman te leiden.

r\msterdamsche Áfdeeling van den Neclerlandschcn Zionistenbond hebben wij, door middel van ecnbijdrage in hct garaDtie-

'l'eleurstellcnd is ook, clat het Bestmr van zjjn gedelegeercle
in de door,,Achà!ïàl", Bonct van Israel. godsdjenstonder
wijzerc ir Nededand, ingesteldc chazzonoes-commissie, den

heer Dr. D. I{. Sluys, bij herhding moest vernemen, dat,
trots dezerztds geoeíenden aun.hang, hct werL dieÍ commissie
geen voortgang heeft gellad.
Ook het \ïerk van het Bestnur'\'an hei Joír.iscb HistoÍisclr
Yuserm, rvaarin het Bestuur van hct Gcnootschap verlegcnvoordigd is door de heeren Dr. D. E. Cohen, J)r. 1). NI Shys
en Dr. E. Slijper, vlot nict jn zoodanige mate als de bestlLlLrders var dit lluseum onderde lejding vanhun zcer acticvcn

-'49--
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gaarne zouden wenschen Áan
tijd
ecn srootscheeps opgezet Joodsch museum kan in dezen
rog ;1iet lvorden Sedacht. Het Bestuur is begonnen met het
aa;leggen van een verzameling van door oPenbare bibliotheken en door particulieren beschikbaar gestelde voorwerpen, op
.lcn êere.lien;t betrekkins hebbende, en hee{t ook dc beschikling over een inteÍessante muntencollectie Een cn ander is
vooiloopig oncrergebracht en voor het publiek ter b€zichiiSing
eesteld in cle torenkamer van het Waaggebouw doch het Beïuurbeijvert zich om een grootere ruimtein dit gebouw te verI Ir"logu.
kr iisen. óv.r ^"niS. u"ken zalhet verzamelJe in cen
ge
w^rJ'n
eer.eisrr."'.j en zal JP 'xuo.iLie oÍ(rc'e'l
"ordnn
opend.
Ons Bestuul heeft dc it1 de jaan'ergaclering besproken
$,enschelijkheitl van de vervaardiging vàn Íoto's van ver
tlwiinencle synagogen en begraa{plaatsen oveÍwogen en deze
,,-o""-""tenzorg" ter Íine van consideratie g€
".ong "o"
steliin hanclen van het Bestuur van het Joodsch Historisch
lluseum. BinnenkoÍt hoopt dit college c1e verschilende herkbesturen een vragenlijst hieromtrent te doen toekomen
In dc vorige jaarvergadeÍing was mededeeling gedaan van
de toetre.ling tot het lidmaatschap van het Genootschap van
mej. H. Vai Nunes en van ale heeren Joseph Gomp€Ís, H
Mr' A Pdns en Is'
.Jaious, nrr. L Kisch, l{ J. Premsela,
te Rotterdam en
M
Cohen
Amsterdam;
Querido, allen te
Dr. L Lifschitz te GÍoningen.
Met inbegrip van de nieuwe leden, van wier benoeming in
.t"r. r'"tgoáe.i"g mededeeting zàl worden gedaan, telt hct
Genootschap thans rr2 gewone en 19 beschermendc ledct'
Tot hen, wier naan niet meer op onze ledenlijst paraisseert'
behoort cte heer S M Slagter uit ]totterdam, die ons door
rlen dood is ontvallen. Ook ons Genootschap heeft door het
heengaan in de kractrt van het leven van dêzen man van veelzijdigl begaafdheid een gevoelig verlies geleden Veel had nog
r'àoiae looAscle wetenschap van hem kunnen worden ver\!acht. Wij bewaren aan zijn wetenschappelijken zin en aan

voorzitter, Dr. Cohen,

zijn beminnelijke persooniijkhêid een dierbare herinnering.
Onzc voorzitter, I'rof. Dr. I). (lohcn, zal ir cleze ver gadering,
ra dc l,eiincliging vaD ziju t\eejarige ambtsperiode, het
toe\ïijding
liccft ]rrol. Cohen zicb in anngcnanc samcnwerkjng met zijn
rne( lcl)estuln ders vall zijn iMk gck('eten, lraaf\oor hi.j den
.lanli ïan het Geno.,tschap vcrdicnt. Zijn opvoJger zal een
Dieuwen secretaris naast zich linden, rlaar de hri(lige titularis
d€n wensch te kennen hceft gegeven na een vi€rjarige \rerkzaamheid 1.an deze functie te \lorclen ontlast. Moge het Gcnootschlp onder dc nieuNc lcicling tot steeds gÍooteren bloei
t)rcsi.liLLm aan andere handcn overdragen. Iet veel

sedij en.
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IN NEDERLAND
cloor clen Secretar-is, den Heer L. HiÍschel, uitgebracht ter
-fwaalíde
Jaarlijksche Aïgerneene \rergaderjng op Zondag
r5 Siwan 5692 (rg Tuni r9l2), gehouden te AmsterdiLnr.
In navolging van mijn voorgangeÍs in het secretariaat vaD
hct Cenootschap zal ik rnij bcperken tot het opsommen Yan
de fata en acta van het verslngjaar, loopenale 1'an jaarvcrgadering tot jaarvergadedng, zonder daaraan algemeene í,f
inleidende beschouwingen te verbinden.
De jaarve€adering $,erd in rs-jr op Zondag 7 Juni gc
houcten. Zjj werd vooraigcgaan door cen bezoeL aan de Svnagogen Jàc. Obrechtplein crr Lin)aeusstÍaat der Ned. Ismcl.
Hoofdst'nagoge alhier lrn ccn gcmcenschappelij ke lunch. Dantbaar zij hieÍ gereleveercl de dcskundige voorlichtnrg der hccren architecten HaÍry Elte en Jac. S. Bààrs bij het bezoek
der Synagogcn.
Ujt het verslag alel jaarvergader ing, dat u zooeven is vool'
gelezen, zij hier noe siechts aangestipt, dai de h€eren Proï. Dr.
D. Cohell, Dr. D. Ë. Cohen, Dr. M. Pinkhol cn Dr. E. Slijper
ats bestulrsleden herkozen \\,erden, te 'ji1 r$'verslaggever
in de vacature \\ragena:u benoemd
In een kort na dc
'rerd.
jaaNergadeÍing gehouden bestuursvergade'iDg
werd hij tot
secretaris aangewezen; het voorzitierschap $,erd dit jaar\ï:r:rrgenomen dool Opperrabbijn L Maarsen, ter$'ijl de heer Dr. Ii.
HnkhoI zich met het penningmeesterschap bleef belasten.
Met inbegrip van de leden, van wier benoeming in dez€ vergàdedng mecledeeling zal lvorden gedaan, telt hct genootschap
thans rr4 gewone en r7 beschermende leden.
Wij betreurden in den loop van dit jaar het vcrlies van cle
It:clen l)r. F. Í-eviticus en NIej. H. Vas Nurles. Was laatstge-

-"
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noemde slechts korten tijd lid van het Genootschap, Dr. Leviticus was van den aanvang a{ een belangstell€nd lid en had
logfkort voor zijn dood aan de discussiên op een vàn onze bij
cenkomsten deelgenomen. Het aandenken aan beid€ leden
zalibij het Genootschap steeds in heinnerin8 blijvcn cn in het
celstverschijnend nummet van de Bijdragcn en Mcdedeelingen
zal een necrologie aan hun nagedachtenis gewijci wordc!.

De \r'etenschappctijke 1'erÍichtin8en vnn hct (;oÍx,tschap
nameu, zooals ge\voonlijk, onmiddellijk in àànsl iting met
cle jaarvergadedng €en aanvang. In den loop vrD dcn rniddag
van 7 Jrni namelijk werden mededeelingen gedarn door de
hecren Dr. D. E. Cohen over: De vroegeÍe Amsterdamsclle
Joodsche Apothekers, Dr. H. Pinlhoí over:Mccningeir omtrent de toelaatbaarheid der lijkopenhg uit gods.lienstig oo8punt op het einde der 18e eerlv en Tlr. D. M. Sluys over:
Hei leglement van de Adath Jeschurun (de,,Nen'Kille").
\ian de laatste med€deeling, \ïelke ir haaÍ geheel vcrschcen
ir het Nierlv Ismëlietisch \\reekblad, stelde d€ schrijver voor
orzc leden overdrukken beschikbaar, wclkc ondel dankzeg
ging aan den schenker gaarne $'erden aanvaard- i)c eale.leelinger lïercien door een levendige discussie gcvolgd, zoodat Prof. Dr. D. Cohen, dic clien middag voor bet laatst in de
toen ge€indi8de t\'!eejarige periode het voozitterschap waarrTam, meende rvegens het vergevorderde uu. zÍn mededeeling
over Shoteim in Egypte te moeten uitstellen; de omstandigheden hebbca het ertoe geleid, dat q'ij eerst heden naar deze

tudie zulien kunnen luisteíen.
Niet minder gestaagd dan deze bijeenkomst \vas dc gelijk-ioortige, welke op 3 April j.l. in de daarvoor \Íelwillend cloor
den bibiiothecaris ProÍ. Dr. J. S. Theissen aÍgestane Juriclische
Studiezaat der Universiieitsbibliotheek gehouden rverd- Het
is hier zekeÍ de plaats om den dank, door den voorzitter,
Opperrabbijn MaaÉen, aan Prof. Theissen, die ecn groot deel
van de bijeenkomst bijwoonde, g€bracht, tc he.halcn en nogmLrals te betuigen, dat wij het voorreclrt om op een Zondag
jn deze rustige omgeving te mogen veryaderen, zccr oP prijs

s

53stellen. Dien micldag sprak de he€r A. S. I-el'rsson overr De
invloed van de PalestineDsische trilidrasj op Philo's allegode,
Mr. Iz. Prins over: De Ood-Hollandsche clrukpersvrijheid ten
opzichte van het Joodsche llock en dc heel I). S- van Zuiden
gaf tieuwe mededeelingeu ovet Tobjas Boas ten opzichte
van zijn relaties met hct SiadhoudeÍlijk Hof, Naarna door u\!
secrctaris lren inleiding gchouden lvercl tot de doo)- hem tel
hcrdelking van den horlderdsten steÍ{dag van den philoloogrritgever Wolf Heidenheim Scor ganise€dc tentoonstelling van
.le Heictenheimiana der Ribliothcca ltosenthaliana. llet kont
mij voor, dat wanneer dc bijeenkornsten van het GenootschaP
op deze oí dergeli.jke rvijze worden in8ericht hetgeen mct
den goeden \íil der lcdcn zcct rcl mogelijk is zc hêt nrcest
overeenkomen met de siudicl)iitrcnkomsten, zoods ze oorspronkelijk door het bestuur l)cdoclcl \ï:tren Deze organisatie kalr over€enkornstig hct v.rietas delectat het bczock
slechts ten goede komên en zal rrrk dc animo der leden orn
ccn onderrverp, passend in Lel liuder van ons Genootschap,in
stlrdie te nemen, slechts doen tocnemên. Het schijnt im'ners,
dat sleclrts zeer Neinig lcdcn de Selcgenhejd kunnen vinden
om zicjIr zóózeeÍ in ccn ondeNerp te vcrdieper, dat zii een
voordracht in ons Genootschap liunnen houdcr, die een 3c
heelen middag of avoncl kan v,rllen. In dit veÍsiagjaal was
Iret siechts llr. Dr. G. Cahnter, die aan een bij zijn toetle(len
alslicl alsware stilzwijgend aÍgelcgde belofte voldeed door op r
J)ecember r 93 r een voordrach t tehollden ovet:De rcchtspositie
van de vrouv volgens der Pentateuch. Àncteren, clie zich
eerst beschikbaÀr hadden Scstcld, konden later zeer tot onze
spijt aan hun voornenen geen gevolg geven. In het bijzonder
betreurden wjj het, dat Mr. M. Zclclenrust zich kort vooÍ een
door hem te houden voordracht \íegêns zickte moest terug

trckhen.
Op twee avonden hadden wij in den ioop van het verslagjaar tret genoegetl te kunnen luisteren naar buitenlandsche
gcleerden en *'el op 7 Octob€r r93r nàar Dr. Walter Fischel,
die \'oor de leden van ons Genootschap vcreenigd met die

5ivan de Loge Hileel van de Independent Order oi B'nei B'rith
het onderwerp inleidde: Von Juden, Halbjuden und Scheinjuden im Orient en op z Januari j.l. naar Dr. J. Carlebach, die
sprak over: Leben und Denk€n des j iidischen Iteligionsphiloso
phen Franz Ros€nzweig. Dat het Genootschap in staat was om
deze laatste, welgeslaagde bijeenkomst t€ belegten, dankt het
eengoed vriencl cler Joodsche wetenschap, die op zicir genomen
had oÍr alle kosten, die deze avond meebracht, te drageD. Hem
zij hier ook openlijk de dank gebracht, dien het Bestuur dezen
bescheiden mjnnaar van de Joodsche cultuur reeds schriftelijk

betuigd heeft. Iloge hij in staat zijn in zijn werkzaam tcven
nog veel te verdchten ter bevordering der Jooalsche belangen.
Dank zij hieÍ ook gebracht aan het Kerkbestuur der Ned.
Israel. Hoofalsynagoge en aan Parnassim der Port- Israel. gemeente voor het afstaan van hun vergadelzalen, waarin res
pectievelijk de voordrachten van Dr. Carlebach en van llr.
Dr. Calnter gehouden werden.
Wat het houden van voordrachten door buitenlandsche
sprekers betreft, zij hier opg€merkt, dat het bestullr van meening is, dat dtnoodigingen hiertoe in het algemeen niet van
het Genootschap moeten uitgáan, niet het minst ook om de
eenvoudige red€n, dat onze bep€rkte teldmiddelen dit niet
toelatcn, zoodat ook verschillende verzoeken, uit het bnitenland tot ons g€dcht, moesten worden afgewezen.
Den uitzondering meenden wij te moeten maken, waar het
Bold den pas tot eeredoctor der Amsterdamsche UniveÍsiteit
bevorderden D.. Trave.s Hedord. Wij zonden dezen geleerde,
die o.a. op zoo voortreÍl€Itke wijze bijdragen geleveÍ4 he€ff
tot de iuiste kennis van de beginselen deÍ veelgesmade Phaíi,
seóeË, tergelegenheid va-n zijn benoeming onze gelukwenschen
en nootligden hem tegelijkeftijd tot het houden van een voordracht uit. Zeer tot onze spijt moest Dr. Herford oDs berichten, dat zijn verbli.jf in Amsterdam te kort was om aan onze
uitnoodiging gevolg te kunnen geven.
Het BestuuÍ hield zich verdeÍ bezig met voorbereidende
bespÍekingen betÍeÍfendÊ de uilgave van epn nieurv nummer

van dc TlÍílra8en er Xrlededeciingen. In dezen vijfden bundel
za1o.a. opgenomen worden een staat van de boeke j van hct
genootschap, die dit jaar slcchts met enkele nummeÍs, voor_
nrlmelijk ons door buitenlindsche instituten ioegezorden,
is uitgebreid. Aan het Jiddisj instituut te Wiln:r zondeD wij
cen serie van onze Publicatics.
Met genoegen zij hier vcrmclcl de opening van het Joodsch
Historisch iluseum in het watrggebou\r alhier op 24 Iiebruari
j.1. Met dit leit wenschcn wij lrcl bestuur van het Museum, in
het bijzonder zijn actieve voorzittcr, Dr. D D. Cohen, die
van den aanvang af bijzorcicrcn ijver en liefde voor dit doel
getoond heejt, vàn hartc gehlk. Mogc het bestuur zijn idealen
op dit punt tên volle veÍwczcnlijkt zien; het kan daaÍvoor
blijven rekenen op dcD stcun van het Genootschap, dien het
thans reeds in den vorrr van ccn jaarJijksch subsidie Seniet.
Ook -{charvah, Bond van Israel. GodsdienstoncleÍ\Íijzen in
Nederland, $erd een klcinc bijdlagc ten beloeve van de uitgave van de artikelen, door wiilcn ltector Wagcnaar in het
Maandblad van den Borcl ecrml)liccerd, vcrleend.
Zoo is het Genootschap stccds bereid elke emstige PoÍling
iot het llrveren van Joodscl, wetenschapPeliiken arbeid in
Nederland te steuneD, zoírals hct zich ctit vanafzijn oprichtiÊg,
thans omstreeks r21l, jaar gclcdcn, tot taak heeÍt gesteld.
Moge het Genootschap voor dê Joodsche WetenschaP in
Nederland bet kometdc seizocn eÉn slagen belangstelling
voor zijn doel in steeds ruimcren krin8 te wekken.
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EERSTE JAARVERSLAC VAN CONSERVATOREN VAN
HET JOODSCH HISTORISCH MUSEUM

Het verslagjaar r93r rg32 is voor ons museum zeer be
langdjk gelveest. De publicatie van den gicls, de Llitbreiding
van de expositie-ruimte en de officióele opening van het
museum kurnen als de meest naar voren trcdende momenten
gememoreerd rvorden.
Het rvas noodig gebleken den bezoekers van onze verzame
lingen een kieine handleitling te geven, $aarmedc de vele

Ilcsnij(1.nis(lctklc.(1, zg.,,SIadoq-N)rk',

rsi!r'rr\'.

belangstellenden, ctie dikwijls zeer vr-cemd tegenoveÍ het
tentoongestelde konen tc staan, \'eg\rijs rvorden gemaalÍ
Deze gids, die eind r93r van de drukpers kwam, kreeg in
Februaíi rg32 reeds een aan[llling en dezen zomer moesten
1vt zelfs b! d€ nieuwe aanwinsten getj,?te Lreschrijvingen
ieggen, lvei een bewjjs, dat de verzamelin8 gestadig toeneemt.
Het neerleggen van een bcschrijving bij het vooI\.erp zeli
bleek zeer te voldoen, hetgecn ons aanleiding g?Lf dit ook tot
cle rceds in den gids opgcnornen nulnmers uit te breiden.
De nieuw verkregen nrimtc, dc aan den overkant van de
rotonde gelegen rondc torenkfiIer stcldc ons in de gelegenheid de verzameling meer ovcrzichtelijk te rangschihLen. FIct
bleek echter ook nu weder, .lat ccn streng doorgevoerclc
svstematische rangschikking niet gehccl te vcNczentijlien
\vas. Het is ons echter geiukt aan het geheel êen aangenltanl
uiterlijk te geven en ieder siuk op zich zelf goccl tot zijn recht
te doen komen.
Hetgeen het adDinistratievc gedeeltc van onze \,erkzaan
heden betreft, kunnen \ïij vermeldeÍ, alat clc irventaris geheel is bijgehouden, terwijl de iDvcntaris-nunnneE ooli op
de voorwerpen aàngebracirt werden. aaD cle bruikleenge\o.:
Nerden de in duplo opgemaaktc akten verstrekt.
Voorts werd een kaartsysteem aangelegd, waarin de systematische ordening streng is doorgevoerd. Het ligt in onze
bedoeling iD dit kaartsysteem tevens op anders geklcurdc
kaa.ten die voorwerpen te beschrijven, li'aarvan het bestaan
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ons brkrnd is, docl, dic \Íij niet oÍ nog niet voor onze vcr
zamcling hcbben hunnen verwerven. Deze \vijze van catalogi
sccÍcn zal ecn t\ïeeledig doel hebben. 'l'en eerste zulle zii, die
\lrot stuclicclocleinden ecr overzicht willen hebben van de
zich iD oDs land bcvindende voor.it€ryen, behoorerrde tot ons
vcrzanelgebicd, bierin een 1ve$vilzer vinden, tcr\rjjl $'ii in velc
sevallcrl opDlerdzaaDr zulleD knnnen blijven voor hctgccn vroc
gc. of later voor olrs n1 seum te verlverven zal zijrr.
I)e tijdsomstandigh€den, lvelke ons nict var Lct sticlrtcn
vrn hct Joodsch Histoisch Nluseum hebben terrggeho&lcn,
hebben het ons echter rog niet mogelijk Semaakt cle miclclc
lcn ie verk jgen, noodig voor uitbreiding van onzc verzame-

ling dooÍ aankoop.
I)e groei vaD onze collectie, die zoc'als \t'ij teeds ccldcl
dcd€n opmerken, niet onbelangrijk is, drnken wij voo. een
groot deel a:ln de \rei\ïillendheicl van onze schenkers cn l)r1Lik'
leengevers. DaaÍrii is wcl duideiiik 8€bleken, dat dc iclcc, clie
aan hct stichten van het mrserm ten grondsiag hecit gciegen,
n.l. het schcppcn van een milieu, warrh€en datgene moest
komen, wat anders hcr en derwaarts verstrooid zou \!orden,
ngaDg heeft gcvonden. (;narne staat rner aan ons museu
fanilie-siukkcu aï, dic niet meer gebruikt worden, lvctcnde,
dat dczc bij ons piëteitvol bcwaard zullen rvorden Dtarnaast lochten rij echter ook nog in bruikleen ontvangen
\roor\\erpeD, di€ cen cnkele rrraal 's jaars dienst doen en ctan
aan rlcn bruiklccDgever tijdelijk worden teruggegeven
\\'ij zouden atuurlijk bij gercgelden aankooP nog op gc
heel andeÍe wijzc kunnen verz:lmeien het: zor dan mogelijk
zrjn om in de a{declingen stukken lrit verschillende tijdperkcn
of van veNcbillend matcÍiaal samen te brengen om zóó ecn
geschiedkindig ovevicht te 8even. Rij elll(ellr SroePen mochi
l)et ons nu zcl{s reeds gelukken een begin van cen dergelijk
overzicht tc geven. Wij denken in dit verband atrD (Le niet
onbelangrijk€ collectie megillah's.
Voods zij nog vermeld, dat twee bclangstellerden, die onbekeDd wensciren te blijven, cle kosten van cle restauratie van

59_

ccn lieihoebah en ecn Xlegill:rh op zicl g€nonen hebben.
Ihardithet eerste verslag js, .lat door ons sinds clc Stichting van het Joodsch Hisbrisclr Museum uitgebracbt \ïordt,
hcbben rvt ons cr nict toc \itlen hcpalcn tc clczer plaatse de
:ranwinsten van dit verslngjrar tc vefmel.k:ll, maar hebben
het beter gcacht een oveÍzicl,t tc Stvcn van de belangrijkstc
stukken, die sinds de sticlrtinS (loor scllenking, bruiklcen oí
:tnikoop in onze verzamelinÍl ï'cr(lcn opgenoner.
I)e vetzarneiing aan ctc l)an(l !:,n (,ns schcma íloorloopende
noemen wij van de afdeclirs bcsnijdcnis ecn besn jjddiskist je
met vollcdig stel zilvercn v,u[crpcn ui1 d€n empire-tijd,
ccn stel kleudge Poolscbc bcsrrii(l(iis kleertjes, cen besnÍíle,
nis dekkleecl van \!it s,Ltijl n(ii (lc wapens van de familic
'l'eixeirà, ecn zelïde van \rlnarns.h l,orduurwerk,
beide uit de
r3e ceuw cn een besnijdcnishocirjc !,oor den Mohel op perkarncnt rnet gckleude teekcnnrgcn Lrit hct jaar rTrj
\''an cle afdeeling huNclijk vclrJrelílcn lvrj de zeer ímaie cn
historisch fi oogst interessllntc Hcbleeuwsche hulvclijksacte
\.an l)avid cu Rachcl ( udcl v,,,, ri Juni 1617 cn €en gonden
Irouwring rit de r7e ccuÍ'.
Een tallith versieÍd mct Vrrcti|lnschc kant nit het ei.dc
der r7e eeurv is het pronkstuli v.rn deze afcleeiing, terwijl het
Sebedsklced va dr. Samucl Srryhaii nls histo schc hcr;rneÍing tlan .lczeD grooten ,'\rnstcr'clannncr ber{,aard 1ïoÍdt.
\ian dc voorwerpen, die bij in cn uitgaan \.an clcn Sabbath
gcbrrikt rvorden, mogen rls bijzonclcrc specimina 2 i(laic
r7c eeu\ïsche Iiicldoesj-bckcÍs genoemcl rvol.clen.
V.rn dc feestdagen trecl€n ccn drietal, door de aan hun ccre'len €erstc het
rnonién vcrbonden i'ooÍwc1pcn,
(1oor
fhccabeèn-feest, dat bij ons o.a.
ccn t*cetal bijzonder
rnooic Chanuquillah's vertegcnwoordj8(l {'ordt, \\.aaNan cle
tene van gedrev€n koper uit de r7e eelrrï, alc nnder van zitver
rrit hetz€Ifde tijdperk, gcmerkt met een rreesterteeken, dat
nog niet ontcijferd is. Voorts de buitenge\roon Jraaie verzameling van megillah's van verschiilerde tijdcnen vcrschillend mate aal, waaívan clk op zich zetf merkwaardig is,
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zoodat \rij niet een enkel sp€cimen releveeÍen kunnen.
Een Deutsch Haggadah bord en een zilvcren eierschaaltje
voor de SedertaÍei, gesigneerd Volkert Aerettz Akersloot
i6J7, zljnvan deze afdeeling het lnerkwaxrdigst, teN'iil o.a.
cen ímaigekieurde Ome ol den overgang naarhet\VekenÍeest

De Synagoge en de Synagogale diensi ztn o.a. vertegen
woordigd door het melkwaardige model van dc (iroote Synagog€, de copie op rÁ0 van de ware grootte van he1 Hechal dcr
Portugeesche Synagoge, ecn zeer mooie r7e ceuNsche 'l orall
mantel, 2 ziivercD duimringen met Hebrccurvsclle itrscriptie
gedraecn bij het nitspreken van den PÍiesteÍzeger en hct uit
historisch oo8puDt zoo belangrijke rittrel<scl Uit clc protocollen bctreífen(']e de slichling €n cc$ie stecnl!'gging ïan dc
Groote Synagoge Ijar 1670.
lien Hebr-ceu$sche Bijbel ie Amsterdam in í)67 bij JosePh
-{ttlias gedrukt en opgedragen aan de Staten lan Holland,
.lubbel .rnntrekkelijk door den pÍachtigen ]Iagnus bànd, ee|
Pentateuch rret 5 ltollen en Ilaphiaroth gedrukt in 1646 bii
Joseph ben lllenasseh ben Israel en te zamen mei ccrl .rndere
uitgnvc vnn Athias i een schilclpadden band gcbonder, cen
Hebrccuwsch rraniscript mct vcrschillende \oorsclrri{t€n, ziitr
de voorbeeiden, dic r\'ij v r hetgeen de af.lcelirg boeken en
manuscriptcn orvat, naar voren brengen.
I)c afdeeli g beroep cn bcdrijf, die nog zecr klciD is, ver
dient lvel cven genoemd ti: worderl, d:lal dcze zoo juisl verrijkt wcrd rnet een nerkwaardig makelaars-contnct van r77,+,
terwijl 4 ebbenhoutcn met zilveÍ gemonteercle Dakelaarsstok
jes cen door Joden uitgeoefend beroep illustlecren.
Tenslotte noemen wij nog een groot aantal Slazen, dool den
beroemden glasgravcul l)avid Hendqucs de Càstro ge$aveerd en deschittere de collectie munten uil den Itorneinschcn
tijd, terwijl cle portretten er de voorwerpeD, aarl bekende
personen toebehoord hebbencte, ons naulver met de historie
cn de familiegeschiedenis in aamaking bÍengeD, waallian ook
de penningen cen duidelijk beeld geven.

6r-

Heb.eenwsclrc Bijbel opse
dlaÍten aan de Staten van
Holland. lÍ 5427 1667 door
Joseph Atbias nr
bènd met
itcdrtri{t llagnus^nrsterda
\raPor {l(tStaton ! Holland

'ILphill th.GÊh I' l'rtr L'

\chen ÍÍus

l;r,
l', ul.
if 5ri; rL,; t 'i\\nr\tFr

.làmdoor Josoph ]\thias A.drukt. Jnchtlcdcrcn band nrct g,iu{l l,eslag, sl{)tcn,
insen cD gouden k.ltilrg ,rn l)uitcD

het techoc r to (lras.n.

lio!) HlDtrrh lalLJr.
i(nl(r{)osj bêkc.

Wijrbclor bij gebed r^n (lrn

salJ

rtl trl f iki. .7Ll\!r - ;. .r $
I r rr,,3 L^Í S.rnurl l,Lr lr L ,
str.r !r .,.r r íle Ccnerntr .\ l.'l '
.J{\chunr' klo z{. Nei. Xilli)t. '
r\Nstor dNnr t.n gcschcnko gr.Ítc\ r
I'

'\,let Lle/e kofl" opsomming derlen \v,, slêchts een rge
SrePen
uit onze nu 335 nummers tellende vevameling.
Alvorens ons verclag tc bcsluiton willen wij een woord van
danL Íichten tot allen, van wie wij zulk een groote, wehvillende
rnedewerking mochten ondervinden. Wij wenschen in dit verb:md in het bijzonder n:r:tst ale schenkers €n bruikleengevers
het Bure:ru van l<unstzaken der Gemeente Amsterdam en de
ambtenaren van de Siedelijko liusea te vermelden. !Írij spÍe
ken de hoop dt, dat ook in de toekomst de prettige samenrverking in de zoo gastvrije omgeving zal mogen voortduren

Ansterdam, 15 November 1932

E, VITÁ ISRAEL
IIARJoRE H, BorlENHErrÍ
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-62BEKNOPTE VERSLAGEN VAN IN HET OENOOTSCHAP
VOOR DE JOODSCHE WETENSCHAP IN NEDERLAND
GEHOUDEN VOORDRACHTEN

VAN DE GEESTELIJKE STRUCTUUR DER
JOODSCHE GEMEENSCHAP IN DE EERSTE HELFT DER
r9E EEUW
il-ezing van MeiÍffÍoÍw C. Ettie op r8 April 1929
SCHETS

Het iaar 1848 Nerd doot spr. als middelpunt gcDolncn,
omdat het ook vooi de Nederlandschc Joden Sewichtigc
vrrlg"tukken op Iel rdpirr l,À ft 8"b,achl
Spr. wijsi er op, dat de Joodsche sam€nleviDg in deze
periode vcrdeekt js in t\r'ee groepen, die sterk van clkandcr
verschillen; niet alleen \r'aar het huu maatscltappclijke Positic
en \ïelstand betreit, maar ook in hun geestclijke instellinS.
,{an clen cenen kant staat de groote meerderheid der lÍrre
ghetto bcvolking en cle kleine b rgedj, aan clc rLidere zijcle
vinden we den gcgoeden middenstand. De lagere bevolkingsklasse voett zich nog geheel vreemd tegenoveÍ de Wcstersche
rvereld, is daarenboven zoo oeÍconservatief in dcnken en han_
delen, dat zij gcen hervomingen w€nscht en de leiding van
zaken als van oudsher vol vertrou\ïen legt in.le Landen van
cnkele Joodsche notabelen. Niet zoo de bctrekkelijk kleire
minderheict der welgestetde Joodsche burgerij. Zij necmt ced
levendig aandeel in het Westersche politieke ieven en kent
als hoogste ideaal hct volledig opgaan in cle Nederlandsche
samenleving. De bemoeiíngen van deze gÍoep met haar arme
volksgenooten bepalen zich in dit tijdperk uitsluitend tot het
wiilen verhcífen van hun zedelijk en economisch levenspeil,
een streven, dat tot op zekere hoogie zeus wenschelijk genoemd mag worden, dat echter een groot gebrek vertoont.
Het komt nl. in diepste wezen voort ujt het sterke assirnilatie_

verlan8en der hooge kring€n €n daardoor koncn zij cr toe
om hun verbetelingsplannen op te stellen zonder Íekening te
houden met de speciale geestelijke behoe{teD der giretto.Ioden en van hen tc cischcn, dat zij zich zullcn ontdocn van
hun bijzonderen aald. Want volgcns het inzicht der beter ge
situeerde Joden dezer periode vormÊn de z€den cn BervoonteD der lagere volksklassc het ecnig€ beletsel om tot {le, door
her zoo vurig begeerde, gelijk$,:rardigheid met do \cderiaDdsche burgerij te komen.
Doordat de gegoede Joodsclrc standen zich sterk.t iantccrcr
naar de Nederlandsche samcnleving, zijn zij vrijwcl o'rvcrschillig voor de politicLe nisb,uikcxr clie in het JoodsclÍ:
bestuuÍssysteem in tlen l(x4, (lcÍ tijden zijn binncngcslopcn.
Het jaar 1848 beteekent hicr ccn liccrpunt. I)e Joodscl,e

c{islc $lkk€r gescltud door de algectshevicring
vcn rB48 het vraagstuk du l)cshmrshervomrins acurt ge-

gemeenschap wordt ten

meene opNinding. Bovendicn is door de groncl$

worden. I)e nieuwe coDstjtutic staat nl. niet meer op dc basis,
dat der .e8eêring hct ,,jus i'r sllcm" tc,eliomt, tcgenolcr dc
kerkgenootschappen, naar slcclrts lrct ,,jus ciÍca sacra". Ook
het Joodsche kerkelijkc ie$,ur(l zxl dus ge\\,ijzigd moetcn
woÍden. Het verschijnen ïan ccn .loodsch *'cekblad irt dczc
dagen heeÍt er evencens tor bijgdÍagcn oln de c tiek op de
bestaande loestanden íeller cn .]c discussic ]$'cndiger te
makcn. Niet dat de Joodsche nriddcnstand in deze couÍant zijn
stem .loet hooren. De onverschiuigheid der beterc hringen is
nog niet overwonnen en haar gccstclijkc houding rnaakt het
daarbij onmoselijk, dat zij in ft]n Joodsch orgaan senocg vcÍtrouwen heeft om daarin haar campagne tegcr cle bestaanctc
misbruiken te openen cD h.urr dcDkbcelden omtrent ccn
betere regeling uiteen tc zettor. Slechts de reclactie erl cen
bijzondere groep van ontcvrcclcnen, tc ryetcn dc Joodsclrc
onderwijzers en de lagere LeÍkelijke ambten.rren, gebruiken

dit weekblad om hun grieven ieluchtentnoch bun critiek, noch
hun opvattingen omtrent ecn cventueele hervoÍming zijn veel
zaaks. Zij werken uitsluitend met de algemeene leuzcn van

64dezêi veelbe$.ogen tijd zondcr te beseffen, dat de gemeenschap, die zij lvitlen helpen, hàar speciale behoc{ten heeft.
Innricldcls heeft de Minister van Eercdienst irr het begin
vnn r84q door mictdel van een circulaire de hccr.en der Hoojdcommissie ertoe aangespoord om hrn mceningen uitcen te zetten over cle noodzakelijk gelvorden reor8anis.rtic. Het ant1\'oord van dit college laat lang op zich rvachtcn, hcr dateert
eerst van €ind October r3.t9. Iten rapport van de mccrateÍheid
en een, dat tle gevoelens van een enke lid vertolht, ademen
een gecst van star conselvatisme.
Een tweede minderheidsrapport daalentegen is h libcralen
gecst vervat. Nlaar al gaat de opsteller, M. H. codefroi, rte
latere ministel van justitie, ze€r .!.er in de techniek zijncr hcr
\-ormingsplanncn, toch is ook hem aiie werkclijkc democratie

Spr. komt tot de conclusic, dat gegeven cle onverschillighcicl der $oote massa en de geÍinge belangstclling der gegoede Joodsche burgerrj, de houding der Hooídcommissie
inderdaàd nict onredelijk scnoemd kan worden. Want alles
wÍst €r op, dat toerlmaals de tijden nog niet rijp war.en voor
€en ingrijpendc wijziging var het Joodsche bestlru$systeem.

DON FRANCESILLO DE ZUNIGA, EEN JOODSCHE
HOFNAR VAN KAREL V
Lezing van den heer MÍ. DÍ. J. A. vaí PÍaag op 12 Mej. Íg2g
Alvorens zijn eigenlijk ondeÍrvery te behandeleu gaf spr.
een korte inleiding over let instituut van den hofnar en de
geschieclenis der hofnarren, in oudheid, middetceuwen en
Na eenige bijzonderheden omtrent hoínaÍren van Karel V
cn van zijn tijdgenoot Fràns I kwam ht tot hct eiser iike
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onaler!íerp van zijn re.llr: de 8€schiedenis van den gedoopten
jonSe
lood Don Francesillo de ZnÀig- Hij wêrd nl in zijn

ioren kleermaler jF Tijn gcwe".r' bii den herrog van Bijar
,,1. rrar in dinnst Ernomcn. Ii.'rel v. die vdn 7:rn gLesligheiJ
vernomen had en veel bêhagcn schiep ir de kwinkslagen en
dÊn hêrlog over'
pràDDen \an hFI heêr'crr.rl,
" S'pr.ker rert.ldc in hrlzon'lcrlrnder' mer r"nhrling van
ane;doten, de geschiedenis varl den nar in het paleis van
I{arel V, waar hem, nadat hij reeds eenmaal in ongenade
w sêvalrên. ren slofi. voor gó",1 'e lo.Sdn8 ontzpsd werd
'. "haat der hovelinsen l,.r'l l'J zi'lr op d'1 hals gehaald
n"n
met het schrijven van ecn graPpige kÍoniek over den regeerinsstiid vrn Karel V iI Sp tiri T' n Jorte lrecÍt êên dêr vc '
Jooden
Looïnde erandes hem dool o, rr Jrril'muordenz;r lalen
manustript
Zrin kroniek, waaÍv. n r-lrrJk. c\"mPldíên in
Feu\t
b.houden zijn BpblevPr. \tr{',1 ,'r'r in dê negenrierde
sedrukr. Ge.chiedkunrlignrr Ircl'r''n 'r nooir proÍijl \dn 8ê
ook na {le p'rl'li, 'ti".r niêL v-n rillen trekk"n
ïrokken
"nha"r niel \"rrrou$J"n
Onoêr"oekin8er vdn d'
<la.r zrr
FIan-che geJecrdcn Mor'r-l 3 i" Pn l eonJrJon hebb' n e'hler
de offiuitgervezeir, dat zij op menig punt overeenstemt met
mede
bijzondeÍheden
eeniSe
clcel.lc
Spr.
ciëáe bescheiden
en
las
kroniek
de
van
omtrent ale veÍschillendc manuscdpten
koaan
geschreven
nar
alaa.na nog een brief voor, door den
ninein Elánora van Frankriik, zustcr van Karel V SPr. hàd
di eDicLpl spe.idar uitgekor"n om,l' vele gêê'liShedcn diF
erin voorkomen, rerriil her l.rcn' Jê aandJ'hr veÍdi"nt
omdat Francesillo de ZÉniga daarin zjjn Joodsche afkomst
vermeld1.

,66DE LEER DER KENNIS EN DE KENNIS DER LEER
VAN SPINOZA
Uededeeling van den heer Dr. M, H. Coheí in de .,\tgemeene
Ver8adering van 2 Juni rg29

Spr. heeÍt bij de keuze van zijn onderrve, p lekcning gel,ouJên mel Jen arrd en dc
"rrpt(ing v"n t,., ,,"r.,..r,',ap
en er zich all€reerst rekenschap van g€geven, \rrÍ loo(tsch;
Wetenschap is. Tot een korte, ktare, onaanvechtbalc formnte
is hij niet kunnen komen_ De een is voor d€ hjsiorisc|c rich
ting, de ander voor d€ titeraire, een aleÍde voor cle ihcologische,
terwijl het in den laatsten tijd meer en me€r ílcn Dnljonalen
kant uitgaat. Spr. waardeert ie.ters opvattins, doctr be_
r, pua l,e', Jd L mFn oB n
"r i- kurr, n kom.n t,.r , . rr r i, lrrir ,:
welke alles omvat- Wetcnschap immeN hecft gccD ]repaal.ie
religicuse of nationaie kleur. Spinoza citeert in zitn rverkcn
\ ,Jl n, mrnn"n d- l,.r op B.bieJ dcr JooJj ,.. \\:nr. n., 11.p
geschitierd hebben, als tr{aimonides, Rasji, Lcvi ben Gcr._
soD en anderen. Er is zelfs overeenkomst tusschcn cle mc ro
den van onderzoek, door Spinoza gevolgal en clic, wclhe in de
Rabbijnsche liieratuur als uitgangspunt van shrdie worden
genoemd. Deviervoudige wijze, waarop de rvoor.l cn .ler Hcilige
Leer worden verkla:ud, is ook, zij het in eenigszins govijzis_
Jcn vonn Jool sprno/a roeg, pa-r 7i z, í
fc\tnt. ,1. ,, r\o .
dige opvatting, /rrrr?, dc analogische of historischc opvar
ting, de delasj, de allegorische aíleiding eD .te sod, íle wijze
cler Kabbala- Spr. toont dit uitvoerig aan en meent ook trier_
door den invlocd te kunnen bewijzen, die h€t
Joo.tschc ctcnken
op Spinoza heeft uitgeocfend.

6Z

EEN GODSDIENSTDISPUUT TE AMSTERDAM IN HET
BECIN DER I7E EEUW
llccledeeting van den hecl L. HlÍschel in de Àlgeneene
Vergactedng \,an 2 Jnni r929r)
Na eer karakteristiek gcgcven ic hebben vlln de beide Persoonlijkhedell, die bij hci Arnstc,damscbe dispuut betrokher
rvaren, D.1. <1e Engelschc ihc(toog Hugh Bronghion e' de
geieerde :uis David Fnra,, schctst spr' het i'erlooP vnn het
dispuut, .lat, sàarschiinlijlt ir rí)o8 in de L:rtijnsche school

te Amsterdam plaats von.l, \\naÈl voomanleiijk 6 Ptnten

besproken r'€rden, o.a. rlc ierschillen tusschen llatth' I cn
Lucas III en eenigc plaaiscn rril lrct boek Dunië1, bctrekking
hebbcrde op de komsi vrLn rlcn I'lr:ssias
Spr. behanclelt nog ctrr Pluris bij deD Engclschen schrijver
maakt
James Houell, r'raar dit disp t Scnoemd Nordt cn
een
disomtrent
iele
verhaàl
hct
.pocr
vàn
melding
t€n slotte
ecn
en
IIurry
Àinsworth
Jood
puut tusschen den tsrowuist

jn het jaar

1622.

IETS OVER DE WOORDGRONDING IN DE
HEBREEUWSCHE TAAL
ed€dccling van den hecr J. E. Polak Jzt' in de Algemeene
VergadeÍjng vlln 2 Juni 1929
Spr. gaat bij zijn beschoulvingen uit van de da8esj in dc P
va; !2JPD, (Ex. r5, r7) die door sommi8couderc tèal8eleerden
beschouwd wordt te djenen ,,lethipharcth ha kèri':L" tot oplristering van h€t lezen d.w.z. h€t dubbel uitsPrcken van deze
letter zou zijn een schoonh€id van de Hebreeuwsche taal-

Spr, echter lvilde het probleem van het gebruik van deze
-t .-. i"a"a*ri"s i" i,, nau gehccl araedrnltt nr
Irijdrsàvon'l" v1,1
"Dc
l)l?

r?3.30. rs?-2o0 cn oorr alzonderlijk Lescbene.

-.68dagesj in ruimeren samenhang zien en lvel ir vertrand met
z.B. gtaelen van woordfamilies, waarvan hij 1:rt van voor_
beelden geeit, zooals dit ook door- Samson itapbael Hirsch
geschied is.
Resumeerende rvas spr-. van meening,

.lat men door ver
schillende voces van weÍkwoorden, door verdubbcting van
een of tweê letters, door toevoeging oÍ inlassching van een
der letters van rnJDNn uit een woord (radix) lnccr \loorden
met een telkens gewijzigde beteekenis verkÍijgt, zooclat fami
lies van woorden ontstaan_ Door verwisseline mct ílc tetters,
Jiê ror penzclÍdê carFgo.ie r:n uiring beï oor, n d, kc. crr,r.

irlcluis, en zeer dikrvijts met behulp van de kecUcttcN, ver,
krijgt nren, bij inductie te werk eaande, S/ory'cÍ van Iànitics
van rvoorden. Imme.s ieder woord stelt hier. ccn nieuwe
farnilie voor. Het zal niet vermetet zijn te bewercn, .1at wat
de dáBesj, zichtbaaÍ oÍ afwezig, tot de vorming van c(xl woord
Iamilie kan bijdragen, een keelletter velmag bij (lc vor_
ming van ecn g/oep woord,families. Hierbij houdc mcn rekc
ning met het feit, dat €en keelletter dikwijls in ptnnts v.ln.te
dáecsj optreedt. Wanneer men nagaat, tot welkc Sevoleen
l,pr u.Ilc,lpn , n vere, trik",r d.r rêrjchi ênd. wo^rri, r. t.idr,
moet men, aldus spr., lvcl tot de conclusie komcn. (ht het
laàtste \n'oord in deze kwestie nog niet gesprokcn is.

HEBBEN DE HOLLANDERS BIJ HUN KOMST OP
JAVA
DAÁR JODEN AANGETROFFEN ?
llededeeling van den heer MÍ. Iz. priís in de Algemeene
Vergadering van 2 Juni r9z9 r)
Spr. i<an deze vraag niet geheel bevredigend bcantwoorden,

omdat de gedrukte contemporaine bronnen, zelfs *,aar zij
r) Dcz. inodcdccting h h náar Aencct rígêdruLiinnct NicnN tsrx,:lictisch r!eêL
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stellige ve'kiaringen schijnen te geven, onbetroLlwLraar ziin
Wel had Van l-inschoten in Goa en op de kust van Malabar
.r r'n.l,in groote teDhrrdi\l'-Jood..ne 8emêênren 8e7ien
cn gaf lij van deze eerlevendige beschrijvingin zijn Itinerario,
rnaar claar, waar elders in de treschrijvingen der Hollandsche
.\r€onautentochten over Joden gesProken wordt, schijnt de
tÀ,aarheid zoek te zi.in.
Ookhet aandeelaler Jodcn jn.le Hollandsche exploitatie l'an
indió is nog niet vast tc stellen, lnaar moet nog nader op
uorden GeSrond vàn arcbivalische beschciclen onderznchr
van cle
verwarring
tegen
de
\laarschuwd moet l1og Nordcn
z.g. Portugeesche gemee.ten in lndië mct Joo.lsche, zooals
nog Wàtjen dit .loet. Beclocld zijn cchteÍ de Serefonneerde
kerken voor de Maleiers, wtt:u vooÍ llet overgroote deel rog
tot ir1 de r3e eeuw in hct I'ortuÍlcesch werd dienst gehouden'

HET AMSTERDAMSCHE MARRANEN-PROBLEEM IN DE
TWEEDE HELFT DER 18E EEUW
Mededeeling r:an den heer Jac. ZwaÍls in de Álgemeenc
Vetgadefng van 2 Juni 1929

Het Marranen probleem is, volgens spr', 1]oe\l'el talrlke
on.lerzoekingen uit den laaisten tijd het nad€r tot ziin oplossing gebracht hebben, nog niet Seheel l:n al clooÍgrond;
het is ook geer enkelvoudig vrlragstuk, maar een zeer gecompliceerd.
Spr. gaf eenigc archieÍsProkkels ten bestc uit cle vele stukken, cloor hem verzameld, als bijdrage tot d€ kennis van het
schokken heelt
Judaisee ngsproces deI Marrancn, dat met

plaats gevonden.
Zoo waren er older dezc menschen, die geLeel van hct
in hun
.Jírdentlom verweemal xlaÍen, clementen, die zich
gaarnc
bij de
zich
gevoelden
en
lieuwe omgeving niet thuis
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iD Nedcdand h€erschende kerk wiiclen àansluitent analeren
liet€n zjch tot gevaariike speculaties verleiden. Zoo doen ons
dc acten uit de notariëele protocolten kennis otaken met Àet

werkelijke leven, wa:rrin naast de groote ldassieke figurcn ook
persoonlijliheden van minder gehalte een rol spcle;.

ENKELE BESCHOUWINGEN OVER HET OORSPRONKELUKE CHASSIDISME
Lczing van den heer Dr. t. Litschílz op 16 -Tanuari rg3o
Spr. wees op cle toenadering tusschen lvest- en Oosrjo(ien_
donr gedurende de laatste drie decennia. Deze is ook bij de
studie der religieuze stroomingen zeer opvaltend. 't-crwijl ;!v.
GÍátz onder den invloed van het rationaiismc, dat tcgcn )ret
einde cler rge eeu\' heerschte, de Kabbala, bet optre(lcn van

Chassid en het Chassidisme ats bedrog cn bijge
toof schetstc, heeít men sedert begrepen, dat ae ifnUluli'"n

Itrlrbi Juda

de Chassidische gedachten overoud Joodsch bezit ztD en dc
Baalschcm eeD geest€lijke bew€ging inleidde, die van groote
bcrcckenij en vrn een dinp gehalre r'rs.
t)e groote belangstelling voor deze laatste geestelijkc be

Í.eging, die het Jodendom heeÍt gekend, spruit nier alleen
voort uit zlriver wetenschappelijke of ivijsgeerise motieven.
ntaíi lJar zjcl, nok llit behoelrcn in het JodpnLlom ván oD/crr
tij(I, rrcthen spr. !'erteleek met de periode van het ontstaan
van het ChÍistendom, verklaren.
Spr. ging dan de geschiedcnis van het begrip ,,Chrrssirl,,
en ,,Chassidisme" na, in dcn Bijbel, gedurendc den Hasnro_

neëntijd, in den Talmoed enz. en toonde aan, dat aan (le door
vcrschiilende _schrij vers beweerde tegenstelling van reti8icuze
uetten en Ícli8ieuze gevoelens geen zoo funclarnenteel bc_
teekenis in het Joodsch,geestelijke levcn to€kwam.
Het Chassidime is iets nieuws in sociaal opzicht en tevens

-

7r

-

eerl poging om dcr nadtuk te lcggen op de plichten en bedbelingen van het hart legenoveÍ die van hoofd en nuchter
|crstxnd. In beide pogingen lig een g€weldi8 idealisme,
rnaaf ook een gevaar.
Spr. gaat vervolgens dc vcrhouding na van het Chassidisme
tot de Kabbata en behandelt in het kort h€t oPtreden van
It. Jes. Hur'\Íitz, lateÍ vrn R..fuclaChassid en schetste e€nigszins uitvoeriger de hooídleeÍstellingen van het Chassidisme
ran lt. Israel Baalschem tob lÍ?oo t?6o), die door dicns
leerlingen verder ontwikkcld zijn. Na er op ge{ezen te hebben wat deze meester uit de liabbala overnam, rnerkt sPr.
op, dat zÍn plichtenlccr in zc€Í vele punten overeenstcmt
met de l€erstetlingen, die llachja ibn Pakoeda in zÍn boekov€r
de plichten van het hatt reeds 7oo jaren vroeger (ro4o)heeft
nedergelegd.

De Chassidische plichtenleet cn het instituut van den
,,Zaddik", later,,Wondcrrabbi", behandelt spr. uitvoerig
en kÍitisch, schetst de oorzakcD van veNal en bederf der
oorspronkelijke leer en bcsprak drÉrna de mogelijkheid vaÍ
eer wederopstanding der Chassidische ieer. Volgens spr. is
in een besloten Joodsche
hier onmogclijk.
^lleen
geestelijk
hallr
gerneenschap, <lie
cieen Neg zal 8aan, zou ook
de liàbbalistische rvijsbcgeerte cn hct Clussidisme een nieuwe
on1$'ikkeling cn renaissance kuDDcn bel€vcn, hetgeen spr.-toelictrt door eeD schets tc geven der historische Srondslagcn,
\\'aarop in Oost-Europa hct C|nssidisme kon ontstaan. Dc
g€schiedenis cler Joden in I'olcD, de toestanden vóór r7oo,
de b€hocften der Joodsche massa, \vaÍen gehecl :rnders dan
he.len in West-Èuropa.
cleze heden en
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DIE PRINZIPIEN GERECHTIGKEIT UND LIEBE

ÁLS
CRUNDLEGEND FUR LEHRE UND LEBEN IN JUDENTUM
Lezjng van den heer Dr. J. Wohlgemuth (Berlin)

op 13 Maart rqro

Spr. gaat uit van het probleem der attribute|leer. en \ïijst
erop, dat de vraag omirent de attributen van het Opperwezen
de kernvraag der godsdienstphilosophie in het :llgemcen en
van de Joodsche in het bijzonder is. Spr. behan.telr dc beschouwingen ontrent godsdienstpsychologie van I{rctou Otto,
die het Heiligc als dtgangspunt neemt; var HerÍnrnn Cohen
overrationeele godsdienstphilosophie, die uitgaat van het ccnheidsbegrip en van David Neunar.k over de Bo.ts(lienstgcsch e,
denis, die de on t\r ikkeling der Joodsche godsdicnstphitosophie
beheerscht acht door hct onderscheid tusschen metaphysische
en ethische attdbrten. Spr. neemt het bcstam aan van chie

hoofdatt buten: heiligheid en eenhei.t-eenigheid ats hoofclbc

ginselen eD gerechtigheid-tiefde (,,die tiebende cerechtigtreit,,)
als het alles beheerscheDde priDcipe. Eigentijk is er een anti-

nomie

in de begrippen gerechtigheid en tiefde. Zij moeter

echter in elkaar Brijpen. Deze ver€eniging van geÍechtigheid
en liefde js in leer en leven van het .Iodendom kamkteristieh
voor Gods wezen en werken. Naar-deze beginselen beoordeelen proíeten en psalmen het wereldbetoop. Openbaring
en wetgcving zijn uitvlocisels der lieïdevolte gerechtigheid
Gods, met als einddoel de verwezenlijking van het codsrijk oD
aarde. Beiooning en straf, schutd en vergetdiD8 zijn uiteindclijk ontleelld aan de liefdevoUe ger.cchtigheict, die v:ln cod
uilgaat en in hoogeren zin een eenheid vomt. Deze tcn.lenz
komt ook in andere goalsdiensten tot uitnits.

--13
IETS OVER EEN JOODSCHE SOCIALE PATHOLOGIE
(IN HET BIJZONDER HÁAR WISSELWERKING MET
ECONOMISCHE FÁCTOREN)

I-ezing van den heer Dr. Ir, L. HambuÍgeÍ op 8 Apr.il r93o

Het Joodsche volk heelt het lot van opsans cn Deersans
rnêr vele \olk.n g.ílA.,l l.,.lr , F
irr r"gen,t,tirrg rnoi
wat men gewoonlijk na dcn ondcrgang ziet
opgaaD
- ee|pracriscll
jn andere volken niet ge\\recst. licn verspreidc,
wcerlooze, uiterst kleilc ninclcrireid vormend, velkc zich
goeddeels niet wensclrte ki lssimileel.en, is de .Joodsctre gÍoep
tu elk volk een ,,vreemd" (tcrr(:nt gcworden, dat recds ats
zoodanig voo.wcrp vxl w,lDtr.ou\len en achteruitzetting
vormt. Door eeuwen heen van ru{'geweld, ir en tusschen íle
volken, is deze toestand nrccflnalcri gcaggllveerd Aldus vertoont hct beeld van d1rgro(,tc rnassa deÍ Jodcn cen ver\\rongen
\spect. Het groote kwa.rcl, dnt {lc omringende votken zrj het
ook ten deele in onwetqxlhcid (Len Joden van gencratie
op geneÍàtic hebben aan8cdrrLn, staat in schriUc tegensrelling
tot de diensten door .joodschc cultuur en Joodsche kracilt
onder dc moeilijkst denkt arc onstandighcden aan ile nenschHet is duidelijk, dat vcNchillendc consequenties ctaarvan
zich tot in onzen tijd laten v(:l volgen en dat voorat waaneming var economische vcrhoridingen het bereik€n van objectieve vaststellingen mogetijl( t(rn maken. In het bijzond€r
Íecente uiikomsten, op hei gebi€d der thcorctische en toegepaste sociale economie vcrkrcgcn, stelleD drarbij in staat
tot nieuwe gezichtspunten tc geÍirken. Spr. ging hierírp uit.
voerig in, ien deeie aan cle lur.l v:rn eigen ondcrzoeli op eco,
nomisch gebied. Het spre€kt daarbij we raast vanzeif, dat
uitgangspunt 't eer\renlang bcstaande {cit van een beperkte
beroepskeuze en keuze vaD vestigjrgsplaats dcr
Jo.len vormt.
In beperkingen vàn cleze en vetert€i anderen aard he€ft ecn
voortschrijdende gang van ver.dr.ulking zich op betreurr:rs-

74\,turrdige wijze geuit. liede ondeÍ invloed var rcchtsonzekerheid ontston.tcn toestanden, \r,elkc cLi{rpe sociaal-economischc
sporen van pàthoto8ischen aard hebben achtergchtcn. IlÍ is
rcden op deze opmcrking de uiispraak tc docn u)l8en, clal
geen voik geplaatst ondeÍ soortgcliike omstalr(lishedcn
geacht zor.r kunnen \ïorden, dc prestaties der Jo,:lcn of sociàaleconomisch en culhlreel gebied te ovcrtreÍtclr. Iicn nadcrc
analysc van deze en ïeN'ante Problemen veroorlooÍt teven-c
algemeene economische vraagstukken in zuivcr(kf lichi tc
plaaisen; in h(]t bjjzonder die, welkc op gel(l or c,(lict \t cztn
in vcrbarcl rnet de algemeenc cll t€chnisch-cconurisclrc ont-

$iklieling, betrekking hcbben.
I{onendc tot de kern var hct ordeníerp, forrrrriecrdc sl)r'
in het algemeen, dat dc voor\ïaarden voor ccn gr:oadz ('co
nomische) ontplooiing den Jodel cll vooral dcr .loodscl,r
Dassa onvoldoende Seboden konden zijn. Da'rr cr cllr (:'rg!
wissel'r'erking bestaat tussclen sociaal-pathologiscbc vcr
schijnselen en sociaal economische condities, blovcn conse
qucnti€s vtn uiieenloopendeD aard niei uit. Dc gr(x)ic vraag
is, in hoeverre in clit opzicht verbetering te verlvachten vall
Ook vcrdicnt het probteem volle aandachl, nr hocvcrre de
lodeD op den drur zeive cen toestand bevorclcrcn kunncn,
ilanrin zij een geiijkwaardige positie in den vrKlz:rmen strijd
orr hct bcstaan verkrijgen. Tot dc middelen, \rdkc men hier
toe rekenen kan, bchoort het organisccrcn van passcnd.
irstanties voor bcroepskeuze en vak oplei.ling. I)czc dicnen

Iet

opkomende Joodsche gcslaclrt, vooral in dc Sroote centra,
leiding te geven. X{cn mag op uitkomsten van \-ersirekkcD(lc
bet€ckcnis hopen, wanneer het gelukt een ioenemcnd rxnill
jongeliedel et passende bcgaving tot vmchtbarc \verkcri
aan een voortschrijdende,,technische" ontsikkeling te be'
k{ancn. Het gelclt hier toch c€n ontwikkelingsgang, aarvan
Dog.,neindig veel nut voor de nenschcid tc \cr\r'.lchten is
Dcn .Jodcn is niDmer eeDjg offer tc groot g(rveest, om hun
kinclelcr zooveei mogelijk gocd onderwijs te docn genieten De
groote vraag v:rn dezen tijd is echter, in \tclke,'icllitg zicli
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clit ondcrwijs heelt te be$,egen. t{et juiste ant*oord daarop
is voor Let Joodschc volk $cllicht nàg belàngrijker dan I'oor
.lc volken, \,l,ier ontwikkeling mircicr hindernissen ontmoer
Hct spr€€kt bij dit all€s echter vanzelf, dat het rut van elke
nrspannnrg op den chlllr dcnkbceldig wordi, \íanneer b'uut
Se\r'eld lieídevol ondernonsr arbeicl telkenmale verstoírrt
Hct leit, dat lcchtsonzckcrhcid dreigt opden duur alle krachts,
inspanning krachtverspillins ir doer zrjn, leidt tot de conse
qnentie, dat het belang ílo Joden bij een beterc vcrstandhouding trÉschcn clc volkcn, rlsrnede bij stabielere verhonclingen in den boezem vrn iqlcl volk, van primairc beteekenis
js. Zonder naderhg tot clit dcsi(lerat m van inter- en intr:rnaiionale strbiliteit dlcigt elk offcr vergcclsch te worden
Spr. denlÍ da:rrbij o.m. aan (lc groote offers, die pioriels op
Patestijnschen bodem brcnscn; maar nict ninder aan den
grooien rrbeid
me(le vrur rltureelcn êard $elke vo.,r
een bclangrjjk cLeel van hci Too(lschc volk ook in (le tockonst
ternidder der êudere volkcn kan ziin weggelegd.

HALACHA UND HALACHISCHER MIDRASCH
Lczir8 van den heer Dr. J. Neubau€r (Wnrzbur8) in de
-\tgemcene \rergadcring van 25 Mei rg3o
Spr. begon zijn r€lerrat rÍtii een inleidiiÍl o\-er dc Tannaieiische bronnen, dic lncn Scwoon is ic verdeelen in de ver
zamc]illgen in Midrasjvorn, dic dr wetten vastknoopen arn
het Sch,iftwoorcl (de z.g. hahchische Midrrsjnn) en die in
halacha- ol lÍisjnavomr, \rclkc dc zuivcrc, abstracte wêtst)rincipes cn beslissingen bevatten. I3ij eene beschourving van
dc ee$te gÍírep kwam spr. tot het rcsuitaat, dat deze in vele
gevallen irconsequent is en dikwijls juist bt op zich zelf
logisclle $'ettcn zcer gedrongen. Hrj sielde hiernaast de latcre
Iiaraictische enegese, die op zich zeu voikomen consequent is,

