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rnàar wier resultàten onlogisch en voor de practijk niet aan-
vaardbarr zijn.

et b€trekking tot de verhouding vaD beicle groepen tot
elkàaÍ bestaan er twee tegengestelde theorieèn. Beschouwt de
school van Zach. Frankel de aileiding uit hct Schriftnoord
als primair, voor velke opvatting Kroch al recds cLen grord-
slag gelegd heeïi, de latere ondezoeker Haicvi acht ze secun-
dair, maar legt claarentegen alle gewicht op dc z.g. Oer-
tr{isjna, een verzameling tradities, in beginsel uir dc allcrouclste
iijden l{komstig.

Volgens spr. was inderdaad de halachische exeges€ \'rn
Ezra's tijd af beslissend voor de wetsontwikkeling, zoorls blijkt
uit Ezra 7. ro en N€h. 3.3.; dit was ook cle opvatiing van
lirankel. Hiernaast echter bestond een corpus vall lrbstracte
Halachoth; reeds Rab Sjerira is deze meening toegcda.rn.

In den brecde ontwikkelde spr. daalna nog zijn stal]dpllnt,
waarbij hij den nadmk legde op het verschil in liamktcr
tusschen de hahchische lilidrrsj van rle oudcrc cn jongere

ZUR SOZTOLOGIE DES GHETTOS

Lezin8 van den heer Prol. Dr. L. von Wiese (Ktjln)
op rr Juni r93o

X{er zou kuDner denkeD, dat het Jooclsche ghetto tegen
woordig nog slechts uit historisch oogpunt van belang is en
dat het g€en studicobject kan vormen voor dcn socioloog,
die zich richt op thàns bestaancle toesta[den. Juist de ver-
d\r'ijnings- en overgangsverschijnselen vormen eclrter ccn g€-

heel van sociale processen van een gemengd karaktcr, zooals
dat ook overieens nenigmaal in het maatschappelijke leven
tot uiting komt. lte€ds het oude Amsterdamschc ghetto der
r7e en r8e eeu\r' was niet meeÍ een gedwongen ghetto, rnàar
de daar aangekomen Joden bracirten de tradities d€r middel-
eeu{sche afzonderingsghetto's mede. Hur sociale positie in

- 77'

,{msterdam rvas die van half-geïsoleerdheid. \ran de huidige
positie kan men zeggen, ten minste \rlanneer n"ij bedoelcn de
proletarische en klein-buÍeerlijke .Toodsche bewoners vàn het
oudste Jodenkwartier, dat hieÍ een uit sociologisch oogpunt
bezien gecompliceerde groep bestaat, die zich ten deele, ten
gevolge van in het da8elijksch leven diep ingrijpend ritueel,
warl de ovedge bevolking onctcrscheidt, ten deele echter een
met het Nederlandsche volks- en staatswezen eng verbonden
leven leidt. Bij het vcrval van he1 ghetto ais geisoleerde
vestiging, sluit zich de vorming aan van nierwe Joden-
buurten op anderen oï op clerLellílen bodem binnen de stad,
$,elke echter niet meer liunncD beschoulvd worden als z€ll
standige gemeenschappen, íl.r;u er vollediee beroepsvrijheid
bestaat en de godsdienstigc voo$chriften óf niet meer zoo
streng nagekomen worden àf Dict mcer van groot maatschap-
pelijk belang geacht kunnen wo1(len

Gelijk het ghetto, in rui:rclcn zill genomen, als sociaal ver-
schjjnsel belangwekkend is, is dit ook sociologisch het gevat
met de betrekkingen tusschcn dc menschen en de kleine
groepen binnen het Jodenkvarticr, in het bijzonder ten aan-
zien van de familie- en burenverhoudingen, alsook van de
vEagstukken van klassc, stancl cn beroep.

Spr. wicrp verschillende prol;lemcn op, die zictl bij de
siudie van de verhoudingcn in het ghetto opdringen lrn een
nader ondcrzoek vereischen.

DIE RESTE DER JUDÍSCHEN VIERTEL UND SYNA-
COGEN IM MITTELALTERLICHEN SPANIEN

Lezing van den heer PÍoi, DÍ. Á. S. Yahuda (London)
oP zg Nor e'nb"r 191n

Spr. zegt de belangstelling in het aangekondigde onde.-
werp volkomen te begrijpen, aangezien te Amsterdam nog
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vele afstàmmelingen \ïonen van her, die Spanje in 1492

noodgedrïoDgen moesten vetlaten. Van de €crctc vestiSing

der Joden in Spanje is alleen uit overleveringcrr, die een lcgen

darisch kaÍakier dragen, iets bekend Uit r lion ro 22 blijkt,
dat koning Salono samen met Hiram schepcn naàr Tarsjis

liet varen, waarmede vaàrschijnlijk het tcgcn\drrdige Cadiz

is bedoeld. In 585 v. d. g. i. zouden talÍijke Joodsdrc larnili€s

uit Palesiina zich in Spanje gcvestiSd hcbbclr' Vxsl staat

dat ra de verwoesting van Jertzal€m door-lilus in 70 de

groote uittocht van Jodcn naar Noord-Aírik. (i h(it Iberischc

sclriereiland begon. Philo (5o jaar n d S j) vcrhrurlt Íeeds

van bloeiende Joodsch€ kolonies in deze sirchcD, leNvijl

Paulus in zijn brieÍ aan de Romeinen tweemaàl er vlln sPreckt

naar Spanje te gaan om aldaar het evangelic kr Prulihen'
waarbij hij wcl in de e€rste plaats aàn de Jodetr gedacht zal

Gralschriíten uit de eelstc en twecde eelr\' \ïijzeu Íeeds oP

de zeer voorname positie, welkc de Jod€n zich in SPanje

had.len weten te velover€n. Ze Senoten er dc wolle btrger-
rechten en leeÍden er van handel en rijverheid' wijn- cn olijf-
bouw. Er volgde e€n tijd van verdrukking en vervolsing'
waaraan onder de Wesrcothischc heerschaPPij een einde

kwarn. Ruim een eeuw ging het den Joden lveer gocd, maar

onder den invloect van Rome begonnen nieurvc vervolgin8en

D€rst nadat de Arabieren in 7rr SPanje hadden veroverd,

kwam aan het lijden een einde en begon een glansperiode, die

pas vele eeuwen later met de verdrijving uit Spanie ophielcl

De Joden genoten volkomen gastvrijheid en kwamen tot
groote welvaaÍl. Velen van hen hebben a1s medici, astronomcn,

dichters, schrijvels, en vooral ook als diplomaten uitgcmunt

De TalÍnoedstudie nam een hooge vluchi ln Scen ancler

land behalve dan in dat der PÍofeten en psalnisten heeft ltet

Joodsche volk hooger geluk gesmaakt en meet voor de $eten-

schap ge.laan. Vooral in Toledo, Granada, Cordova, Sevilla

en Segovia waren belangrijke Joodsche gemccnten Abarbanel,

cabiroi, Juda Halevi, Nachmanides, Maimonides en tal van
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anclere corypheein genieten ecn weÍelclreputatie. De Í'ere1d-
handel \l'as nede voor een groot d€el in handen van de Joden,
die erioe mede\ïerkten om dc ontdcLkingstochten van Vasco
cle Gama en Columbus fjnanciëel mogelijk te maken en mede
instrumenten bedachten, om ze in staat te stellen, zich op zee

te oriënteeren. De invloed, dicn de Joden op de wetenschap
oefenden, kan blijken uil de vele honderden handschrift€n
in musea te Miinchen, ]:lcr1ijn, Onford, h€t VatjcaaD enz.
Zij hebben de steden hunncr irl\ïoning met tal van prachtige
paleizen en villa's alsnredc nlct vcle monumeniale synagogen
verÉkt.

In het treede clecl vrn zrtn voordracht deed spr. veie
mooic opnamen Lrit vrocgoc Sj)aansche Jodenbuurten op het
ctoek veÍschiinen. In Tolcdo, \r,rar tÍ'cc Jodcnbuurten waren,
hadden Joodsche n]inisters cl] rrde.e groot\raardigheidsbe-
kleedeÍs hun paleizen. Do twr. grooic monumentale syna

Bog€n, die na r.19? als kcr l(il in gebruik zjjn genomen, heb-
ben de eeuwen getrotscord. l)ooÍ lun schittelende in X{oor
schen stijl gehouclen architcrtnLr wekken ze nog ieders
belvonderirg. De Hebreeu$s{:hc nrscripties zijn alle bewaard
gebleverr Veertig jaar gelcdcn hccft d€ rcgeerhg ze tot natio-
nale monumenten verklaard.

Ook in Sevilla, Cordovlt, (;erona, Barcelona en elders is
er veel !ïat aan de vrocgcrc grootheict herinnert. Ook daar
kerken, die vroeger synagogen warcn, en schitterende gebou
wen, door Joodsche ma8nateD gestichi. Dat de verdrijving in
r49z den geest van het voik niel gedood heeft, is door de
geschiectenis afdoende bewezen. Vele nakomeiingen der bal-
lingen \ebbêl /r.h in d. l:,n,1. r. $J..r ,,rl dJ,t\r J riJn apge-
nomen, onsterfelijk gemaaki. \\an1 ondanks zijn moeilijke
omstandigheden heeÍt Israèl nooit opgehoudcn naar hoogeÍe
idealen te streven en is het de weÍcld zijn 8Íoc,te mannen blij-
ven geven.
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JUDISCHE ÁRZTE IM MITTELALTER

Lezing van alen heer DÍ. 0. Letbowitz (HombuÍg)
op 16 December r9.3o

De werkzaamheid van Joodsche artsen in dlr l{iddeleeurven
is tot nu toe door historici en philoiogen bestudeerd, in veel
geringere mate door artsen. Dientengevolge hec{t de studie
van dit ondeNerp op het oogenbiik een boven de grenzen
van vakwetenschap in engeren zin uitgaande beteekenis. Zij
levert allereelst djk materiaal voor Joodsche en njet Joodsche
geschiedenis. Daarcnboven is zij behalve als nateriaalstudie
van beteekenis voor de cultuurgeschiedenis en sociologie van
de voorbijsesane tijden.

Reeds bij het ontstaan van den Islam vindt men een leven-
dige werkzaamheid van Joodsche artsen zoowel op practisch
als theoretisch terrein. Door het vertalen van Grieksche m€
dische geschriften in het ÁÉbisch treden de Joodsche schrij-
vcrs op medisch gebied als cultuurverbreiders op. Daar late.
deze geschri{ten in het Latijn worden vertaald, zooals bijv.
het beroemde ,,De regimine saniiatis" van Maimonides, waar-
van ver-scheidene incunabeldrukken in de Latijnsche taal be-
starn, wordt de oude medische wetenschap van Gliekenland
gcdeeltelijk aan het Westen bekend-

In Spanje en Portuga-I $ordt de Oostersche iraditie verder
voortgezet. En het merkwaardige is, dat temidden van reli-
gieusen haat en rasvervolgingen altijd weer tàtrijke Joodsche
artsen zich aaD hun werkzaamheid wijden konden. Zelfs ge-

meentelijke betrekkingen geeft hun de stedelijke overheid.
Uit cultuurhistorisch oogpunt moet er de nadruk op worden
gelegd, datjuist onderde Spaansche medici de vereeniging var
geneeskunde met prestaties op het gebied wan philosophie,
rekenkunde en dichtkunst werd aangetroÍfen. Het is daarvoor
voldoende den naam van Juda Halevi te noemen.

]Iaar ook in de veel somberder en zorgwekkender omgeving
van het Joodsctre ghetto in Duitschiand vinden wij de Joden
zeer ijverig bezig mei de geneeskunst. Het materiaal daarover
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is zeer veel omvattend en in talijke acten vastgelegd' Dikwijis

is er aan deze documenten een humoristisch tintje; zoo wordt
jn 1394 in Frankfurt a. M een Jooclsche arts tot stedelijk

*'ondarts aangestelal en worden hem behalve 36 guldens nog

6 el laken van dezelfde soort en dezelfde kle:JÍ alsdechristen

beambten ontvangen, toebedeeld. Als curiositeit zij veÍ-

meld, alat ook vrouweLjke doctoren in de middeleetwen ver-

meld worden; zoo bijv in r43o een vrouwelijke oogarts Zerline

in Frankfurt, aan wie verloÏ Segeven we.d buiten de Joden-
straat te wonen. Tal van lrtscn lvaren in dienst van hcÍtogen

en bisschoppen en veÍzekerclen zich hierdoor ook een invloed

op die machthebbers Niet onvc'meld zij, dat ook de groote

humanistJohaÈnes Reuchlirr vrn ccnJoodschen aÍts iD Rome'

den fijnváelenden biibelconmcntator Rabbi Obaclja SÍorno,

niet slechts een deel vall zijn llebrccuwsche kennis, maar ook

den inilruk van een Joodsche iclcale figuur ireeÍt ontvangen'

zooals eenige eeuwen ltlteÍ I-essing een indruk had van

l'Íoses Ntendelssohn.
GeschiedkundiSc navorscireF tÍelícn Jooclsche artsen arn

in bijna alle landen, wi:rr.Joclen gcleerd hebben Altijd weer

voegàe zich de arts n|lar de eiEenaardigheden van het land

en leefclc hij mede met cle Poliiicke €n cultureele stroomingen

van zijn tijd. Toen hun omzrvervingen Joílen naar de Ooste-

lijke lanclen voerden, zijn ook claar Joden op geneeskundig

eeb,"a *e-kr.,m g.,'."J: zou $uf,l.n rêeLl- in r47b Joodi\F
ir,*n in K,k"u genoem'l Drr uok in lrali;r de Joods' h"

geneeskunst in voll;n bloei stond' zij slechts even aangeduid'

Daar rvorden ook taldjke Joo.lsche lijf:rrtsen van Pausen ge-

7,c:o zían wij in den loop van de ccu\ien cle Joodsche artsen

in socioiogisch opzicht ecn aparte groeP vormen ln eeuwen

van streng; scheidingvan Soalsdienstcn en rassen zien wij deze

artsen, die zelf diep in hct Joclendom worieten, tochsteeds'

in nauw contact met de grootc niet-Joodsche \ïereld, boven

alle gÍenzen uit de idee van een censgezinde menschheict in

eenvoutligen, vlijtigen arbeid nastÍevend 
6
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NEUE LITERARISCHE ENTDECKUNOEN AUS DER

OÁONÁTISCHEN ZEIT
Lezing vá-n den heer Dr. B, M. Lewin (Teruzatem)

op 3r Januari r93r

AIs inleiding tot zijD eigenlijk onderwery ga{ spr. een verkta-
ng vaD den titel gaon, den officiëeten titet van de hoofden

der leerscholen in Babylonië van circa 600 rooo. Sp.. ge,
looít, dat deze titel verband houdt met het antagonisme, dat
dikwijls tusschen het staatkundig hoofd van het l3abytonische
Jodendom, resj galoetha en het hooJd der leerschool, resj
methibhtha, heerschtê. Daar dc staatkundi8e voormannen
zich niet zelden aan ongeoorloofde praktijken schuktig maak-
ten, trokken de schoolhooÍden zich uit de staatkundige sleer
terug en verklaalden zich te \À'iller houden aan het8een pro-
fetisch wordt genoemd geon Ja'akob, de ware hoogheid van
IsraóI, d.i. de eeestelijke hoogheid. Hieraan ontleenden zij
den Ilaam ,,gaon", hoogheid.

De afsluiting van den Talmoed liet de Joden hulpeloos
staan ten opzichte van het godsdienstleven. Want in den
Talmoed werden wel uitgebreide discussies gehouden, doch
geen wetsbeslissingen gegeven. Dit werd dus de taak van de
komende Beslachten, de pedode der ceonim. Het is €venwet
te betrêuren, dat op decisodsch gebied zoo weinig uit dit vier-
eeuwsche tijdpeÍk is overgebleven. Ermoet echter vcel meerin
dien tijd zijn eeschreven, dat vertoren is gegaan. In een werk
op ProvengaalscheD bodem ontstaan, Ha 'ittoer (ongeveer
r2oo) wordt een weÍk gcciteerd, genaamdSêpher Methibhoth,
dat totnutoe onbekendwas. Spr. is zoo gelukkig ge!Íeest in
een manuscript te Nerv York twee bladzijden van dit werk te
ontdekken. Dit $'erk, dat den Talmoed ir1 zijn halachisch ge-
deelte hee{t geëxcerpeerd, is vervaardigd ongeveer twee en
halve eeuiv vóór dat van Alfassi (ongev€er.95o), en het moet
Alfassi bekend zijn geweest. Mcn kan duiclelijk merken, dat
,{lÍassi voortdurend t€gen dit werk polemiseert, zonder den
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naam ervàn te noemen. Dat ÀUassi het over de wetsvaststel-

ling nooit eens is met dezen voorganger, verklaad spr' daar-

uit, dat in Babyloniè twee richtingen zijn geweest, vertegen-

woordig.l door de scholen te Soera en Poembaditha De school

van Soera is gesticht door liab, clie een lcerling is geweest van

alen Palestinensischen Nasi ltabbi Juda, den samensteller del

Misjnà. Hierdoor werd de Palestinênsische overlevering te

Soera in eeregehouden en gecuitivcerd naast de tsabylonische,

Poembàditha hield zich alleen aar de Babylonische overlel'e-

ringen. Terwijl nu de beslissingen van Seler Methibhoth ge

baseerd zijn op de leerlingen van de Soerànische school, volgt
Alfassi uitsluitend de Poembadithaanschc autoriteiten. Van-

daar het verschil in de wctsPractijk
Na zijn vondst in New York heeft sPr' nog acht bladen

van het verloren Segane wcrk in Ordord teruggevonden Zij
rv.rren ingevorsd in epn ','hr !'n \llás"i

Het is spr. gelukt uit de ovcrLrlijfselcn der Geniza zeHs nog

een ouder werk dan Methibhoth tc ontdekken n l Sepher ha-

ma'asim. Spr. leest uit dit werk verschillende episoden voor

€n komt tot ale conclusic, dat door deze werken en door die,

welke nog later zullcn \torden gevonilen, de geoniemperiode,

die voor de Joodsche geschied€nis van zooveel gevicht is,

in een nieuw licht zal komen te st:lan.

EEN EEUW JOODSCHE DEMOGRAFIE

Lezing vaD den heer E. Boekman' op rr X{aart r93r

Spr. begon zijn inleicline n1et tc wijzen oP de Sroote ver-

anderingen, welke in de laatste honclcrd iaren hcbben Plaílts
gevonden en hun invloed deden gclden op het Joodsche volks-

bestaan. Deze verandeÍingen walen van technischen, econo-

mischen en politieken aard en beÏnvloedden ten zeerste de

sociale, geestelijke en cultureele posjtie der Joden.
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Ook geoglafisch vonden belangrijke verschuivingen ptaars.

Groote Joodsche massa's trokken uit agrarische en achterlijke
landen naar industÍieel en cultureel hoog ontrvikkelde landen;
uit staten met ovenregend Slavische cultnur naar- slaten met
Duitsche en Engelsche cultuur. Daarnaast vond in de oude
$'oonlanden een verspreiding d€r Joden plaats over de gansche
uitgestrektheicl van het land met de tendenz tot coDcentratie
in de steden.

Ituppin, Letsschtusky en LinÍiekl zijn dc voornaamste
schrijvers, die zich met deze en dergelijkc problemen, bezien
nit statistisch oogpunt, hebben beziggehoudcr

In 1825 bedroeg het aantal Joden over de gehecte nereld
ruim 3 millioen, in rgoo ruim ro millioen, in rq.3o bijna 16
millioen. Het aantal Joden is thans veel grooter dan op eenig
vmeger tijctstip der geschiedenis het geval \vas. \tan de ge-
heele \{ eÍeldbevolking maken de Joden nog niet r procent uit;
van het blanke És bijna twee procent.

De tijd van de sterkste toeneming ligt in de rweede helft
dcr negentieDde eeuw; de tijd waarin de hygiónische en sàni
taire verhoudingen in de groote sieden belaneriik vcrbeterd
wer.den. Dit had op de sterfte der Joden, die in zeer groote
mate staalsbervone$ zijr, een gunstigen invloed. Na rgoo vindt
een langzamere toeneming plaats - in enkete landen zelÍs een
absolutc achteruitgang - tengevolge van het snelle dalen van
het geboortecijÍer.

Binnen het .Jod€ndom heeít er een verschuiving ptaats ge
vonden tusschen Seíardim en Asjkenazim. Overal, ook in
h-ederland, zijn de SeÍardim procentueel zeer achteruitgegaan.

Vervolgens deelde spr. cijfers mede omlrent de verdeeting
van de Joden oveÍ bepaalde tanden en cultuurgebied€n_ In
1825 woonden in Europa 83 procent, in Amedka nog geen
half procent der Joden. In r9z5 waren dcze cijfers resp. 63
en 29 procent. Binnen weinige jaren zat in Amerika rond een
derde van aile Joden wonen. In Oost-Duropa is het percen-
tage Joden betangïijk achteruitgegaan. Toch woont er nog
d€ helft van a]le Joden.

De vcrdceling der Jod"" ""* "r.U "" 
land is abnormaai.

Iíet het toenemen van de grootte der steden, Sroeit ook llaar
arlntrekkingskracht op de Joden. In het bijzonder geldt dit
voor de hoofdsteden. Van elke roo Joden in de beirokken
landen wonen er in Kopenhagcn 92, in Parijs 70, in Weenen

cn T-onden 67, in Amsi€rdam 60.

De geboorte.taling welke in cle laatste hond€rd jaren bij
vrijwel alte beschaaïde volkcn valt waar te rlernen, is het
sterkst bij de Joden. Was vroeger het Joodsche volk het
kinderrijkste volk, thans hebben de nielJoden in $rest-
Duopa vrijwel allen hoogere geboortecijÍers dan deJoden llen
belangrijke oouaak van dit verschijnsel ligt in de aangeirezen

abnormale verdeeling over stad cn land, met alle sociale en

geestelijke gevolgen daalva[ llen dier Sevolgen is dat Joden
op lateren leeÍtijd hrwen dan niet-.foden.

Het gemengde huwelijk vcrtoont ecn stijging en oetent
reeds zeer duidelijk meÍkbaren invioed uit op het aantal

Joden. Zoo zou in Duitschl.rD(1, om het numerieke veÍlies
ten gevolge van het gcmdgde huwelÍk te ontgaan, ieder

Joodsch huwelijk ongev€er 7 kindereD moeten opl€veren;

het levelt thans r,5 op. Ook de stedteciifers zijn voor de

Joden ongustiger geworden.
Door de g€noemde oorzaken is overal het geboorte over_

schot vooÍ de Joden geringer geworden, in een enkel larcl
zel{s veranderd in een sterftc ovetschot. Ook in ons land
valt een emstige daling van het Seboorte-overschot te con-

stateelen. HetzelÍde kan trouwens, zii het in 8eÍingere mate,
woÍden geconstateerd voor de PÍotestanten. Voor cle Room-

schen en de groep,,Seen godsdienst" stijgt het geboort€

Was het geboorte-ovclscbot vool dc Joden in Amsteldan
in de periode rgor r9o5 roncl33oo, in cle periode 1925 r93o

bedroeg het rond 15oo.

Hoewel ook het aantal Joden h Nederland in absolut€n zin

is toegenomen, valt toch een relatieve achteÍuli8ang waar te
nemen. Telwijl toch dit aantat toenam var 59.ooo in 1349
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tot rr5.ooo in r92o, wàrer er op ro.ooo Nederland€rs in 1849
r92 Joden, in r92o 168.

Ten slotte stipte spr. nog aan het verlies, dat het Joden-
dom in den loop der vorige eeuw door den vrijwiligen doop
geleden heeft.

Trots alles is echteí het Joodsche volk in aantal toege,
nomen. llaar wij staan op een keeryunt; als de toestanden
zich op de aange8even wijze blijven ontrvjkkelen, dan zal
binnen eenige generaties het Jodendom in West-Iiuropa van
weinig beteekenis meer zijn. Het zwaartepDni zal dan in
nume ek opzicht naar Ame.ika verlegd zijn, terrvijt palestina
h€t cultureel centrum zal vormen

DE VROEGERE AMSTERDAMSCHE
JOODSCHE ÁPOTHEKERS

llededeeling van den heer Dr. D. E. Coheí, in ale Alg€meene
Vergadering vanJ Juni r93r 1)

Zooals bekend is, werden de Joden door de keur van 163z
van alle poorter-snering uitgesloten. Toch ryaren hun, volgens
Wagenaar, tJchalve de groothandel nog enkete vakken toege
staan, die ze mochten uitoefenen en \,!et dat van doctor,
clirurgijn, apotheker, makelaar en op vertoon van hun inge-
zeteDceduul, van comenijtrandelaar, vette.li,aarier, tapper,
tabaksbewerker en boekdrukker.

In het jaar 1795 kwam er een geschil voor den Itaad van
Amsterdam bjj de benoemine van ove.tieden van het Apo,
thekers gi1de. Hierbij bieek, dat in 1638 een Apottrekers-
Silde was opgericht, !Íaardoor den Joodsche apothekeN, die
zich tot ctien tijd vrij konden vesrigen, verboden wer.t deze

r) Dc,c NcdcdecliDgis in tÉxr sctrcl atscdml'! tn h.l lhaÍnac.ntis.t Wocli'
blad,6se jarq., no. rs.
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Doorle-snê jne uir Iê ocÍenên Pía'Lisch had dij 

'vênwclgeen
L"reckenis, daar rii voortginsên Tich oo de oudP ltiizP rê

ve.liRen. Nu de.onrró1. op de Jood('he aPollrêkFrc ontbrik
I rm hun dantal snêl roe, ?aoddt dÊ í-hri.lcn aPolhekers

zich bij request bij dlrn Magistraat beklaag'len over het

sterk toenemen der Joodsche vakgenooten, die niet aan het

dispensatorium gebonden \ïaren
Éurgemeesteren verboclel hun hierop in 1667 medica

mente; aan Christenen te verkooper en bevalen, dat zij

zich aan het dispensato m hadden te houden Hoervel de

looclsche aoorhÀers Íirrln.i'el door 'le7e 
bêPalingen niFr

"*"rden Uenad"eld, roeldor zii zr'l- hi'rdoor mor"lGegriefd'

JoseÍ Abnhàm Charleville verzocht in r7o5 \'oor het eerst

ilen Inspectores Colegii Medici zijn zoon Philip als leerlin8

bij een ahristen apotheker te mogen laten inschrijven Deze

vËstigt zich drie jaar later als aPotheker in een winkel bij de

Poriugeesche Joodsche keÍk
Opis.tan',ari ITrr s'r,l 'crr ri' $ek'uÍvoordPJoods'he

aooihek.r= inees.l,l.'!',rrrir t,lrikr. Jal Bur8êíncesteren ván

-\m.terdJm riar,' e.n br,,,le- "ra-Jpunt hêbben dan h'l
Collegium Medicum De Amsicrclamsche Magistraat deed de

drukiende bepalingen van vroeger te niet en stelde Joodsche

en Christen apothekers fielijk
Spr. we"" ttog op het ,,a.]res en vertooS", dat door dr' C

Heiibron Czn. in r?96 bij de nalionale vergadering lterd in-
peJiend. warrin de nooJrakehlklreiJ \ oor hFt grondiSe ondPr

iiclrr in ,lc schei- "n ,rrsèniik,rrJe \oar dP aJn:raandc dpolhe

kers weId aangetoond. Dit geschrift heeÍt grooten invloed

gehad op de w;ttclijke regeling van dit onderwerp, clie later

tot stanal is gekomen.

Ten slotte noemde spr' nog dÍ sarphati, die hei initia-

tieÍ heeft genomen tot het oPrichten van de Nederlandsche

NaatschaPpij tot bevor.lering van 
'le 

Pharmacie, waarvan

hij een der eerst€ bestuurders is geweest



MEENINGEN OVER DE TOELÁÁTBAARHETD DER LIJK.
OPENING UIT GODSDIENSTIG OOCPUNT OP HET EINDE

DER 18E EEUW
Mededeeling van den heer Dr. H. pinkhot in de Algemeene

Ver€adering van 7 Jrni r93r 1)

Nadat spr. er op gewezen had, dat men inJoodsche k.ingeD
lÍkopening slechts dan toelaatbaar acht, wanneer daarvan
onmiddellijk r-€sultaat voor een acurt gevat te verwachtcn
is, gaat spr. breealvoertg na de meening van clen erken.len
autodteit Rabbi Jechezkel l-andau uit de r8e eeuw en aie
beweegredenen neergelegd in diens Rabbinale Itesponsa, die
tot een aÍwijzend standpunt geleid hebben. Sinds.lien is her
belang van sectie in de medische wetenschap meer op dcn
voorgrond gekomen. Daarom achtte spr_ het thans ger!.erscht,
dat van rabbinale zijde overwogen zou worden on1 aan de
toelaatbaarheid van sectie, die in bovengenoemd geval op
geen principièele bezwaren scheen te stuiten, uiibreicting te
geven en wel in dien zin, dat lijkopening geoorlooJd zor
moeten zijn, wann€er voor den arts, die den overledenc heeft
behandeid, uit den loop en den aÍloop der ziekte practische
vrager voortvloeien, die naar zij n meening slechts door onder_
zoek var het iijk kunnen worden opgehelderat. NIen zou zictr
echter ook telken male van de toestemming aler ver.wanten
moeten vezekeren, daar men de gevoelens der nabestaanalen
nimmer hierbij mag krvetsen. Spr. acht als arts aien toestanat
in het buitenland, \ji'aar toestemming tot lijk-sectie vooraf
door patituten moet worden onderteekend uit den booze, om-
dat patiènten zich zouden iaten weertrouden in ziekenhuizen
te worden opgenomen en den levendeir daardoor schaile zou
worden berokkend

r) Deze mcdcdeelirig is in naar scheel .fsedruhr nr ncr \iccklnrd roor IJr
Ihrisgezinnen vrn 26 luni rqrr.
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HET REGLEMENT VAN DE ADATH JESCHURUN (DE
,,NEIE K'HILLOH'') TE AMSTERDAM

Mededeeling van den heer DÍ. D. M. SlÍys, in de,A.lgemeene
Versaderins van 7 Juni r93r 1)

Het Reglement dcr Joodschê Nieuwe Gemeente, die te
Àmsterdam bestond var 1797 tot rBoB, is, hoewel de leicleÉ
van deze gemeente de pers aan hun belangen $isten dienst-
baar te maken, nimm€r in druk verschenen. Toch achtte spr.
het merkwaardig genocg om hct t.z.t. in zijn geheel te publi-
ceeren; thans wenschte hij slechts een inleiding etoe te geven.

Dc Nicuwe Gemecnte kan worden gezegd een aanvang te
hebben genomen op 26 \Íaart rjg7, toeí 2r leden der Hoog-
duitsche Jooclsche Gemeente hun lidmaatschap opzegclen. Pas
toen zij reeds R. Isaac Abrahan Graanboon tot Oppcrrabbijn
aangesteld, een bidlokanl met ritueel bàd envergaderzaal inge-
richt €n een begraaíplmts arngekocht hadden, rvelden op
20 Mààrt 1798 het Re8lemcnt voor de ceremoniëelc orde en de
Statuten der Gemeente vastgesteld en opgenomen in een bock,
dat thans nog bij cle HooÍdsynagoge be$aard 1rcrdt, ho€!ïel
1'erdel het Archief deÍ Nien\r'c Cemeente in r826 vernietigd is.

Het regl€ment besimt uit r9 hooídstukken en is eenigc
keeren gewijzigd. Opvallend is het, dat het in Hollandsch-
Joodsch jargon is opgesteld, hier en daar a{gewisseld lllet
zuiver Hebreeuwsche uitdrukkingen; ook de meeste handtee-
keninS.n zijn in Hebreeun., li, kd,dkrêr..

De groepeering in hoofdstukken is een ovum, daar de
reglementen der oude.foodschc gemeente deze verdeeling
nog niet hadden. Het nieuwe reglement van r8o8 heelt deze
blijkbaar overgenomen van de Adath Jeschurun, daar ook
d€ opschriften der hooïdstukken gelÍkluidend zijn.

Het reglement voor de ceremonióele orde dient nog nader

r) Dez. nredcd.eli.g is ir haar gcloel algodruh n, net NienN lsr:,,li.1irch
\veeHtad ïrn r: êD r9 Jui rgrr cD nr hcr \\ êeHt.d voor Isr. Huisge,inr.! vin
16 Juni r93r cr dcd tcdcn rnn het scnools.hrD in o\ïÍiruk ro{ilczondcr.
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vergei€ken te worden met de gebruiken, zooals die inhet werk-
je Uelis josjer, riitgegeven door Israèl Graanboom, zoon van
den bovengenoemden Opperrabbijn, worden vermeld.

VON JUDEN, HALBJUDEN UND SCHEINJUDEN
IM ORIENT

Lezing van den heer Dr. WalteÍ Fischel (Jeruzalem)
op 7 October r93r

Spr. zou van zijn eNaringen van zijn reis naar Í{oeÍdistan,
waar in de gebergten een groot aantal Joden wonen, verspreid
over een honderdtal kleine dorpen en enkele groote steden
eenige m€d€clqelingen doen. De Joden in die kleinc plaatsen
zijlr nog zeer weinig door Europeanen bezocht. Zij beweren
nai{omelingen te zijn van de v,rrspreide tien stammen.

Daarna ga{ spr'. een over'zicht van de verschillende theo
rieën over de verblij{plaatsen van de tien stammen en sprak
als zijn meening uit, dat voor de verondeÍstelling, dat de

Joden in Koerdistan van de tien stammen afkomstig zi.jn,
\l'el eenige grond bestaat, daar hier het gebied is, waarheen
deze gevoerd waren en hier ook een riviêr, Sab genaamd, tc
vinden is, die met de legendarische Sambatjon te vereen-
zelvigen is.

In taalkundig opzicht vomen de Joden aldaar een bij-
zonderheid, daar zij de Arame€sche Targum als spreektaai Be-
bruiken.'teDgevolge van het {eit, dat zij in kleinen Bet e in
die dorpen Íonen, ontbreken daàr de gewone religicuze insti-
tuien als: Syna8oge, Beth Hamidrasj enz. Zij worden nu
er dan bezocht door een ,,Wanderrabbi". Hun Joodsche ken-
nis js gedng. De Sabbath wordt zeer streng door hen in acht

eenomen. Zij hebben echter zeer bijgeloovige voorutellingeÈ,
waaNan spr. eenige staaltjes mededeelt.
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Er zijn sl€chts Kabbalistische handsch ften te vinden o.a.

betrekking hebbende op ,,DÍoomuitleggingen" en op ,,Gene-
zing". De Joden onderscheiden zich in hun kieeding weinig
van de inwoners van het land, dragen bonte kleeren, telwijl
de vÍouwen zich tooien met oor en neusíingen, De beroepen,
die zij uitoefenen, zijn mindenvaardig. Velen zijn looiers,
verveís enz. teíwijl eÍ ook een groot aantal mafikramers zijn.

Over het algemeen zijn zij krachtig van lichaamsbou\,".
Spr. ging hierop over tot dc Joden in Perzië, waar zij een

tijdlang als paria's beschourvd werden tengevolge van de
overheersching van de Sjijjietische secten in den Islam. Thans
is de toestand voor hen beter door den toenemenden in-
vloed van het Bahaisme. Eigenaardig is 't nu wel, dat daar-
door vele .loden sympathie ztn gaan koesteren voor het Ba-
haïsme en zich zoo goed als geheel geassimileerd hebben. Naast
juweliers vindt men oncier hen vele musici en dansers. Ook
hier is geen Talmoed kennis tc vinden. De ,,Aliance IsraéIite
Universelle", heeÍt in verschillende plaatsen een groot aantal
scholen, maar nog te wcinig, d:lar de zending met uitgebreide
middelen hier krachtig weÍkzaarn is en zelÍs te Teheran een
aantal scholen bl,zit. Ook ziekenhuizen heeft de zending ge-
sticht, zoodat het gevaar voor :rfvalligheid van het Joodsche
gelooï bestaat.

Ceheel oDbekend zijn de schijn-Joden in sommige plaatsen
in Pe.ziè, die door spr. bezocht zijn. Zoo kan meD in Knm
het graÍ van Zippon (de vrouw van Mozes) vinden. Zoodat
men mag aannemen, dat ook hier evenals op andere dergelijke
hcilige plaatsen Joden gewoond hebben. Toch zljr- deze er
thans niet te vinden. Bij Dader ondezoek blijkt evenwel,
dat een aantal Mohàmmedaren daar in het geheim Joocl-
sche gebruiken in acht neemt.

Men vindt ze in Tebris en in NÍeshed bij Afghanistan, waar
nog oud€ Jodenwijken aansewezen worden.

Van de Joden in Koerdistan en Perzië zijn thans velen in
Palestina gevestigd, waar zjj tot c1e beste elementen van het



DE RECHTSPOSITIE VAN DE VROUW VOLGENS DEN
PENTATEUCH

Lezing van den heer Mr. DL CJahnteÍ op r I)ecember r93r

Ter inleiding gaf spr- eenige algeneene beschouwingen over
den Pentateuch, waarbij hij het orthodoxe en bÍbelcritische
standpunt tegenover elkaar plaatste e o.a. melding maakte
van het wetboek van Hammurabi, dat in rgor bij de liÍansche
opgraíngen in Susa ontdekt werd en in veleopzichten over-
eenkomt met den Pentateuch.

Tot zijn eigenlijk onderwerp gekomen, volgde spr. het leven
van de vrouw van haar geboorte tot iáar dood. Reeds vóór
de geboorie is zij een onderwerp van zorg voor den Wetgeverl
Wordt een zwangere vrouw bij een vechtpartij gestooien, clan

zijn daaraan juridische gevolgen verbonden. Spr. behandelt
daarna de reinheidswetten der vrouw om daarop over te Saan
tot de opvoeding der kinderen; op twee plichten wercl daalbij
de nadruk gelegd, n-1., de kennis der Wet en de eerbiecl voor
vader en moeder.

Het huwelijk met alles wat daarmee in v€rband stond of
eraan vooraÍ ging, werd daama besproken, waarbij spr. tot
grondslag nam wat de Pentateuch veÍhaalt omtrent het leven

der aartsvaderc. Hierbij kwam ter sprake de Poiygamie,
het concubinaat, het afleggen van g€loften doordevrou$', het
bezit van slaven en de ontbinding van het huwelijk. In het
huisgezin nam de vÍou\Í een zeer voor-name plaats in. ZÍ
werd volstrekt niet als een minder'waardige beschouwd en

kon zich - als zij wilde ter dete doen gelden. Ook tocn
zal wel reeds gegolden hebben, \,\'at later zoo eigenaardig is

geformuleerd in: ce que la femme veut, Diet veut.

93

LEBEN UND DENKEN DES JUDTSCHEN RELICIONS-
PHILOSOPHEN FRANZ ROSENZWEIG

Lezing van den heeÍ DÍ. J. Carleb.ch (Altona)
op z Januari rg3z

In de Joodsche literatrur van den tegenwoordigen tijd wordi
Franz Rosenzweig als een phenomeen beschouwd zoowel aloor
zijn persoonli.jkheid als door zijn werk.

CeboÍen in een milieLl, dat geheel van het Jodendom ver-
vreemd was, heelt hij zich geheel en al door drang van binnen
uit weten te ontwikkelen tot een der grootste interpretator€n
van het godsdienstige Jodcndom. In d€D korten levenstijd, die
hem ver8und was (geboren te li,rssel in 1886, overleed hij te
Frankíurt a. M. in 1929) heeít hij werken van groote beteeke-
nis geschapen, waarvan hct voornaamste is: Der Stem der
Erlósung. Het is een pliiosophische verhandeling over het
.Jodendom, die rekening houdt zoowel met de klassieke denk-
systemen als met de rnodeÍne weÍeldbeschouwingen. Rosen-
zweig beschouwt God, Werelcl en Mensch in hun onderling
verband en stelt daamaast de begrippen: Schepping, Open-
baring en Verlossing, die vrn God uitgaan en op Wereld en

IÍensch inwerken. Verdel geeít hij een analyse van de beide
groote godscliensten, het .lodcndom en Christendom, behan-
delt hrn geschiedenis, fêesten en littlrgie; hierbij blijkt, dat
deze beide godsdiensten clc mccst omvattende oplossingen van
het weÍeldprobleem zijn en twee elkaar aanvullende geestes-
machten, die aan het einde der dagen elkaar in de Goddelijke
waarheid zullen ontmoeten.

Daar Rosenzweig de Rijbei als het hoogste woord van de
Goddelijke openbarin8 beschourvde, wijdde hij zich tezamen
met Martin Buberaan de bewerking van een nieuwe Bijbelver-
taling. Ofschoon een vreeselijke ziekte zijn lichaam sloopte,
trachtte hij met onuitputtelijk gedulcl den waren zin van het
CoJ,woord te vrnden.

Zoo heeft Rosenz$'eig in zijn kort leven veel tot stand ge-
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bÉcht, maar vooral zr.jn wijsgeerit werk, clat wegens zijn
moeilijken stijl nog steeds niet voldoende bekendheid 1'er-

worven heeft, verdient €en nauwgezette studie, ctaar zijn
systeem ons den weg wijst te midden van dc stroomingen van
heden en verleden en ons leidt naar onze levensbestemming
als mensch en Jood.

DE INVLOED VÁN DE PALESTINENSISCHE MIDRASJ OP

PHILO'S ALLECORIE

Mededeeling van den h€er A, S. Levissoí op 3 April r9l2

Spr. ivil uitsluitend nagaan den invloed van clc X{idÍasj
op de allegorie vàn Philo, niet op Philo in het alge een. Om

dit te doen moet men een scherp onale$cheid maken tusschen

Midmsj en allegorie. Beide zijn systemen van tekstinterpÍe-
tatie, waàrbij men €en dieperen zin in den tekst Í'il leggen.

Voor Midrasj hee{t echter de ietterlijke zin een reëclewaarde,
voor de allegorie niet- Spr. bestriidt hierop de rneening, dat
de altegorie uit Midrasj zou ziin voortgeko en en toont aan,

dat men de allegorie bij de Alexandrijnsche Jod€n moet ver-
klalen uit het streven om de in die tijder algemeên to,rgepaste

methode van tekstveÍklaring in de Hellenistische \ïereld te
voken. Àangezien echter de invloed van Midrasj op Philo zefi
heel groot was en een deel van hemzelÍ vas geworden, heeJt

hii ziin alleeo e dikwijts op de Midrasj opgebouird Tot haar
ontstaan was Midrasj echter Íiet de oorzaak.

Spr. wijst vervolgens op het verschil in houding van Philo
ien opzichte van den letterlijken zin der ThoÍah, dat men
in zijn boeken kan vinden. Dit wiI spr' verklarcl door een

nieuwe theorie, waarblj hij aanneemt een ommekeeÍ in Philo's
leven, doordat deze, gedwongen door de uiterlijke omstandiS-
heden, zich moet gaan bewegen in het openbare leven en zoo'
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de gevaren van de allego sche verklaring van de Wet onder
de oogen ziet. Uit deze tweede periode stamt o.a. ook zijn ,,De
Vita Mosis", dat niet zooals men gewoonlijk aanneemt voor
Heidenen geschreven is.

NIEUWE MEDEDEELINGEN OVER TOBIÁS BOAS TEN
OPZICHTE VAN ZUN RELATIES MET HET

STADHOUDERLIJK HOF

van den heer D, S. van Zuiden op 3 Aprit 1932 1)

Tobias Boas, geboren ir lí)qa), was een zoon van Abraham
Boas, die een koopmanshuis hacl in juweelen, goud en zilver.
Tobias had later een groole bankierszaak €n \{oonde in de
St. JacobsstÉat in Den Hrng (hct huis waar later het thans
weder verplaatste Oudeliede|gcsticht, cle Zurkann-stichting
stond).

Uit de archieven bleek het spr , dat het bankiershuis Boas
in belang jke Íinanciëele rclaties stond met Pdns Willem V
en hem ondanks debez{'aren, dic diens rentmeester en thesau
rier, mr. J. G. Reigersman, daartegen aanvoerde, verschilten-
de malen flinke en belangijkc geldsommen ter leen gaf, zoo-
wel in privé (ter gelegenheid van het huwelijkmet Wilhelmina
van Pruisen in 1766) als voor andere belangen.

Het bankielshuis Boas, dat latcr in handen van de zonen
van Tobias Boas (Abraham en Simeon) rvas overgegaan, heeft
\ rj92 zljn betalingen gestaakl.

4 Dczc ncdêdoeting is nr hrar l]|trol aÍff.lnrl h Dic Hash. rr3?
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INLEIDING TOT DE TENTOONSTELLING VAN DE

HEIDENHEIMIANA DER BIBLIOTHECA
ROEENTHALIANA

ter herclenking van den hondersten sterfdag van

Woll Heidenheim F757 ÍV2)
cloor den heer L. Htrschel op 3 ÀPrjl r93?

\1'o1f ben Simson, geboren te Heidenheim in 1757, genoot

zijn opleiding in tle toenmalige centra der Joodsche Weten-

siap in Duitschland, Fiirth en Frankfut a M In het bij-
zonder legde hij zich toe op de studie der Hebrceurvsche

Grammatica en der Massora, de criiische studie vaD den Bij-

beltekst, zooals blijkt uit zijn in r79r verschenen commentaaÍ

op }lozenajim, het bekende taalkunclige werk van Àbraham

I;r E-. * uit zijn grootsch opgezette Pentatcuch- tgavc'

$'aaNan het eeÍste, onvoitooid gebleven deel, in 1798 te Olfen-

In .latzelÍde j aar verkreeg hjj €en priviiegie tot het oprichten

van een drukkerij te Róatelheim in de nabijheid van Frank-

furt a. M., waar een Sroot aantal werken verscheen, die zijn

naan als krndi8 Hebraïcus voor altijd gevestigd hebben Hij

legcte zich vooral toe op.le correcteuitgavevan gebeclenboeken'

rviar van de tekst vóór dien tijd Sewoonlijk niet Soed veÍzorgd

$'as. Heidenheim Sing de teksten van de lverken, die hij uit-

ga{, altijd nauwkeurig na en vooÍzag ze meestal van critische

en literaire noten, waaraloor vooÍal zijn Machzor (feestge-

beden) uitgave beroem.l ge{'orden is Ook eeniSe werkies op

taalkundig en philosophisch gebied zijn naar handschdÍten

aoo. l'"-"uitg"!eve" Het schijnt, dat ziin uitgeverij' hoewei

hij al zijn krachten eÍaan rtijdde en verschillende werken een

groot aantal herdrukken beleefden, hem niet al te Sroote riik-

àommen verschaft heeJt, daar spoedig na zrjn overlijden zijn

uitgebreide bibliotheek ten behoeve van een door hem nage-

late'n zeveniarig dochtertje verkocht is Het Dageslacht'

waarbij hij vee-l u'aarcleering heeft gevonden, bewaart in
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dankbare piëteit de he nnering aan den grooten grammati
cus, zooals hij op zijn graíschrift genoemd wordt. Om het
werken en st(even van H€iclcnheim in ruimeÍen kring be

kend te maken, is door-spr. met medewerking van zijn assis-

tent, den h€er M. S. Hillesum, een tentoonstelling geoigani-
seerd.

De tentoonstclting bevàt ccn bijna complete verzameling
van de uitgaven uit Heidenheims drukkerÍ grootendeels af-
komstig van den oorspronkclijkcn verzàmelaar der llosen
tllaliana, Leeser ltosenthal, ccrl jongeren tijdgenoot van
Heidenheim, en làter aan8cvuld door alen conservator J. lL
Hiuesum, chronolo8isch gcÍurgschikt. De heer Hillesum heelt
ook uit de Aurstercl-aÁschc veÍzrmelingen van l-ehren en de

I-ima een aantal werkcn Mngckocht afkomstig uit Heiden-
heim's bibliotheek, bijna iiki van opmerkingen in handschrift
voorzien, en deze gevoegd bij dc cnLele, die RosenthalÍeedsbe-
zat, zoodat de Rosentllaiianr thrns opeen bezit vàn een25-tal
van deze werken mag bogcri. l)cze verzameling, waaronder
cen aàntàl hoogst zeldzamc oude drukken uit Venetië, toont
dc liefde van Heidenheim voor het Joodsche boek en de bij-
zondere interesse, waarmee hij vooral $'erken op geschied-,
iaa-lkundig- en philosophisch gcbiecl heeft doorgelezen.

Bovendien zijn nog 3 on itgegeven geschriÍten van Hei-
denh€im tentoongesteld, een groot aantal, wanneer men
in aanmcrking ncemt, dat dc veiling-càtàlogus van 1833

slechts een twaalftàl opsomt. Ookdeze handschriÍten,inregel-
matig, duidelijk schdft geschrevcn, bevatten studièn op taal-
kundig en philosophisch gebicd.

De mededeeling van dcn hecr Mr. Iz. Pins op 3 ApÍil rg32

over De Oud-Hollaídsche dÍukpersvrÍheid teí opzlchte vaí
het Joodsche Boek is in haar geheel in dezen bundel opge

nomen (blz. r47 176).



--98-

PERI 'ES HADAR
]Íededcelins lan den heer M. J. PÍemsela ilr .1ír -{lgenccrr:

\Iergadering van r9 Juni r93z

Het rituecl gebruik van de Citrus Dcdica (ltthrog) in r1Ár

pldn'cnbrnd.l v"n l,, Soêko,1 h"sr vin,l, rij, iu,-r', ,8 i,'
de uiklrukking peri 'es hàdar (Leviticus 23). ltcriclrtcn uit .lcn
vóór-tannaietischen tijd bevestigen, dat steeds (lcze en geeD

anderc vNcht daarbij gebruikt is. Hadar bricciicnt niet
,,prachtig" doch is eeD cigenni.rm, zooals Nachnanidcs rccdi
schrijít en L S. Reg8io aantí,ont.

I)e Nilde voDn vaD dc cthrog is zeer zeldzrÍrnr cn nclrl
waarschijnlijk oorspronkelijk niet gebruil<tt \\el (lc gciintr.
veleclekle. SiDcls dc r6c eeu$ is er bij de halach;stcn echtcr
een leÍzet tegen het gebmik van dc vercdeldc ctirrog, dat
nog in onzen tijd vrij algemeen is voigehorden. \'ergelijkeu
ivij echter de aiatonischc kcnmerken, die door .\lsjech cn

Juda van Pisa Í,orden gegeven ter ondcrkcnnnlg v.ul \rcl
en njet geilnte wruchter, rnct dc beschrijvingen in de hnnclboe'
Len vrn de citrologie en net de nededeclingcn uit clcn krinÍr
der deskuDdigen, dan is het \uaarschijnlljk, dat clcze anxto-
rnische verschillen slechts bcnrsten op het bestaan varl v€r-
schiliende v:rriêteiten.

De nededeclingeD van den heeÍ ProÍ. I)r. I). Cohcn oler
Sjoterim in Egypte en van den heeÍ L llaarsl]n over NedeÍ-

landsch-J0odsche geschiedenis in de Resp0ns€n-literatÍÍr in dc

-{lgemecDe Vergadering van r9 Juni 1932 zijn in dczen bundel
opgenomen (respectievelik blz. ror rr3 en blz. 118*146].

BIJDRAGEN

SjoteÍnr tu Egypt., (l(Ín Pftl. Dt. D. Crhtit . 1.lÍ
ZusammenÍassrrng dcr v(nlroÍgchcndcn Àbhan(llmrg Ir2
Voorstel tot inyoernlg lrr cen €envormige trarr

scriptie van het Hcbru( u\r'sch inNeder'llnd, cloora.
II+

De liesponsa als br<rr i'rx)l dc gcschicdenis der

Joden in Nederland, (loot 1. llaats.ll . rrs
De ouct Hollanclsclu, drnhlx,r'slrijhcid tcr í,pzichte

varr het Jooclsc.h,, itock,doot )h.Iz. Pti11s . . r17
I)ic spanisclen un.l p(n tugiesischen gedruckten

lrldaica in dcr l'ijbliotl,ck dcs jiid. portug. Semi-

nars,,Ets HaÍr" i1r.\nrslcr(la r, door./. .S. 1d

Si&,a ,rrdsd . 177

Over clc relaties \'fir l'r;ns \\/i11em van Oranje cn

di€ns broeders mc1 de .Joden, door' ,. S. rd,?

ZLiàett 2II



SJOTERIM

door PÍot. Dr. D.

IN ECYPTE

Cohen (Anrstcrclam)

Itij den arbeid in dc stedcn I'}ithom er ]immscs zijn over
dc israaiiieten gesteld v(,lgeDs ll\odus I, rr È\DD \1,,,oversten
dcr heercdiensten", dic hcn lot hct \\'erk moeten drijvon,
hcn hwellen mct vcrplichl.n rrbcid. In c.\'6 cn cldcrs
eclrter \ïoden t$'ec gm$cn vrn opzichters ondcrscirci(leD,
de Eu)r en de o,-rÈrr. I)eze ziln bliikhaar dcgenen clie dr, bc
velen vaD den koning (ntvang.ll, cn deze 1l1n het volk ()vcr-
brengen (1.1. 6 en loJ. Zil rÍ,r(lcD cchter oDderscheidcn: dc
E'lr,ri eischen de volei[(ligil( van dc opgelegde tar]i, ooli al
Droet€n de steenen zordor slr(r' \ïorden gemaakt; dc è,ru!t
zijn door hen ovcr de rn1)cnl( rs axngcsteld cn blijkbaar lu'
aDt\loorclclijk \'oor dczc. Wtllll rls dc taak niet vokrindigd ls,
Norden zij, ak de verr')tvrnl(ltk.n, gcslagen. Zii bekhgcn
zich clan bij delr konirÍt, $1r1fl1'll als leÍtcgen$oordigers Yrn
hct onderdruktc \.olk.

Dc positie dezcr t\1c gr'(rt)rr rurl)iertnrcn is |ieÍuit |ol
koDlen duidelijk. Do D'rrjl ziill in llnghooger dau de D"rurr,
(lie blijkbaar mct cle nrbcidc, s rro.tcn \rerkcnr). Hot 1Íkt 1'dj
wcl zekcr, uit het gclxrcle v,r'llatl, rlfi dc eeÍstcn Egypie-
naren, dc anderen Jodcn zijn.

Iiennen wij dergelijkc rrbtirlsvctlrrn irrgcn ook uit Eg]p-
tische bronnen? Het lijkt bij v(nnl)lrt waarschijnlijk. Hct Se-
heele verhaal omtÍent hct vu|lnrlf dcr' .fotlen iD Eg)'pte strrat
zoo sterk inEgyptischc síeer, (lat ool( hier wcl ESyptische toc-
standen moct€n zijn \r'ccrgcgcrrn. Hel isdrD ookgeeD \\orclcr,
dat, toen men in Crieksc|c p:rpyri, uii llgyptc rrfkomstig,
dergelijke ambtenareD ontmoolic, :rl spocdig:ranovprecDkom-
stigheid van hun p{}:titic nrct dic var dc borDrbten in E\odts
werd gcdacht. Toen ili zelf ol) dit vormoc(lcn rvas gekonren,

I) D..Hr.-1. D. lilecr.lí)p(r Dfu*k n,ij d !'pn'r*7nrtr' op. rllr n, hrt Jnl-
disctr rc A Ntcrdtur cn cl.lcrs.,sjotr!i. oI , sir(cf nos rhij.l ,voÍlL grluril{t
LDor ,.Dolirn!ágert'' (Jok voorxanlor on lrnar. Ikt .lorLscb in 

^_.dÍlntr(I..\.:,,i'rbtenalí bij ncr Èc.ccIr ol $ij d. Dolirir'.



blcek mij bij onderzoek dat lvilcken reeds IaDg geleden op
ieis dergelijks de aandacht l)ad ge.r,estigd (cótt. cel. An;.
1895, r.t7). Toch bleef èn de kwesti(, zclve i,n de over-
ecnkomstigheid belang\rckkend genoeg om er :rnnclacht arn
te \i'ij(len, vooral toen nieuwe papyrj, nret nírnrc dc Zeno
papt'ri (een archiel van het beheer van ccn jrrDrlgocd onr-
stÍeeks 25o v_ Chr.) cnkele nieuir€ g€gevcns err itlllll]Dccte ook
enkele nier$? moeilijkheden brachten.

Dcliatarchai - ook wet dekadarch:ri ot dckrLtarctLoi oi
(lekanai ot \êzarozíuu - zijn uiteraard , ,leid€rs vtl D ticD 

, , of
,,tienmannen"- Zij komen in verschileDde bcvotkirrgsl;rrrcptn
voorin de papyri r): als hoofd van een groep ,aoit,,.oi yu.iyai,
p:rchtcl-s v.Irl hct konin8stancl (dic tot arbcict op hcr konink-
1i.jk dornein verplicht zijn (ccn paraltel dus); ats l,ooí.t van
Êa6.yth,Voi en ar.bciclers, die aan dijkcn cn sloot(,n Nerken
onder vcrplichten arbeid; van steenholrlvers; van czcklrijv(,rs;
yan gendarmcs; als v€rantwoor.detijk voor het vereisclrtc aan_rrl l,rJ rcqllisitic vrn rr.kdreren 2, (rerpli.trtc ,rrlrcid). trn
slutlc in ,lo" rijrl vrn dê ptolemeê.n ts hooÍrt r r groepeÍ,
.1nbístht henlers in Egypte r).

itecds hieruit vèlr op tc maiicn, .tat zulk een vcr-clcchrg iI
groepeD v:rn tien in Egypte iets ge\roons mo€t zijD gcrr€cst.
De vlang rijst nrr eerst, oÍ men dit gebruik ats e€D oorspronk(,_
hjkljgyptisch dal lvel :rls cen uit Grickenlancl ingevocr.d
lnoct beschouwen.

Bcidc is mogelijk, \vat bet gctal betreft. Doch het is beken(I,(lrt z lke groepen vtln tien iD het Nicu\lc Rijk (r58o rroo)
dikwjjls voorkomen. ltóviltout a)spÍeeki hier terecht vfln ,,bri_
gades" de5 et,,brigades" de ro hommes,,, die men opelkvcld
v:rr rerkzaamheid van de Eg. fellachen en cle slaven vindt. In_
derdaad vormen deze,,iegers" niet altccn van soklÀtcn. maar

I)ll(.ltr.Írl^Trzni.l'ijP'v'1l.fc..(:ri..n.,li'\!'.!'Is
prpr.j,,t!. llcrl. (:riet. I rt. \ r on .nkdr . rÍ,.

, P.p, S{.. tral. \'r í7rr1Lr. Edg.i Zcn. pap. trn.jr. ,,.r.

) pl,rtr íll t).óil i:!\ rri.n, r.5.
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ook van werklieden en beambten, ingeclceld in aídeelingcn,
:rrn lvier hooÍd eatl Nan)c kr ston(I, dc ,,grootc van dcn
lÍ(ljp" genaamd, dic boek vocrt over hun vlijt oÍ gebrck aan
iiler; ook de ltJeif4rí,, \a'cn 

'nilitair 
geor8nniseerd met offi-

cicren en onderoíÍicicrcn (vrn hun eigcn stand) van vcr-
schillendcn rang l). l)cze voonvc.hers stonden aan het hoold
|rr1 groepen v1ln vijf cD Íaro(.pcn van tien. In een iDscriptic
san lleni-Hassan bcrocnt ,\nxni zich, dat hij nooit ee\€kl
heeïi anrgedaan rlltr, ccn ,,1(nlu van een groep vrn 5 men"
schen", a foremÀD oÍ Íivc ', gclijk NewbcrÍy Let vcdaàlt !).

I )eze leidcrs behoorcn l)ij do gr(xl, en Nerken mede met de vicr'
,)f negeD menschcn, (lic onil(r I'un leidiÍg staan. Dit Íordt
door ]tivillout bewccÍd, (l(!r' O{:rtel ook voor den tijd cler

Ptolemccttlr velmo(r(], cn nr.i. f.ícstíLrf(l door dc bekendc
tcekcnirrg van de arbt'idets :rn (lcD lcmpcl van lnroen uit hct
grnf van l{echmcrd, \rrar Íl( v,nnaïcrkcr, die m€t een stok in
dc hand zit toe to kiik{r, jlisl dc ticnclc is van ile grocp
rnetselaars. Djt xll('s tÍcsclrnrl(l( rHtuurltk onder oppertoe-
richt van beambtcn vaD ilcll koDing, \ïaar het den land-
lrcu!\ golcl onder drt va (lr gouverneur der provincic, bij
irrdere Ncrklieden onclcr lln(l(,ro arnbtcnaren.

Hct is vrijrvcl zckd, (lxl (le dckxtrrrchai uit den Ptolc-
meeaintijcl cle erfgcnanren v n (lczc,,chrp"s zijn. In het al8e-
rneen hcbben dc Ptolcmcci:n (lo tocstrnden bij den landboulv
(en hierop heeft bijna allcs rlircd ol jndirect betreliking) om

{oede rcdcnen onveÍanderd g.l:rten; rrl:u bovendien is, voor-
zooi.er ik kan nagaan, in {lc (;Íicksche rÍcÍeld van een d€rge-
Itke org.rnisatie niets t)ekcxl Íícwccst, bchalve dan dat Hero-
(lotus iets dergelijks bij dt: I)r'r'zcn vemteldt, doch dan uit-
:luitend vooÍ het leger x). \\'c t llllen dr$ de gedachte aan (lc
(;rieksche ,,gild€n', die zrlÍ hun leiders mochten kictn en
,lic door sommigen naar v('rcn is gebÍachi, bij voorbaat
rnoeten vcNverpeD. De maD Dret dcn stok ontlcent dit Íecht

rr liínu-ltnnkc \qttDtrÍ p. i r! jl{1,
:r lloriHrssàr i, hí. $, rS sq{].
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zonder twjjfel aan den staat, en, gelijk iL hoop te be!ïijzen.
zijn collega in lateren tijd eveneens.

Hct is iminers aluidelijk, clat deze dekatarchai cen soort be-
mictdelaars zijn tusschen de \verhlieden aan de cene zijde cD
d€ ambtenaren er den Staat aan den anderen kant. De fd6.
z€oQ?ot vermelden hun dekarchia, zijn dus daruaan kenbaar
en blijkbaar onder clezen naam geregistreerd- l)e dL'kàt:rrchai
stclllrn trekdieren beschikbaar, diegerequireeÍd zijn van staats-
wege, nàtuurlijk namens hun groep€n; vergelijker wij hier-
mede een ostrakon, lvaarb! aàn een ),Qdtrtazfli< zt4ntpr\.tt.
(schrijver van een veirenigirg van ezelhouclers) lvordt r)t)gL!
dragen ccn czel beschikbaar tc stellen voor' transport vrn
staatsweller), dan zien lvij hieÍ een dui.lelijke prralk'l: rLe

schrijvcr is, al is hij wellicht ecn dcr ezelhouders, nr clk gc!.rl
dool den staàt aangcstclcl; hetzelfde is dus mct grooto wlrr
schijnlijkh€id .,ok voor den dehatarch te vermoeden. Ook dc
detadarchai dcr ,habieren hebben het rccht zich in fin.ncicel(
cn administÍatieve zakcn tol de ve1 tegen \r oordigeÍs van hel
staatsgezag, of hen, die hun piaats inncmen, tc \lenclcn.
En ook bij de steerhouwers ireder de ó. vooÍ l,en op, s ecn
timbtenarr zijn plicht niet doct; ccn schciclsrechtcr bcslist
clan tussclen hen,).

Het voolníamste argumcnt en een, \raardoor m.i. tcgc'
rijkertijd dc bezigheid van sommige dezer I'tolemleïsclrc
d.xdr,,p/u,bÊp.,,lLl wor,l, ltkr r jge.e6.n in,.'iSêprtrr.
die, zoovcr ik Neet, in dit vcrbrrncl nog nict bcschouwd zijn,
uit de collectie Zeno cn die hier.loor tegelijk, zoo ik \,el zic.
cen verkhring ontvangen. Ik zcg: sommigc dezer clckatarchaii
\ïrnt wij zullen wat Oertel') in ander verbaDd al heeft rLan-
gc8cvcn rnocten onclcrscheiden tÍsschen ósl"d?. van ,ad.
7eorB7., waarbij de 17. vect onafhankelijkcr zijn cn voor zicll
z€lf durven en rnogcn opkomen, en die van arbeiders (nict-
landboolt,els), half-hoorig€n ol slaven (krijssscvanscncn) bij
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dam cn sloot\r'erk en nl de stcengrocven, \r'aar de ó. nlderdaact
als leider fungeert. Over de eerstc behoeít niet eesprok€n; rrar
cr over te zeggen viel, is rcccls cloor $rilcken uiteengezet. Voor
,l- r\v "J. von,l ik n.,i,.L l,, r r,,'l- L"l{.n.1" A n rrêu$ s,..r, I
in Pap. Soc. Ital. IV,,t2:].

Dit is een brief van ccn stccnhourver HoÍus. Dezc bcschul
digt eeD zekeren Herielrs, (lic op zich gcnomcn hrcl rncr zittl
àrbeiders (gevangenen) ir1 c(n bepaalden tijd cen rvcrk
(blijkbaar aan dammen (r sl(iÍcn) tc zLlllen seree.Lnxken !
dit niet had uitgcvoer(I. Hrt l,lllit Du dat Holus ool, (1r
Nerk heeït aangenomeD (,n lrij l)icrlt ru a:rn ctit vooÍ mi d(r
te doeD, omdat er toclr wrl(iicdcn gcnocg bij hem zijn \i,f
r.oeJ"lrtr, i, h-r . 1., rn ,,L .,," ' ll, r."'r uir /ilr I,u-il
ie verdrin8en en zelf hct l(r,n lc hrijScn. \\rnnr hij dringt tor
r\\1em1 ,l Lo"opíj..p,",,, 1,ij ll,r" ,,.,.In.

Dat deze steenhouwcr bczig is of \\'i1 ziln mer arbenl llirr
dijken er slooten, behoclt Íl(r,u \l,rwondcring tc rekken. H{]r
schijnt, dat in bepaalclc gcvirllor str*nen loor verstcrkirg
daarvan noodig i!xÍe,,') \\:rri {lricr opvaii, is in de iie.stc
plaats het leit, dat gcspÍ,hur $oÍ{lt ynD tien mínncn dic
ieder r aolion per dag vcrzclicn Ilct is .ius ann te nenren, íl:rl
Heriers een óettLzápV1q wrs. l)it klopi lolkomcn rnct ccn Bc
geven in een andere papyrLrs, (1;( ir (lczell.leomgevingspe{lt)r,
waarin gczeg.l wordt, dat bcparLid is L àtí àaí)iiat i. :,2.4trÍ.1
ïpyor zai à z.íz€Oo,: wat gegcvrrr noet wolden vool r:lk *erli
en de bcpaling van het qutnurr va het \\'erk \.oor dc
dekatÀrchai. Ook in dit Í.icval is dit dcn dchatarch Huicus
opgclcgd: ro aolia peÍ d:rg. Iln tl(licus Í'()kt, gelijk lrrt dcn
dekaiarch betaamt, zelf rnct zijrr grocp tllcc. ]{aar \\'ic is

nuHorus? Hij zegt: roie àrrotj;. oï; ÊÊtl,ifotg iz nittt
àtulnii.av 'ipn\órt* za) Tiq i\rqi2ovt iy t!*t i,ltO.tt fl1rro
p6or. ê2yíopar, iy 6r.af0.or z"u) iE ;1lóiot: ,,de Lanalcn
die x'ij hebben aangenomen te gÍaven voo! 5 : 2ló obool cn
voor de dragers voor ro x r1i! obool, leil ik be\\,erkcn voorrt r rr. rrc\d (rr.-f.\ni sr

trr |r. P.n DnD. tl, I. 1t tl. schnrrrcl, Di. r_ind\ruLs.hirl il t,rl \t!)Drr..I rr.
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t\rL'obír(n cn {'r'n obool". I)e uitgevers vcrklardL dii als zorL

dit \uk zrjn:rangenomen vooÍ 
" 1/ir obool pcr vijf nnubia

maxr hlt Nclit ver\\'onclcring dat iz dan zoo\vcl \'ói)r tlc
nrtrrr als voor ílen prls zou staan, eu b'w'n'lir'f \Íir'lt lrrr
1(Í,n Ncl hdól lnag in leÍgelijknrg met :lnderc gcgcvcns r). Iir
lcl'taxl cllrs lic\-cr: de sloote , cllc it'ij ltcbben xlngenomcn
\r)or telkcns 5 \2r:t obool, cn ro ). t I/i olxrn voorric
.lr:rgcrs, \ïi1 ik beserken ïoor r€sp 2 cn I obo(n ls clezc

\.ertahrs joist, dxrl is l,cr ,?tcl dujdelijlr, sart\rrrt dt
5 r 2ir ob(xrl gcgclcn $olcLcn Nellicht ïoor c|n bcp;Lal-

cLcl1 alstlLnd sloot (cl P:tp. Ljlle r) , rnlar dr bcl(:l(rlilrg
\\'iist dan \,ce, (,p de grocPe,r van 5 eri ro, clic \ïij lll{)ntlnoct
1c,r Dan zotl cLus ool. Horus ecn dekatarch zijrL rrr ilc brdoc-

lins vnr zijn sci!ijr.cn duillclijk: Flerieus en hii hrr<ldcn ccn

b!|ral!l NcÍk Lezamsr llangeno enl daar nu llcricrrs rol-

Scrs hcm zijn pli.lri nict (Loet, $il hij l,et grl)r.1( \\rrk
rciltl billijkcn prijs rfti,ijn eis€n $erhliedcr !.niclrtcn l)an

zii| ílu: dcze clekltarcl)ai ecn soort aant.m.r\ in-h.t rli'it]
yernnt\oofclclitk voor het \Yerk cn voor ht1n grocP

\i),irziÍrvcr ik zic, knncn ll]lc gegel'ens, ivrLlLrolcr Nii be-

s.|ilihcn. {lil vcrnn)edcn, \ïlrlrtoe Iiitzter {'at (lc aiLn eruing

bcLrclt op andr:,e gLondcn teecls gckrmen wts '), tc hlrlp ln
(Lc rcrsfu tlnats hcet ee Horus in een an.lerc papvms uit
dÉzelfd( o|r8cïing3) clcliatarchos. ID de t\Yc(le plaats \\as

her 3tbruik o,n bij niet trrkoming \'àn de roo rtarcLen u:net

aarbostc(tirg ondeÍshaniLs de aanneming .ran ccn alcler tc
grrnrllnr(iit mochl .lan de betrokkcn nlxgistrartt (ó iti nórur
ttttyttito;1 doen. Itn dai Z€no, aàn wien de brict lnn l{orus

Sericht is, clc tairk \'1n dcr igistrart in het Sebicd vun zijn

mcesttr hcelt aangenomcl1, is do(,r ltosto$zew a) ol, over

tuiscndc \ïijzc aangetoond
\ ic is .lan .le Inagistrart, die oveÍ het lot van clcze rli:katar

.l,xi ,,n hrh rv.rklieden beslist? Het ln rnen rrilern:rr(t \'€rr-
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srh illende zij n, l,oogcrc cn l:rgerc ln bel)a. rlc p:rpvri s,cnden
rji zich tot den hooÍtst{,, dcn mjnirtcr ,\poll(,nins (r'gl. den Pha,
ri,o in l,lxodus); cklerst) hrc{r dc amhitcct ( l.ar) oí (h on.ler
rr.hitect rret hen tc makcn l)(,clr dc rnugistrmt, (iic hí:t Drecsi
,D'niddcllijlt toezicht op hrrn Nc|k hielcl, Lc(jltc i,-r?dz.i7rj
rol,zichtcr) ol ipyct àÁzrt1: 1\'crh tlc]rtcr\olgcr) l)(,n iw$r-
llcn Daan lrenncn Nij ,ri1 r.n papv s, \\.r\.rit1 l.hdttrctnt
.í.h L(hla.sctt, rlt! htn i,!\,àtó"r\- h)t, !t hdtrlc síc.ir 1. bc-

nt ( Setit,) ctcD c(rstorr uil .cn verzock \.ar dclíttrchaj
du .\rabicren \\'llrrot) ili n.)il lcrLrg korn orr ccn bcpaal
dtrr rran als ÊíÍ.nÍíÍr. xrtl ir \\iizclr:t) Hct is hierblt n:rtruL
liilt mogclijk, tlat rtczr tst! r|nrli,ll irs rcrschillcDcls bctoc-
h,ncrr. hctzrj velschil ir rr, hrt,i 1'oor verscliillclldc l)c
rocpeu. -lang€zien itl lx,i{li, !{.\aller Drccrdcrc dckatarchai
,\'r, ó(h aírdzá7ï. strrl(r, is bc1 duidelijk, d,rt diuls t(x,
ri.ht oyer meeÍ.lerc groctlrD grirt llij -dart dus xnd€Ís
(]xn dL. .leliatarch lrritrrr r1(.grotT rn bchoort cl.Dict toc.
I)x1 klopt voikoncn nr(t il. lxschrijri,rg dio I)jodo.us nr
hlithbare Da\-olging rirr .\Ii.rl Iarclri(1(,s gcclt 1'un rlc arbcidcrs
irr rlr goudnijncn in \Lrl)iir, \nlr k iloÍ.iÍr., t:.t t..sl t,"t
.i;I slugot, volgels ziir) l! \\'(r'(!r rrri (Dzet uit cen nndcr
rrth dxn de arbeiders \u1lt (()Ilonri]1r, opdat zit dktlar nict
,,llrn lQrnncn vrrstr:lD cll ,,,,]lí)opcrij dus uitgeskÍerr is r).
'Ir1)11\1,rs, ooli j iLndo.( opziclrLrl línnt de bcscbrijvnrg bij
l)ioddrs ovcrecn mci (lcr indrrk, (Licn wij uit dc frp\ii
trrsclr; zoo lrÍijge dezc \\'rr1,li1'(l(r adr c befodt qtnnttnt
rc rcr\\rrker, clat rarr (lc ,,.,"./rrt1 bereln rd \\'ordt, nier

j L, .r.,1.. \,"r .. ,lt..t ,,tl
\ddoo,rd xant:rl aÍbeidcrs is d. (lckltt'rch !c,nDt\\oordclijh')i
nrrrrr voor de hulhr*ld.h lrcbbrn dc hooscr sct)laatstil
rrnlrtcnarcn zorg tc clrxgcn, zoo b ï voor hoLr'r{eclcn, in cc|
prP\ Ius, \,axr ver reld \ror dt dar cell grbrck .laaraan mocilijk-

, r. rL:;: r. r. r! zn Lh. L Ji,rlr' ;o \Lf,rir. i,,lir, n ro, rrrr.

j ri. l\i,. ]]. r. r. j

rr ri(r,.lxr.liil,sl, knn, \rn,ninsL(rsr. olrool l,ii(r tIl l) Il
:r srcirl) icne t. 3' \Dd.rs ()erl(l I I p rI

rr -\ lrql cstal., t. 50 !qq.
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heden heeft vcÍoolzaakt t). De ÈnbtótqL (opzichtcÍs) hebhcn
slechtshet toezicht; zij zijn staatsàmbienaren on de opvat-
ting, dat zij dc aannemers zouden zijn, lijkt mij onjuist; in
dttt geval immers zouden zij, met de dekatruchLri, voor dc
arbciders moctcn zorgeD.

$'ij vonden dusi de arbeiders bij dc optnbare \e,keD zín
in groepen van 9 ondcr een voor$€rker, dck:rtxÍc|cs, \1'r-
cenigd, en staan onder hczicht van cerergoclioklcsotel)isil-
tcs; materiaal $'ordt dool den staat veÍstrekt. vooÍ ccn vol-
docnd aantal arbeiders zorgt dc dekatarch, dic Ict \rcrk ,,uLll-
neemt" endeltcnnlÈat)nlelijhheíd LDar ee11be,auli qut ll I ptr
tlag op zich rrcemt en zclf meewerkt. l)e;nrdzrirrc houclt tin-
zicht en wijst het \\'erk ']r].n, ]moet ook co11tróle a.lt nf I t .r i tt
/cirrl'c?r hoeveclheid en is de sridl.l tusschcn 

'r'Í]ccrnr{ 
rrr

(lckata.chen. Onl dezo laatstc reden vrageD (l( .\nbischr
hcrd€rs orn 

^rLnsteliing 
ervan. Dezc immers lcver(lc[ Llt: \r1t

die in den Grickschen tijd meer clan in het oudt lttyptc urnts

dig rvas; zij hadden zich vermocdelijk r.erplicltt ïoor cen br'-
paalde hocvcclheid zoÍg tc dragen, dic zrj dan o1) Í.lczcttc tijdor
moesten aÍlcvcÍen aàD lun opziclrtcr, die hun ir nailrÍ (l(f
lcgecring of haar organen claarvoor betaaldc g). lJet vcrl('cr
rnct de r€gccring $as voor de dekatarchen natuurlijk gcnxkkc-
lijkeÍ door Iniddel van zrlk ecn speciaal voor hcn iangest('l-
dcn bcambtc. Hicruit is tc verkhreD dat dc .\tabieren zell
|ierom vefzr.rckcn; lict pkiit voor hur mcrlscltcDkennis dat zii
rls candidatcn hiervoor nocmcn ÍaDrilieled€n ran beambtcn.

lndien dit {lles zoo is - en hct lijkt mij vrij\r?t zeker
dan vinclen wij een merkwaardige (rvcrcenkonrst met de t,tr-
starlden ondcr clc Joodsche arbeiders in Egypte, gelijk di(
in het begiD van Erodus Nordcn beschreven. Iir is ook dairr
een bepaakl qtlantum, dat moet Norden afgelcvcrd (Vil:hct-
zelfde aantal tichelsteenen, dat zt gisteren eD cergistercn
rnaakten,moct hun ook heden ivordcn opgclcgd); hct materiàul,
stÍoo, lverd hun eerst door den start gegeven, lrrter bij wijzc

rog --

tan stÍaÍ Diet meer; voor ongehoorzaamheid werden slagen
tcrstrekt (\' r4). En - \(aaÍ het nu voor ons op aankomt -.r warer twee soorten opzichters (rver hen: Utt)) en DnDu,
I)c eerste zijD staatsaull)lcnarcn en EgypteDaren; dat blijkt
uit I rr, llit hct 1'erhaal dat tr{írzcs €en,,Egyptenaar" doodt
.n it \.rl: ,,Cesligcn $crden de o'-D!, der lsraelictcn,
\\'clke de n!l! 'rrjl ovcr lxx) hadden gestetd". Indien dit zoo is,
drn zullen \ïij in dc Scpt aginta voor de staatsarnbtermren,
de c\rjr, dLrs Êz.dÍdrd (opzichtcrs), o{ èayoótó"Íur lwctk-
n njagers) vcr$?chten, voor (lc otrolr, de Israêlietische grocp
lcicleN, dckatarchli. lndcrdaad is het eerste het geval,
zclfs in djc matc dat, als j (lcr plpvÍi, beide woorden zonalcr
blijkbaar onderscheid vooLl,omenl), at blijÍt een mogelijk-
heid van onderscheiding in iets hoogere en lagere ambte-
nnren; lroczeer deze tert.1 ?e./ot ón4E de technische was,
hlijkr uii Philo, die zc in \/ita lo\is 2) ènultát.h Í6)y ïAyDl
lopzichters) noemt oii. iala)àiízÍa. àaè' roí ín!fl44r1Ío.
t; ln:ot lclic Lij rverkaanjagcrs rrocmden DaaÍ de gevolgen);
l)ij kent dus blijkbaar(lczcn tcrnr rrit rlc ae ee|!Í v. Chr. niet

llanr voor !,ïr)t, vjndcn \ïij irt àezouipyu ó,och ypa\-
arzciq. Nu zi.jn deze7p.4/,. nalLst irdrÍ.irí. ook uit de papyri
lrckendt) cn er is vccl \'clschil van mcening, oí deze op
(;rickschen dan wlrt ol) Itgyptisch(n invloed rvijzen; d.w.z.,
,,1zjj vertcgcnwoordigeÍs dan \vcl sttntsambtenaren waren r).
\u lijkt lni het Iaatstc buite kijf \'íaÍ: het blijkt voldoende
r r i t P. Fay. r 3r,, $aar ee I yAerry. q)d /.tch[ geeÍt aan een o1fi,oyoq
(nn loon uii te betalen; men vcr((lijkc dit m€t P.S.L IV4?3,
\'ttru Zeno, die de plaats van ccn strntsarnbtciirar innecmt,
IcÍzocht wordt cen zelfdc opdra.lit te gevcD. Maar rnen kfln

'rntrurlijk mnnemen, dat er daarniL;Lst ),Catij,ar.i; (het woord
is ?,eel. algemccn) zijn gcweest van vcrcenigingm, die dan ver-

,) e'.'.;'rr; Itr.d. t, r! (\'oor brDb !.1u,)r\', rí (\nor Dt[/Jrj :pyo6rók,rs

., Hierolrr ()r{.1Ll. r. 17 saq. '..t dr rlrr.hnaldr li(io[rrr.
jJ 7ult.c d4a'd,?r ?nll.n nij dnr uro.!r' /nI nr l.krs l). s. J 7, r.
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tegenvooÍdiger zijn cn deze .met onze yQat!. veÍgeliiken OoL

O.Ít.i ".lrr"r horrdr meL Ro"ro$2, $ dc l,pannu"i: vJn À"ó -
p€n bocren er werklieden voor l,vorgesetzte und staatlich_
bestcllte Beamte", lrn haalt ten be\rijze ooli onzc Plnats atLn

(Ex. V r.1), €r bij voegend: ,, Ein e $'ichtige Qucllc (lesl,alb, \teil
clie Ucbersetzung clie \icrháltnisse ihrer l')rtsie|lngszcit
(Philadelphus) zum lcil wiederspiegelt" r).

Dit is juist, rnits rnen dc yA4írozet6 uit la\o(hrs niet bc

schouwt als de 70.1ít'az€tq jn de papyri, matn is àt^Íá!/at;
\rànt met dc functie wlrn deze laatsten kont .lic vrrn (LL' EtEu
overeen. llen moet ter bcoordceling hicrvar Íek€ning hou{l(rr

met cen eigcnaardighcid der Sepiuaginta, die ik hnirkorttlilh
ànr voorloopige Íesultatcn naar \.oren Nil brengel in ttccl

\\il van I)eissmanns onclelzoekingen cn ,ondcr dc bcluDiirijL
heid daarvan te oDtLe nen, 8€loof ik, dai de Scl)trrtginta
vertnle$ óc?rrsl het Hebreeu$'sch hcbben tlagcvolEd; zii

vilden rliet een (;dcksch equivalent ge1'en, maar cen \toolÍle-
lijke vertaling. Dit beelt rnet cle lavestie van ccn Jodengriehsclr
niet tc nràken. Deze vctalers \'ar€n naar rceds Lrit !O'o

àtóztqq blljkt van de tenninologie uiinemcncl oP de hoogtt'
liÍnar zrj pasteÍ cleze slechts toc, .rls het zonder schadc voor ':l!
beteekenis van hetHcbreeu$sclt kon geschiedcrl. u) bctcekcntl
d ngeD, vcrvolgen, elders ook hecrschen. Itct lran dus door
óiór-ea, Í'orden vertaald, elders rl,oor nprcnaa' oÍ i€idttu
ol S,tttoxoaeíp: maar het heelt Seen I'aste beteekenis cn knn
dus ook ,i7rarzsïr, (een schulcl opeischen) beteekencn. !\rbu
daarentegen beteekeni,,schrijvers": (Àssyr. ítarll); hel
wcer te geven door ttu.iÍ.1Q|oL zou een ont\r'ijcling zijD \an
den tekst; dus schrijïi ]tr,er. ypctttt@xeíq. Ilel \\oaÍd àe/.áÍap/..)t
komt in de Septuaginta \!el voo., maar dan ais vertaling
van het Hebr. hïr! ,'rÈ, ï, een rcchterlijke fuictic, die in
ljgypte oDder dien naam, voorzoover ik \r'eet, tot nu toe volko-
men onbekcnd is- Dat de SroepleideN hier y0dlí.!zui6 Senoenld
worden, zegt dus niets omlrent het ltezen dczeÍ functionais-
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scn in den tijd der I']tol., noch is het in strijd met het wczen

der dozaz. voor dien tijd, gelijk \vii dai uii dc Pnpyri lcerder
licnnen. Onda \rclken invloeíl de Hebr. tekst hier D'iiio
bjedt, cventueel een oud llgyptischen, dud ik hier nict tc bc

slissen; wel zagen \vc rcc{ls (trt du voorwerkcr in het oude

Itgypte aanteekening houclt vttn clcn vhjt en de alwczigheicl
zijner $erklieden. Hct is rnogclijk (]at dc hctinncring ilnarnan
in het n't'Ér, bewaard blecf.

l)ocir hoe dit zij, tlit Exodus ltrijgen $ij het beeld, dnt \ïij
èn voor. den oud-Egyptischer èn voor den Griekschen tiid
kregen: de werkli€dci onder de 1\ïee soorten beambten, clie

in den Crielrschen tij<l ipyo;tnieru ot itorhuei 6tz,tr<ipzut

De Heer Opperabbijn L ,rarsc'n Necs mjj et op (ti'aannt
ik hem dankbaar ben), rlai ook in Joodscl)e bronnen de vcr
houding 1: ro, die ik uit d(i prpyri had afgeleicl, voorkonrt
In het \Íerk Lekach ï(È vtn l{ 'lobi.r ben Èlieser (XIc eelru,
staàt op Exodus \r, 6 ng0tcckcrd: ,,lilke uiD is aaigesteld
over ro È\1Jfi, en elkc-rÈ]lrr over ro .Joden. En oP 14 L1.: ,,|)ez€
è\-rÈr, \ïar€n Joclen, rvtalovcl dc E,it.:ri van Pharao \laren
aangesteld". In het iijdschrift D)rtt Jaarg. I (5688) p. j5r
citeert Nah. Slouschz naast cetl inscdPtie rit den tijd Ían
Sisak ook een soortgelijke pluts uit lleÍesjith ltabba, die
eclrter t.a.p. iiet te vindcn is.



SHOT,RIM IN ÁEGYPTEN

von Próf. Dr. D. Cohen (Amsterdam)

ZusammenÍàssung der vorhergehendcn Abhandlung

l)er Verfasser veFucht die Nog'sim uncl Shot'rim, welche
jrn Arian8 von Exodus genannt werden s Vorsteher der

Juden bei ihrer Arbeit in Aegypten, in aeg. undgricch Quellen
viederzuÍinden. Er verweist arÍ €ine Vennttung Wilckens
(c.G.,\. 1895, r47), suchi abeÍ die Funktion der Shot' m

durch die der Dekatarchai zu erkláren. EiDc Verteilung der

,frbciter in Gruppen von 5 und ro kommt schon im alten
-\egypten vor. DieDekatarchai aus der Ptolemaecrzcit sind als

-\uíseher die Nachfolger der altaegyptischen. SiesirÍl die Mitr
icr zNisctren Àrbeitern und Beamtcn. und werdcn von diesen

êrnrÍnf Si. kommen bei vielen tseru{en vor. Auch Herieus
nd Horus in P. S. Í. IV 4?3 sind l)ekaiarchaji {ir jenen

ist dieses ktar aus dem Tett selber; fiir diesen \ïird es klaÍ,
die Worte ríJEs : c und ólza c iibcrsetzt

(aDders als die Herausgeber) durch ,,Íiinf mal zwei und halb
Obolen" unct ,,ro mal anderthaib Obolen"; dieses \ïiirde dann
auf Gruppen von ,,Íiinï" und ,,zehn" hinwcisen Diese beiden

l-cute sind zu glcicher Zeit Unternehmer, was ja auch nach

l-itzler móglich wàre.
Diese Dekatarchai unteÉtehen ve$chiedenen Beamten,

namentlich aber ênraÍtirars .c.n(l èpyoàklnuq welche in den

Petrie-pap. vorkommen. Da ein J',dtdzq9 iiber mehrer€ beíiehlt,
so ist es klaÍ, dass er nicht zur Gruppe gehdrt und sein Rang
hóher ist als der der Dekatarchai. Dieses làsst sich auch be-

\veisen aus Dioal. III r2,1ío die AuÍseher sogar eine andere

Spràche redcn als die Arbeiter. Àlle diese Tatsachen stimmen
vorziiglich zlr d€r Evàhlung in Exodus, wo aucb die Nog'sim
(.- ;notdru) hóhere Beamte siDd als die Shot' m, und jene

Àegypter, diese Juden- Auch hat nach den Papyri der Deka-
tarch die Vemntlrortung fijl ein bestimmtes guantDm, und
arbeitet selber mit, wie der Shoter; der Episiates nbt Kontrolle
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und ist der Vermittler zwischen RegierunS rnd Dekatarchai'

\Yie der Noges.
Die UebersetzungdeÍ SePtuagint Íiir Noges ist, in Ueberein'

stimmung mit dieser Auffassung, 3Írz&r1s oder ipyoóÁxzrlq.;

Shoter Àer wird mir ypatu.nteós iibersetzt, und Oertel'

Die Liturgie p. 36, 2 hnt (wie Wilcken ) á|e vpa\luÍíis det

Septuagini mit den yBapyar c der Papyd veÍglichen Dieses

scireint Verf. richtig, so wcit es alamuf ankommt ih'e Funktion

als eine staatliche zu crkliiren Die Funktion an sich der

?pol,pdz€;q aber ist in dcn PaPyri lvohl eine 'ndere 
als die der

3ioi'rim; jedenfalts stimrrt (lie Funktion der Dekatarchai

damit voJlig uberein- Die U€bcrseizung der Sept làsst sich

aber erklàren, wenn wir in llctrrcht ziehen, dass die Sept,
venn mó8lich, ein hebr' technisches Wort oft iibeÍsetzt

durch ein-griechisches, ilas dicselbc Bedeutung hat; und da

Shoter 1vó;tlich Schrcibcr beílcrtet, 1ïáhlte màn daswort
yBqupazeóe, und nicht óezízdlÏ4<, fiir \Á'el'lês im Hebr' Sar
:asaroth hátte stehen miisscn Diese Eigenartigkeit de'

Septuag. findet sich aucll sonst; und es ist deshalb erlaubt

in den Shot'dm die Dckatlrch:ri zuriickzufinden'
Dierabbinischen Qucllen bictcn fiir diese AuÍlassung eine

Stiitze. Im Buche Lekacl -l'ob von R. Tobia ben Elieser

(XI JahÍh.) heisst es (ltxod \', 6): ,,Jeder Noges hat die

-{uísicht nber ro Shot'Íim, uDd jeclcr Shoter tiber ro Juden"l
und l.l. 14: ,,Di€se Shot'rim warcn Juden, iibcl welche dic

Nog'sin1 von Pharao gesetzt w{r€n"-



VOORSTEL TOT INVOERING VAN EEN EENVORMIGE
TRANSCRIPTIE VAN HET HEBREEUWSCH

IN NEDERLAND
door L. HlÍschel (Amsterdam)

De groote wiliekeur, die er ir Nedertand hecr.scht bij de
omzettingvan het Hebreeuwsch in Latijnsche karakterc, heeft
in de laatste jaren bij velen den wensch doen opkomen naar
een eenvornige transcdptie.

Aan het plan voor een dergelijke transcriptie, dat hierbii
Jan dc IcJ"n vdn h"t L,ênoots.trdp e.l a en, J,e o.trng h.bb.n
bij of belang steilen in deze matede, lvoratt voorgelegd, zij
een korte inleiding toegevoegd.

Reeds Z. Frankel maakt in zijn Vorstudien zu der Septua
Sinta 1) de opmerking ,,dass Sprachen sich nach ktimatischen
und phonetischen Einflilssen biiden und daher schon in ihren
Elementen sjch so von einander scheiden, dass eine Sprache
Íiir manchen Laut einer andern keinen Ausdruck hat, man-
chen 'Ion lvegen seiner Hóhe oder Tiefe, Weiche oder Hà.te
nicht wiedergeben kann. Es mlrss daher zur Approximation
die ZuÍlucht genommen werden".

Nu is het rvellicht mogelijk door het kiezen, eventueet vor-
men van bijzondere teekeds alle Íijne nuanceedngen van het
Hebreeuwsch Í€er te geven r), maar e€n dergelijke phone-
tische tnnscriptie brengt voor auteur, lezer en alrukker vele
bez\jïaren met zich mee. Het is dus wenschetijk, dat men zich
in hoofdzaak bepaalt tot de Latij nsche letter.teekens.

Wel is het noodzal<elijk rekening te houden met d€ bijzon
derc eischen, die het Nederlandsche taaleigen stelt 3). Hierop
dient met nadruk gewezen teworden, omdatmen in Neilerlanal
van oudsher geneigd is zich te beatienen van de wijze van
transc plie, zooals die in verwante talen gebruikelijk is.

,r r-";-,t,sn,, s- q,.
!) zioinrret alecnreen overlhoDeris.te tra scripiic trcr fiooldsiDk r,atrts.hrÍt

n JcsloGcn\ Pl\onotisctre crundJraser S, r4-3?.
3) zie ooh N. 11. van Rionà in s&nrschncidcr's Hêlrr. Bibriosr.DDic It, s. r.
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Enkele voorbeelden hieffan alsmede van de stelselloosheid,
die op dit gebiecl heerscht, voigen irier:

De weergave van I door u, zooals die ir het Duitsch ge-
bruikelijk *'as en is, komt reeds voor jn de Hebreeuwsche

Bramma.tica var Sixtinus Árnarna, de eemte zoodanige in het
Nederlandsch, verschcneÍ te Amsterdam in 1627.

Verder wordt daar bijv. de 3 door tz weêí8egêven, dê !
door ng.

De twee eerste voorbeelden zijn ook te vinden in de eeÍste
NedeÍIandsche uitgave var! Buxtorf's Schoole de. Jooden,
(Amsterdam 1650), die wat dc schrijfwljzc der Hcbreeuwsche
woorden betreft, geheel van de Duitsche aflrankelijk is.

Ook in de eelste vertalingvlln dc Gebeden der Portugeesche

Jooden door een /ooí1s., Cenooischap ('s Gravenhage r79r
1793) wordt de r door u $'ccrgcgeven. Hoo8st cigenaardig is
in deze uitgave de ook rculs in ouderen tijd bij de Portu
g€esche Joden voorkomendc tlanscriptie zoowel van de r
als van de n en t cloor H. l)czc tnnscriptie, die tot veel ver-
lvarring aanleiding kan geviin, is recds te vinden in het door
Aldus Manutius circa r5or ic Vcnctii litgcgeven Alphabetuft
hebmicum, maar rvordt b.v. doo, lteLrclnin in zijn Rudimenia
hebÍaica van 1506 niet gcvolgd.

Ten slotte zij hier nog slcchts uit den ovelvloed vaD vooÍ-
beelden, die te geven zijn, rrelíline semaakt van een curiosurn
en wel van de rveergave v:rn dc ldoor en, bi.jv. in het
Hebreeuivsch spei en leesbockjc van Sommerhausen, uitge-
geven cloor het Gezelscl\ p Cha.nach lnnnagnav gndl fie darhoo
(AmsteÍdam r8ro).

De nei8ing om het Hebreeu\ïsch te transcribeeren op de
lvtjze, zooals dit in anderc landcn gcbruikclijk is, werd niet
minder, toen men in de twecde hclít vàn de vorige eeulv
in verschillende landen ovclging tot cen r€tcnschappelijk
systeem van transc ptie r). We1 zijn cr rrtl cn dan pogin

Sen ondemomen om zich aan die vreemde invloeden te ont-

1) Zie het artikel Translilerátio! n, de Jo\rhn En.r.lo!èdia


