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delend bij late schrijvers r) in een kolte jnleiding zegt, ,,Ob-
zwaL der Talnud lehrt dass derjenise, der ein Wort im Ná-
men dessen der es gesprochen enz. ist doch gegen dieses dop-
pelte Gebot der Ehrlichkeit und der Pietàt gesíndigt worden."

Neen, ik geloof niet dat nen deze Talnoedische uitspraak in
verband nag brengen net of toepassen op de literaire productie
van de loden in de iniddeleeuwen. De ni€lwere geschiedenis
heeít door verschillende invloeden vanzell een hentering ge-
bracht. Dan hooren we de klachten van cen Zunz ') ovet
Formstecher, Ervald. Santrel Mecklenbuqh. Edelman, Chajes,

,,schreibt nich aus , ,,hauptsáchlich aus uelnen Buche gc-
schópÍt enz. Dat lot deelt de srondlesger der modeme food-
scLc wetenschap met d€n grooten kennet der Liturgie Wolf
Hcidenhein:r). .,Wenn die Kónige bauen haben die Kárrner
:u tLrn. ' Onbescheiden plagiatoren hebben geen auteur zoo ge-

pllnderd als Heiderheinr). Zoo slinqert Leopold Dukes het

v.ru'ijt van ovodrukken vàn zij. seheel. spreukenverzaneliD!
llat,binis.ha Blu"rcnlese naaL A M. Moh. die het boek in het
II,:brccurvsch vcrLaald voor cigen verk uitgecfti)
der vc k!nDcrr voo.lltnan.

Ir de nieuwcrc |oodsche rvctcnschap kent men het begrip
plagiart in de gangbare beleekenis, naar in de vroegere perio-

den Doet het ênders gewe€st zijn. Men versta bii wel. Ik bedoel

.iet 1e zcggen, dat geen enkele rniddeleeuwsche schrijve. h€i

anderen ks'atijk neelnt, dal hij zonder bronnenopgave over
neemt. Zoo aànstonds is het tegendeel met voorbeclden aan te

toonen. Het behctt evenwel de algeneene geestesho!djng te-

genover het verschijnsel en di€ moet anders gewe€st zjjn dan

later. Enkele voorbeelden nogen dit toelichten.
L De beroemde Biibel- en Talmoedverklaarder Rasjle

1J l.htbiichct II 1875 p.!r. 165 volq.
r) SrhedÍ€r Studies III 140,

3) Z.o vcr{ít S. D. Luzato 
'nr.nen 

als Gesenius en Rosenhiille. dat

z€ hen copiecren (?ic ziir briel in KÍchLenns (a.'i Sjon€.o, paq 10l ên

wÊrschiilend. plaatsên 
'n 

zijn conn€ntaar op Jesaia).
1J Ieschu.un t923 paq. 126 en 1Q6.

6) .t. Zuí .abb. Sp.u.iËrnde paq. 11 nóot.

( 1040-1105) citeert de taalgeleerden Menachem ben Saroek
en Doenasj ben Labrat vaak met opsave van den auteur. ,,Dle
Znsannênstellung der anonynen von M. entlehntetl Wort-
erklárunsen bei Raschi wiirde eine ungleich gróssere Ànzahl
ais diejenig€ ergebei, \'o er denselben nennt' schrij[t H. Gross
terechtl). Ook S. Posnanski wijst net cen enkel woord hieÈ
op.r) In een gedegel en geleerde verhandellng ovcr de Tal-
noedverklarirg van fuda ben Nathan en dc school van Worms
schrijft J. N. Epsteinl): Rasjie gaêt in de richrins van de

Womsche school in zijn cite€ren van analogieën uit rena.n
tn l argoen, al seeft hij hun naam niet als bron op. gcl'jk hij
vele opvattingen van zijn leerneeslels heeft gehooÍd en in :ijn
comnentaar zonder nee. opneent{). I. H. 

.\'I/eiss nerkt in zijn

bekende biogralie over Rasjie op: ,,We zien volkomen duidelijk
dat vele verktaringer van zijn voorsans€! R. Gersjom spoor
loos in Rasjie's rverk zijÍ opgesaan zonder naamsvermeldins.
Vele uiteenzettingen van anderen zijn ookênonien opgenomen.
Rasjie no€t wel als basis van zitn s'erk dat va! anderen geno-

nen hebben . De .eden, die Weiss voor deze werkwijze op-
geeft is evenwel niet afdoende. lk citeer hen duidelijkheids-
ha)ve volledlg: ,,V€rwonder ! ni€t over dit verschijnsÈl. inme.s
volsens het doel, dat hij ?jch voor oosen stelde bij het vervaar-
digen van zijn comnentaar is deze oethode volkomen gerecht-
vaardisd. Hij beoogde slechts de vaarheid e! de jtriste inter'
pretatie van de Talmoed voor de lezers. Niets beter dá' kort-
heid daarbij te betrachten efl daaron beperkte hij zich zoovesl

moqelljk. Elk woord, dat overbodis was voo! het doel, ve.wii-
deldehij. Waaltoe zou hij dan uitveiden n,et.voolden, d,e geen

ander doel hadden dan eeí te bevijzen;ar de geleerden, wier
opvaitjng hij had oversenonen? Bovendien vinden we herhaal-
delijk bij hen1 ,,zoo heb ik gehoord', ,.dat heb lk sehoord

1) M.nàchen ben Satuk pas.70.
r) Inlêidiíq Éliêzêr lan Beaugency pas, 33,
3) ?a.óit: IV pas. l6E.
i) ald. n@t 138 ên l39i werselij\ thans dè op.rerkingen tegen deze op-

vatling in M.óó /e Sé1.. Raótal door V. Àptowitz.r, ]ctusalem 5696 pas

446 na. 43.
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Deze triteerzettjnq is riet álleen niet afdoende, naar in strijd
mct de leitcn. Vaak aenoeg geeft Rasjie 1v€l de bron op. De
laatsie alinea van Wdss is trouNens met zijn eiqen opvatting in
strijd. Indien R. dan zoo kariq is ll]et zijn voorden, waarom
voest hij dan vel in: zoo heb ik gehoord enz.

IL Rasjie s kleinzoon Rasjbam citeert eveneens verklalin-
g.n van voolgansers zonder opgave.l ) Nos duidelijker springt
dat anonienc overnemetr in het ooq, waar de paratlel, on zoo
te zeggen, letterlijk voo! ons staat. Op de tiende Pêrek van
peiac,4ie,r bÈslaat naást de conmentaar van Rasjban die van
Rasiie. Bij een sedétailleerd onde.roek. selijk dat is neerselesd
in een opstel in het Festschift l. Levyj), ftonr men tot her
resultaat, dat de kleinzoon een origineele conmentaar van zijfl
grootvêder voor zich heeft gehad. Hoe vreend is het voor onze
besrippen dat geheele stukketr letterlijk bij den eerste zijn telus
te vinder, terwijl hij R. alleen noelnt, aar hij hen bestrijdt.

In het algeneen kar men zeggen, dat de orde commentatoren
van de Talnroed en de halachisten {Risioniem) het begrip pla-
giaat nlet gekend hebben h dier voege, dai het
verklaringen van vroegeie auteurs door de láteren zondêr op-
save van den zessman als noreel vergrjjp zou zijn opsevat.

Zoo is het bekend, dat R. Asi€! ben J€chiê]3) veel ontteent
in zijn Pesakiem aan R. Izak Alfassi, zonder hem te noemen:
alsook veel ovemeemt van Nachnanides. {) Dat hij verder ze€r
vaak gebruik maakt !ên de Tosaforl, die hij bijra lerterlijk
weergeeft, is dezer dagen veer opniesw in het licht gesteld.5)

On nos ecr bekende geleerde uit de kring der Risjonien te

1) Rosnr, Ras.ió.n ,ts s.n.ilrc./rl..e. pa!. 65.
t) Pas. 259 :269.
3) Rosj, seb. onstr. 1250.
a) zie lad Mat achi pas. 129 no. 28 ea 30: I.h.tkch dè. jád. ik. Ges.

xII (1918) pas.302 en pas. 107 onrrenr zijn bron sinson uit seís voor
zijn CoDnentaar op de Misina,

r) zie E. E. Urbach bij I. Wcinb-s. Mc.hkarim bÍ-Talnaed deel 1

Bedin 5697/8 pis. 120 noór 5 en her wcrk van LÍóach Die Entst.huns
und Retlatttion !ns..€. TosaÍóÍ. Bredad 1937.
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noenen: R. Salono ben AdÍeth (1235-1?10) Van hern ge-

tuist de zooeven genoende ladMal achi 1): ,.soms schrijft hij

de woorden van To.salotfi lett;rlijk over zonder te veÍnelden

dat het de zienswijze vaít Tosatoth is'. Van R. Nissim ben

Ruben GeroDdi (1320 80) g€tuigt dezelfde auteur: ,,het is de

gevoonte van R. Nissin om de veÍklarirs vên Rasjie letterliik

over te nemen zonder Ineer"')
IIL Het geschjedkundig werk Sefet Hakabbala van Abra-

han ben Daoed (1110-80) schrijft eenvoudis zonder bron-

nenopgave geheel Josippon, de Hebr' tweelingbroeder vaa Fl'

|osephus, over. 3)

Evenzoo is het door de onderzoekinsen van I. F. Baer duid€-

lijk qevolden, dat de schrjjver van de beroeode kroni€kSiéóef

./êÁoeda (Salomo ben Virsa) veel ontieend heelt aar Spaan-

sche schrijvers uit zijr dasen, wier woorden hij vaak zonder het

te verrnelden letterlijk in het Hebreeuwsch vertaalt. a)

IV. R. Dawid Kimchi citeert neermalen lbn Ezra en ande-

(en zondet naam te no€men. tsaac Abarbanel (1J37 1508)

valt hem ten otrrechle eetrige maleD scherp aan. i) Het s€hijnt

dat hierbij wel eenige rivalit€it in het sp€l is. Laat ikeÍkel€ pas-

sages citeeleD. Aan het slot van Ázros 9 netkt hij op: ,Wat
Kimchi hier verklaart uii naam van zijn vad€! is ontleend aan

Àbr. i. Ezra; waaron mo€t hij woorden stelen? In Hosea se'
tuigi hijr ,,Ik weef niet vaarom K deze veÍklaring aan zijn

vader toeschdjft, want ze is van i. E ' Het m€lkwaardigst ook

uit het oogpunt van de vaak langzame verspreiding d€r letter'

kundige producten jn de niddeleeuwen, is een opmerking in de

inleiding op de Kleine ptaÏeten even vóórdat hij overgaal tot

een behandeJins van tlosea;,.1n deze stad (Venetië) heb ik de

verklaring van i. E. op dit boek in handen gekregen, waaÍmee

ik me, niettegenstaa.de al zjjn kortheid, verheug ImmersiDlxijll

1) Pas. 131.
,) ald. pas. l3l !o.5 êÍ ll.
!) zie Halsofê lX E6 en FesrscÁr' l Grtnánn Pas 196.

4) zj. Ta.biz Vl (1935) pa€. 152 en vols.
ó) zie Bloq, Rtujic inl. pas.5b.
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seboorteland (Portusal) werd ze nie! aangnroflen, omdari.E.
haar vervaaÍdigde h de stad Dreux (N.-Frankrijk) en ze njet
was verbreid in nijn land, dat in het uitersre Westen ligr. Ik
ben nu tot de ervaring gekonen dat de uitgezochte en goede
verklarinsen, die Dawid Kimchi verneldt, aan L E. commen-
tnar ontleend zijn, ofschoon hij ze nier in zijn naan meedeelt.
Ik geef overal nauwketrrjg de bron op. opdat ik nier schijn€ te
behooren tot hen, die woorden stelen.

V. On nog een voorbeeld op cen ander terrein van lood-
sch€ wetenschap te noemen, Dawid Àboedarhanr geefr iD zijn
werk over de litnrgie een bcschrijving van de doelinatige inrjch,
ting der organên van het rnensch€lijke iichaam, die woord voor
woord te vinden is in Sabbatai Donolo s inleidins op zijr
/ersiera-conncr taar 1 ) eD Bechai ben Àsjer seeÍt in zijn 1(ad
1tale,na./r s.v. Kippoeriem een aan Abraham bar Chia ontleen-
de verklaring van het bo€k Jona. Deze B(haj zest in zijn in-
l€idinq op zijn Pentateuchvelklarinq aan het slotr ,,eD ik ,al
alles veuelden in naa,r van derauteurenikzalme nier hulien
in een kleed, dat mjj ,iet (oebehoort. Toch kan hij aan her
aronien citeereb Diet ontkonen.

Vi. Zelfs op het gebied van de ethiek:) worden geheele
werken of deelen daarvan zonder blikken of blo:en overgeno-
nen. fuda ibn Kalaaz (eerste helft l6e €euw) heefr de Me'o-
raíh hanaot lan Isxael Alnakawa bij srukk€n uit etk hoofdstrrk
algeschreven en onder de naan Sefer áanoera' voor eis en serk
!itgeq even. lzak Aboab hee [t net zijn overgenoner ge]ijknamiq
werk hct oorspronkelijke geheel verdronsen zoo dêr nos naar
éér handschrift bekend was. dat van t929-32 t^ een kenrige
editte ts verschencn door H. G. Enelow.

Zoo heb ik u een doorsnede seseven van h etgeen vr'ijplásiaar
noemen. Zor.r nen nu nose. beweren dat al deze mannen van
elkende capaciteiten, menschen van ee., dic zeif over schep-

r) zie Brnll lalródclre. Ir pas. 165.
e) De 15e e€rwschc wijsscd ]ozeÍ Albo he& lecl raoÍ zií lkatun

óntleend aaí sidon be.:lsenradr DuaÍ zoídd ?jjr brcn tc noeren (zie

I. CuttDann in MGWI 1906 pas.6í8, 1909 paq.58,202).
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pend vermogen beschikten, plagiatoren waren? De vraag ste!-

len is haar ontkennend beantwoorden. Zil kunnen derhalve

onmogelijk de Talnoedische sententies zoo straks aangehaald'

als beschernins van de geesteli;ke eisendom in het algeneen

hebben opgevat -Bij de dichters staat het ccnigszins anders. Reeds in de aan-

heÍ heb ik sewezen op het verschll irsschen overnane en ía-
volglng. Onder dat laatste valt, ruim genonen. niet alleen

netriek, stijl eD bouv, maar ook het gebruik maken 'an gedach-

ten ol denkbeelclen, die door een ander zijn ontvikkeld Grooie

geesten als Goethe, Schiller, Àlfred de Mussetr) zijn eenparis

van m€ening dat daarin niets n1inderwaardigs ligt Heine zegt

het op zijn wijze:): ,,Nichts ist tórichter als der Vorwurf des

Plagiats: es gibt in der Ktrnst keir sechstes Gebot der Dichter

darÍ iiberatl zugreifen, wo er Material zu seiÍen W€lken [in-

d€ti und selbsi ganze Sathn nit ausgÈme'sselten Kapitálern

darf er sich aneignen, rvenn nur cler Tempe) herrlich isi den €r

Welbeschourvd zal lnen in de Ioodsche Poëzie die in de

galoeth is ontstaan, Íegelmatig de i.vloed van het milie! kunnen

terugvirdêt. hetzij in de m€tra, hetzij in de keuze der bezongen

objecten. In de Spaansch-Àrabische bioeiperiod€ worden al-

lerlei Arabische versmaten toegepast de Makanen-dichters

oefenen hun invloed: de idylle van dc Janclelijke dichtktrnst in

het Italiê der 16e eeuw met zijn beroemden vertegcrwoordiger

Guarini!) is het model. rvaarnaar de srondlegger der nieuwe

Joodsche letterktrnde Moz€s Chajim l-uzzato ziin Misdal Oz

een nieuwe gestalte weet te geven tlii is het juist die zoo vol-

komen aanvoelt wat navolsiÍg van plagiaat onderscheidt Lr

Lesjon tinoedien schrij[t hij: ,,De navolsing b€staat onsetwij-

fejd niet daarin, dat iemand het literair product van een ander

lettellijk zooals het daar js, overneemt en overplant in zijn

scheppitrg, dat is een letierdief en niÈt eetr navolger. Maar na-

rl citaten bii Stenplinqer pas l58-162.
,) Werk€ VII 153 K ald. 16l.
3) zanser van ,,Paslor Fido ,
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votsing is, wannêer zijn werk inderdaad geliikt op dat van e€r

ander, naar zó dat zijn scheppins geheel nieuw schijnt .l)
Treftend is de overeênkoÍnst tusschen deze karakteristiek etr

d ie van Goethe 
'3) 

| ,,das schóns te Zeichen der Originalitàt ( ist )

wenn nan einen empfangener Gedanken dergestalt fruchtbar
ztr èrtwickeln weiss. dass niemand leicht wieviel in ihm verbor'
gen liege, gelunden hàtte .

Van ords hebben de dichters in de letterkunde van alle vol-

ken plagiaat gepleegd De ijdelheid heeft de dei rninores ver-

leid om zich naam te Ítaken door het werk van anderen te ver-

vormen. Kon hun logge knol ze niet ter zaÍgberg voeren, dan

gebruikten of liever misbruikte. ze daartoe de gevleugelde ros-

sinant vaÍ erkende groothedetr. Haliri betitêlt een ziineÍ maka-

men de plasiatq en Juda Àlcharisi heeft deze vertaald als

brllurn llrr ni:nÈ r) \i/iê tent niet het laatste couplet van een

der bekênde Vdjdasavond-tafelzansen, waarin de dichie. zich

beklaagt: ,,Laten anderen toch mijr sebied niet overschrijden,

op het pad des gezangs is miin deet gevallen Onderzoekt u en

bedient u niei van de krooÍ der poêzie, die nii siert." - EI zijn

senialerè dichters dan deze onbekende fonathan, die zich over

gezangen-diefstal hebben te beklasen. Daar is het veÍhaal van

een schoenlapper, die blijkbaar ook de kurlst verstond van ge-

dichtenlappeni van den groÍsmid, die Dante s gedichten weet

te sneden etr voor de zijne uitseeÍt. Deze verhaleÍ vindetr hun

selijke in de Oostersche wereld. DaaÍ is het een sultan, zij.
zoon en zijn vezir, die met behulp van hun fenonenaal geheu-

gen dichters plegeÍ te bedriegenr ze luisteren naa! hutr gedich-

ten en herhalen ze daarna, verklarend dat ze reêds zeer oud

zijn.l)
De dichteÍ-Íepubliek is n eeÍnaal een bjzondere wereld

waar de ijdelheid een nog grooter rol speelt dan in die andere

r) Sinón Ginzbtrrq Tht Li[c and Wó&s aÍ M H. Luzatto, PhiJadel

i) Sprri./re in P.osá blj Stêdpli.ger pao. 158

3) DÍles in O.terf XII 375.
r) HerbeÍ Loewe Medià.tal Heb.eu Ministrclsg, pas.57
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waarover de Prediker zijn .,iidelheid der ijdelheden ' heeft uit-
gezucht. Zelfs dichters van náam deinzen er aiet voor terug in
Gabirol, Mozes ibn Ezra, Juda Halewie en anderen te ptmde-
ren. Trouweas aan Juda Àlcharisi en Mozes ibn Ezra is her
silde der seestelijke ldaploopers niet onbekend gebleven. Àl-
charisi striemt hen in het 18e hoofdstuk van zijn Tachkenonie:
,,ze bederven het ÍnetÍum en voegen er wat uitheemsche woor-
den aan toe, zingen djeproducten bij hun drinkselasen en prcn-
ken tegenover dwazen met huÍ oorsplonkelijke schepping'.
Mozes Dar'i (12e eeuw) en Kaleb Afendopolo (15e eeuw),
Karaieten van groote otrtwikkeling en veel esp t, zijí rceds
doorDavid Kahana (Otsat hasiÍroeth V) als plasiatoren aan-
gewezen. Het was bii hen waarlijk riet de arnoede aan eigen
kuntrên, die hen dat seestelijk tekort deêd dekkd met de nid-
delen aan de ressources van anderen ontnoren, Ik wijs nos op
het oeuvre van Dawid Orkineila (eerste helft 16e êeuw) dat
onlangs naar een handschrift te Oxford is uitseqeven.l) Een
vlotte en geestdriltige dichter die zich in keur vatr taal etr stijl
weet uit te drukken. Toch waagt hij het als jonge man naar
Saloniki konend zich aan den ouden Saadja Lonso voor te
stellen met een gedicht, dat behoudens veranderingen in de
orde der strofen en het overslaan van eenige coupletten, zoodat
he( oorspronkelijke acrosrichon is verbroken. ovecgenomen rs

vaí Sealtiël Galipapa. Longo, een doorgewinterde kenner der
literatuur, Ínaakt in zijn antwoord-gedicht toespelingen op
Spreuken 9, 17 ,,sestolen wateÍen smaken zoet . Hij schrjjft
rllet tintelende geest en speelsche satire: ,.Immers de stiil is een
huis van Pharao onder de koninsen, eveneens is de schootrheid
van het dlchtsel een Anora in Gittien. Het eerstê is een zin-
speling op I I<or. 11. 20 irtr r-r'r n:i) 01lll is daar een
dochter van Hadad en een schoonzuster van den Pharao), het
t$,eede doelt op den Àmorá Geniewa in Gtffien (fol. 7a). Toch
is deze 'Onkineira een dichte! van veel ralent. die zich hier vel-
licht bij wijze van scherts een derselijke vrijheid veroorlooft.
Immers, vanneeÍ zijn dichterlijk nasqué ontdekt is, schrij[t hij

1) Koóels aI ?ad XIL Jelusal€m 37,
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aan Longo o.a.: ,,tl is toch het gezegde bekend dat het besle

aan een gedich! zijn lÈugenachtigheid is?" Deze stelling speelt

in de Hebleeuwsche dichterliteraturr een groote rol eÍ zou van

Aristoteles afkoÍnstig zijn. Dr- G ltalie vestigt in dit velband

nijn aandachíop hetnavolgend citaat. In deÁ'spoëfica 1) koÍnt

vel een uitlaiing voor, die daarop gelijkt: à.àóa#' 6s Pd'rclq
'Oltl1oe xu. to4 .|ots lrexàI lsyeu ós áer I , Honerus

heeft meer dan ienand ons allen geleerd de kunst van leugens

?eggen op de iuiste wijze 
" 

Even te voren schrijft hij: zo óe

,1";,"""-, í16" (het wonderlijke seeÍt reden iot vreusde) Dai
gelijkt wel eenigszins op de beschr,iving van Àbarbanel ln ./e-

;ala V inleidins. ,,dat men daarvan alleen gebruik naakt on de

rnenschen te genezen door de vreusde . Ze betreft een be-

paalde soort gedichten. zooais lnnanuel R'mi het uitdrukte:

,,Alles wat overdreven wordt voorgesteld hetzijom teprijzen of

te laken, vreugde of verbazing te wekken, niet dat die dingen

op zich z€lf bestaan; hoe mee! de auteur het verstaat om over'

dreven ol onmogelijke voorstellingen te geven hoe nooier" r)

Ofschoon dus deze spreekwijze op een bepaalde dichtsoort ziet'

past Onkineira haar toe op het door hen gepleegde plagiaat

In deze scherts zit toch ook een korreltie waarheid zoo begre-

pen, dat het onder de dichterbent wel voorkwam, dat de beste

gedichten lang niet altijd eigên verk waren, hoewel ze als zoo-

danis werdo aangediend.
Keeren 1ve vaÍ het speciale telrein waar de dichterlijke vlij-

hejd zoo veel verklaart, naáÍ de weteld d.r pÍozaïsche nuchter-

heirl terug. Daar hebben we met verschillende voorbeelden se-

constateerd dat ernstige geleerden, rnanncr van reputatie, vaak

zonder bronnenvermeldinq werken. Dat v.rschijnsei vraagt

dringend naar eer verklarins Deze zou het best geseven kuÍ-
nen worden, iÍdien eenise aatrwijzing sevonden verd in de

rverken van middeleeuwsche schriivers ze1Í die toch volkonen

congeniaal konden oordeelen Het is me gelukt om iets, zij het

dán ook niet veel, hieromtrent te vinden

1) .d. B\wJrcr Oxfo.d l90q Pao 7Ó

-l Zre L Dul,s EtueLàule Pca tl: Nah"/ tedoeqrf, pds 5{50
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De plaatsen in Seler CÀassiêdien, die op her auteurschap be-

trekking hebben, zijD zooals veêl in dit verk van lÍda Chassied
(sest. 1217) nystiek getint. Bovendien is hetwerk jn de heden,
daagsche vorrn een conglomeraat, tengevolge waarvan regen-
over elkander staandê uitspÍaken gevonden worden. Zoo
sprcekt hij over het feit, dat vele zeer oude verken ats SrI/ê,
Sil.ê. Mechiltha, Massêcheth soterien zonder dat de auteur
bekend is door de wereld saan.,) Derê plaats is voor ons berooq
niet van belang, daar het de geste van detr auleur tegenover zijn
eigen werk betreft, voor ons gaat her evenwel om de eerbiedi-
sing van de geestelijke eisendon van anderen. Om dezetfde
rÊdetr blijven buiten beschouwing zijn opva$ingen over her feit
dat oude synagogale gedichten bekend ,ijn zonder naam varl

Op één citaat moge ik de aandacht vestigen. .,Wanneer men
een mededeellng doet uit naam van vrome ov€ll€deneo, bidden
ze voor hem en zijn een voorspraak voor h€tr Hij sricht door
deze daad vrede en harmonie onder de hoosere we:cns. dic
anders zou worden verstoord. j) Men zon hiedn dan een wenk
kunnen zien tegen het anonien citeeren, op nystieke qronden
gefundeerd. Het lijkt me niet waarschijn]ijk dar deze opvauing
buiten de grenzen der Duitsche kabbalisren van die tijct eenig€
rnr loed heeÍt geoefend.

'Op een nysticus uit de achttiende eeuw heeft deze gedachte
evenwel nog invloed doen gelden. De heer S. Seeligmann ves-
tigde nijn aandacht op een aanwij:ing in de corespondentie
tusschen den Ànsterdanschen biograaf Naíralie Herz van
Biema en Steins.hneider, die nog in nanuscript berusi in de
bibliorheek van het Jew. Theol. Seminary ro New York. Ge-
nelde correspondentie die ;uist door den hee! Seeljgmann be-
studeerd wordt. bracht tot deze interessanre plaars in Àzoêlai s

Befth OI^n pas l0l b. Deze Chaqam Iozef Dawid Àzoelt;i,
bibliograat, geleeÍde en kabbalist, schrij[r dáar in aar:i]uting
op de straks meesedeelde parasraaf uit Sele. C,{assíedi.n het

r) paL 1052, pas. 205.
2J par 274, paq. 88.
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volgeDde: ,.Op selijke vjjze zou men het ve(s ir lerenia 17.ll
knnnen verklaren. De /roe koek lokt, hit retzamett nieuwe inzich-
ten, naat heett niet voortgebíacht, \rant hij heeít ze niet zelf
beda.ht. Hij ueruetÍt tilído'n, hij laat het niet alleen bij mee-
deelen, maar handelt rret de daad, hij schÍijft een boek op ziií
eigen naam en st€elt het van anderen. 1n het nidden van zijn
dagen zal het hen rerlaten, iÍnmers zooals ze bidden en voo!-
spraak voor heÍn zijn, wanne€Í hij den overleden auteuÍ veÍ-
mêldt, zoo vergaat het hem ongekeerd, wanneer hij denkbeel-
den van vrone overledenen ve.Ín€ldt in eigen naam, evene€ns

wanne€! hii een bo€k schrijÍt en de gedachten van anderen
steelt . Deze plaats, hoe merltwaardig ook om de doorwerking
van de kabbalistische sedachte en om de verklaring op zich zelf.
is toch niet naatgeveÍd bij het speuren naar de algeneene
g€esteshouding in de middeleeuwsche literatuur.

Hpr kar $el Íiet aoders oÍ er moet in deze eeuwen een wazig
begrip geheerscht hebben aargaande literaire eigendom en de

onvervreemdbaarheid daarvan. Deze opvatting kan niet tot de

Joodsche literatuur beperkt gebleven zijn. lntesendeel, het be-
kende adagiun: wie es sich chlistelt so jiidelt es sich, zal ook
hier gegolden hebben. Prof. J. Huizinga, d€ bij uitstek deskun-
dige kenner van de geestelijkê structuur der Middeleeuwen,
antwoordde mij op nijn aanvrage in deze (23JX:37)t ,,Mij zija
noch bepaalde uitingen noch geschÍifter over het plagiaat in de

middeleeuwen bekend. Het citeere. zonder verrnelding van de

bron of met een algeDeene veÍmelding van den auteur zonder
nauwkeurige aangifte van de plaats werd in de middeleeuwen
zeker niet als ongeoorloofd beschouwd. Éen bepaalde tijd.
waarcp in dezen een stÍenger opvatting vooÍ een lossere plaats

naakte, zou ik niet weten te noemen.

Na dien vestigt de heer Ds. L. Hirschel mijn aandacht op een

hoogst instncti€Í werk van Georges Maurevert, le Ziure des
Plagtafs 1), dat uitvoerig de literaire ovêrnan€ van de vroegste
tijden af behandelt. Naast zoovele bekende en beroemde

auteurs wordt ook nelding gemaakt van de rniddeleeuwsche

-b3
troubadours en trouvères die elkander vrijeljjk naschreven en
van de ninste kroniekschÍiivers, die zondêr schaante de wer_
ken van hun voorgangers ptunderden. Nos in de l6e en l7e
eeuw schrijlt nên openlijk en oÍÍicieel verhand€iiDse, over hct
rec h t o p pla g i a a r. o.a. vooÍ het schrijven van grafrede_
voe.ingen, waarin de mooiste gedachten uit oude preekverza_
m€lingen worden samen gegaardl

Inderdaad vomen deze gegevens een bevesriging van nijn
vermoeden. ,,Het scherp onderscheiden van min en dijn op
ge€steljjk gebied rnag veeJeer een verworven dan een aangc_
boren eigenschap genoemd worden. Men vond het in de nid-
deleeuwen immers nier eens noodig, den naam van deu maker
bij een gedicht te vermelden; toen werd de schoonheid zoozeer
als algeoeen goed beschouwd, dat de machtiqe kathcdralen
veelal door anoniemi werden seschapen .l) H€t kwam in de
niddeleeuwcn veel meer op de resultaten de! wetenscbap aan
dan op de naam van hen. die z€ had bereikt. Men denke eens
aan een auteÍr van het gehatte van cen Macchiavelli 469
1527), o'1 slechts €en eDkel voorbeetd ltit ecn ande ,,ilieu ro
noemen: hij vermeldr in zijn srd.,tkundigc geschriÍte,r nochpolybiu.. noch Jurtinu\. noch Sue.oniur. hoewel hii rc.lten
s€bru,k,.j) Her is voor ons. menschen ran het boek. zoo moei_
lijk om te denker in de formatie van hen die uitsluircnd uir
handschriften studeerden. De middeleenwsche lfteratuur wás
toch niet andeÍs dan eeD g.oote handschrifren-verzamalingj onr
die te beoordeelen noeten we wet bedenken, dat elke Iireratuur
een organisme is. ,,Wer sie erforschen wjll ohne in die Vorstel_
Iungen einzugehen. die sie belebten, zergtiedert eine Leiche. aus
weicher der Geist enttloLen ist .:,) De middeteeuwen versraan
onderwetenschap een universeelbegrip, daÍ door de verschillen
van landen of zelfs godsdiensten seen veránderins ondersaat.
GelUkriidig klinkt uit de Islam, het lodendom, her Christendom

t) Àmi€ Salonms in tn Maasb.Á. 36 olar Inn Bolldjcr Daktcrs
Y.oflu lacoó ea d€ k.iti€k.

-J JrenPnnger lag. t//,
3) D. KauÍÍnanr, Dic Sin.e paq. 9.r) zie Àls. IIatr&lóI. Àvóndbl 3e bl. vd 1ó-12-22.
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dczelÍde wijsheid. Ze oeleren daarom een v€el sterl<er en on-
middelliiker jnvloed op elkander uit dan later.

,,Die jndischcn GelehÍten, denen das SLudirrm de! Wissen-
schaft eine hohe Àufgabe, ein heiliger Dienst. ein Tribut des
gottàhnliclen Menschengeistes stets war, waren in de! Lite-
ratu. nie paíticularistisch. sondern beÍreundeten sich mit allen
Rcsrltaten mcnschlicher Forschung, ohne ztr uÍtersuchen, ob
dcrtn Urheber Christen. MÍhammedaner oder Fleiden wa-
ren. Met deze woorden rracht fellinekr) de middelccuwsche

loodsche ge€st der wetenschap te schetsen ten einde !e verd i-
deltken. hoe het mogelijk was, dat zelfs het werlt van een rnon-
nik in het Hebreeuwsch w€rd veriaald. Hij les! ierecht de na-
druk op hct universeele knrakter van het denken.j)

l)eze universeele opvatting vaÍ wetenschap, waarbij wellichl
onzc tijd ten achter staat. zal er ongets'ijÍeld toe hebben bijge-
drrqen dar al hergecn een schr' 'cr overgaÍ aan de pubticiLeir
eigendom werd van hel publi€k. Hi; legde de vrucht van 2ijn
studi: neer i. een handschLift, clat in ecr zeer beperkt aantal
erernplarcn *'erd vermeniovujdiqd. De qeleerde. die het bestu-
d€erde. zal het óók dan,o r ,,'rer als iets cisens bescholwd heb-
ben, omdaL het karakter van het Seschreven woord n!l eennaal
rnti€Der is. Dát kunne wij eerst goed aanvoelen. wij. die de
tegenstelling met het Sedrukte woord kennen. Alleen met die
instelling tegênover het rnanuscÍipt begrijpen we dat de ge-
leerde lezer over het werk van een anderen auteur beschikte ais
ware het zijn eigen seestelijk eisendob. Hij voegde op de rand
van het rnanrscript, ofzoo mogelijk ir de tekst.toewathemgoed
dacht. lndien hij het niet eens was met den schrijver dan streepte
hi de passêse door. Eleazar van Metz bijv. vindt in R. Tams
Seie. Halarlar een ilaar zijn meenjng onjLriste bewering €n haalr
de rvoorden eenvotrdig door.;r) Deze subj€ctievc viizisirsen in
hct Nerk van anderen noodzaakte zelfs tot het rjtdrukkelijk v€r,

- l)-r

bod om tekstwijziginse,r jn de Tatmoed aan tc brenecn. <1aar de
cenheid d€r teksrrece.sie werd bedreigd (atd.).

Wanneer wij nenschen va' het boek een aanreekcning of ce!
doorhalins maken in het werk van een ander, daD zijn er nos
een g.oot aantal exenplaren overal verspreid, waarin de tekst
ongerept is gelaten. Dar gevoegd bij de omstandigheid, d.r d.
opnerkingen geschreven en het werk van den a!rcur q€drukl
is, doet de tegerstelling scherp in her oog va ed. Hoe nocitijti
is het daarentegen vaak bij het naruscript de opmcrkingcn van
de oorspronkelijke tekst te onderscheiden; verschil van lter
handschÍift en kleur van de inkt moeten dan helpe,r.

Deze schetsmatige proeve van het dringen in dc gedachter-
gang van den middeleeuwschen iezer kan het ons eenioèrm.rc
dridêliik makeq dár nen ,D her algemeen ge.prolen'indc".
stond tegenover op schriÍt gebrachte denkbeclder. die aan de
opeDbaarheid waren overgegevcn Men beschorrvdc ze ats qc,
nreengoed der geleerde Nereld. waarmee iedeLeen,ijtr DUi I{on
doci. De pcrrcon r,rr rlerr rrrcur rr,rct o1 rlc ,r t,rrrg-ontl tk
lcg nog ecns de n.drrk .p dc heperkinq: rtocnrn, r, qcsprokcn
Uitzonde.ingen komen altiid voor; zoo ook hier ii <lc vorIr ,ar
heD. die streng ierren op ontteenen zoDder naám. I lct blijÍ{ dan
nog cen open vraag in hoeverÍe jalousie de métier in het spcl
was - dan wel om redenen van jets, dar bij ons e€rlijkhekl hcet.

E€n waardevol gegêven van positieve aard von(l ik in de in
IeidiDs van Isaac Àbarbanel op zij. co,rne,taar voD,lcrcr?à,
Men bedenke wel, dar is dez€tÍctc, waáNáÍ vroeocr in dit bc-
toog verwijtcn teger R. Dawid Kinchi zijn aange|na1d. djc uit
rivaliteit door mij verklaard ziiÍ. \Mettru. dczc potyhisto. uit dL,
l5e eeuw getuigt naar aanieidinq van prcctike. 12. r ,,De
woordc,, der wiizen ziin als prikkets. en als inscptnntc sDijticls
die van verzam€lanrs; zij zijn scseven door èé! t Íe.de. het
volgerde: Olsclroon dê ft^,aaÍ.tisers {,a ,o.t., /.eÍc, .,
ontteenen aan de eoo.d.n un hun ,oo.gangoj ./sol:c pod_
.|en stelen, ligt daarin niets dat a[keurin!] lct.tic t: :c :ijn i!
'ne.s Rtzànelaàts. dic rcrzaneten "t ouc!,rc,ien t.dn de ge.
dachten van anderen, ondat alle @etenschappen gegeoen ziJn

t) Tho sró Aq iMntd\r iiidis. hc Lit,ratu, Ad. Iellinek, Leipzi€
lli53, pas.6.

?) zie rldaar @k paq. 15.
r) S W. BaroD, A s@ial and ftlisiots hí:tot! ol the leos llqas. t23.
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Dàt1êén Herder dat ís God. uan Wíèn k.n'lis en le$tand is en
alle mannen der uetenschap ontleenÈn hu,1 ueten aan Hem.1J

Indien de groote Arabist Ignaz Goldziher deze plaats had
gekend, dan had hij deze onsetwijfeld in de inleiding van zijn
Studietl í;be. Tanchun leruschalni seciteerd. Deze Tanchun,
ecn BjjbelverklaardeÍ er lexicosfaal uii de l3e eeuv, verzwijgt
vaak de door hem geraadpleegde bronnen. Goldzjher geeÍt als

cen der weiniqe schrjivers ovel niddeleeuwsche literattru een

z€ker psychologisch tu:icht in deze handelwijze. Àlleen \vat hij
daa! beperkt tot eeD Oosterschen schrijver Drag men uitbreiden
tot den niddeleeuwschen auteur in het algeheer. Àls voorbeeld
$'ijst hij uil de Arabische literatuu op den klassieken commen-
r.'ror \"n der l(orrn. Berdawi d e '\en:oo -rtn voorqdngers
overschrijft zonde! ze te noemen. Hjj vervolst dan: ,,Tanchum
wollte neben senrcn €igeren Ànschauungen noch aus selten ge-
wordenen, oder seinen Landslentet1 weniger zugánglichen Bii-
chcrn das Bestc in einen exegetischen Sanmeiwerke zusam-

ertragen. da dem Leser zu iener Zeit nicht so sehr an der
Nam€n der Autoritàten als an den von ihl1eu ausgesprochenen
Ansicht€n liegen konnte.

ZondeL op hc( verschijnsel dieper in te gaan merkt ook Malter
op dat nidcleleeLrwsche schrijvers zonder,.!he least conscious-
ness of plas'arism van ell<ander overnemen. Àl bespreekt hij
de psychologische zijde daarvan niet, loch meLkt hij volkomen

Jtrist op: ,,The qu€stjon was o[ the va]ue o[ an idear its author
was imnaterial .')

Alle wetenschap gaat. volgens Abarbanel, in laatste instan-
1ie ovÈr op den Schepper, van Wien alle keDnls is. Daarbij
treedt de ,nenschelijke schepper eeler gedachten*'ereld terug.
Zooals de grooLe schepplng aan de menschheid is gegeven om

er vr,j over te beschikken, zoo is het prodtrct van den schepper-
in-het'klÈin aa! ieder gegeven om daarvan vrij g€bluik te ma-
ken. Zoo onge"eer moet de niddel€euwsche instelling t€gen-

L) zie N. S. L.bowitz
r) Sdiia Gáón, pas.

beêldên gcg€vêí wordeÍ,

iD rrrctdG Gcde,ló.ct. N Yórk 1929, pas. .{2.

274 en noot 578 aldaar, \'aar een áantal voor-
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over het werk van anderen zijn geweest.

Het is in het algeÍreen bjj cultuurverschijnselen moeiljjk om
aan te geven, wannêer ze opgehouden hebben te bestaên; eve

moeilijk als te bepalen, wann€ete zijn opsekomen. Lanszamer-
hand, eerst bijna onmerkbaar treden kleine wijzigingen in, tot-
dat op een gegeven oogenblik het verschijnsel algemeen waar-

senomen wordt oÍ blijkt verdwenen te zijn. Zoo is het ook hief
niet mogeljjk om op te geveD wanneer de lossere opvatting heeft
plaats genaakt voor een strengere. Toch js er m.i vel een tijd-

te wijzen, die de oversarg vormt. De boekdruk-
kunst, die jn zoo vetell€i opzicht groote invloed heeft geoefend
op het niddeleeuwsch€ denken en de niddeleeuwsche toestan-
den, zal ook aansaánde de seestelijke eis€ndon wel een sterke
wijziging in de opvattingen gebracht hebben. Nn was een einde
gemaakt aan de groote schaarschte van werker. zoc'dat zelfs
groote autoriteiteÍ klagen dat hun djt of dat boek niet ten

dienste staat.l) Bovendien qeschiedde dc ve.spreiding vÈel

sneller dan voorh€en. I. de oude tijd had mer 100 jaar.a dc
dood van R. Chananel in Resensburo nos seen kennis genonel
van zijn Talnoed-connenlaar. 'l oen wa.en dc gesch.'flen van
R. Àsjer 50 jaar na zijn heensaan in de Rijnstrcek nog cer zeld'
zaanheid.j) En dat waren no,r wel toonaangevÈndc $'erkcr op
hun sebied!

De boekdrukkunst naakte een einde aan het gering aanial
exenplaren, dat in omloop was. Àl was de oplaas aanvankelijk
wel gering zoo werd de Psalmcomncntaar lan Kimchi ir
1477 slechts in 300 exemplaren opgelesd3) tochve,spreiddc
het groote aántal drukkedjen het literaire product reeds zeer
spoedig na de publicatie. Ongeveer een eeuu later is ook dc op-
laag grooter. Zoo beroemt zicb Sixtlts Scnensis iD 1533 dar hil
onder neer 1500 erenplare. lan Joda Lerna s pred;katies heelt
laten vernietigen. r) Daamit blijkt de groote expansie van de

kunst ,,die met vele pennen zonder wonderdoenerij schrijft .

1) S Àsáf, An /Ésifc. u.laséfe.. R.sjoc,rorlr I pr!. l0í
!) Zvz, Zu. Gescniclltc tnd Litetaít, pa]. 211
3) À. Bdliner. Aeóé. dê, E iflus des .Ar hcbt. Brhtt.@ks. pas. 5.
í ) steinschneider, Vot€sm sen nbet die Kunde heb,. H ands.h,, pag. 57 .
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Het boek girg door vele handen i! vele landen. Het vas se-
rakkctijker binnen het be.eik van het cenigszins koopkrachtige

l)rbliek dan de kostbar€ handschriften, die slechts enkelen
Írachtig kondetr wordei.

Zoo ontstond van zelt cont6le op d€ productie der auteurs
rn bcschouu'de ook de schdjvcr zelf het werk van zijn collesa s

rls hu! cig.n terr€in, waarvan hij niet zonder brorverm€lding
qebruik kor maken. Daa.bij kwan een tot nu toe ongekend ar-
qunrent. De l<osten, die het clNkken met zicb bracht. maakte het
ioodzakelijk. dai de seesrelijk€ eigendom beschermd veld in

ont.riccl opzicht. Hoe vrec d het ook is, kwam men daartoe in

de niet-ioodsche wereld cerst beirekkelijk laat. Bij het jubileum
vnn de Sociófé dci Cens de lefires ie parijs werden ve eraan

herinnerd, dat nos naar honderd jaar seleden de letierkundise
risendom in hct gehcel ricL beschermd was en dat Honoré de

Bal:ac. dic hct meest gcpiund€rd wc.d, de stoot heeÍt gegever
bl hct nÊrncD var aÍweermaatregclen'); dat was jn Decem-
bcr 1817.

Ir dc looclscl,c uercld lciden de sporen naar cen vccl vroeger
tildfcik. Volqens d.n b.kerdcn R. Mozes Soter:) is vooL de

c.rstc kr.r iu de Jooclsche letterkrrde de materie€le eigendon
verdediqd door het rechtsmiddel van de ban 

'n 
1550. Dc be-

roernde rabbijn Meir van Padua uit de familie Kaize.ellenbogen
in Hesircr-Nassau had toen een litgave van de codex van
]Viainonides rnet eiger adnotaties voorbcreicl. De voorwaarder
van denpatricië! (qentiluono) lustinianiinVenetièwaí€r hem

tc zwn.ir. llij krvan daaLorn Lot overeenstenming met €en an-
{l.rfD qerlillomo Alvise Bragadini. In 1550 kwam het werk van
di.ns pers.n. De e..sLc brncht rit $,.nak eenzelÍcl. ,roedkoopere
rr1.'.ro d,'. r l,.' J, rÍr.l 'nn, M l, cl .rln.,"vur
de,r. 'li:n einde Éad \lerddc lii zich tot li Moz€s Isscr]es te

KrikaÍ. .1. grootc rabbijnsclc :urorilcit mct q,creldrep!tatie-

Deze vcroordeclt het optreder van JustiniaDi cn bedreigt in zijn
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landstreek ieder, die zich deze edjtie aanschaft met de banl).
In een vrij uitvoeri!r rcsponsum gccft Isse|lcs dc 5ltondrn voor
,ij! decisic aan. waarbij het opvnlt, dar dc oneerlijkc concufÊ,-
tie op grond van rccht van voofanq rvel wordt genoernd. naar
dat op andere argumenlen, die in dit verbaDd hieL verder geer
belans hebber, neer de nadluk wordt Ítelegd.

Er is evenNel nog een vroeger voorbccld van eiÍJcrdomsbe
sclrerming bekerd, dat des ie belangrijher is, omdat daariD ook
.1. geesielijke arbeidsprestatie van dcn autcur vcrncld rvordt.
Hoewel in de aanhel is gezesd. dat de besche'nmg van dc
,naterieele eigendom buiten deze beschouwing vnlt. is onr dezc
laatste onstandi{rheid dit punt aangeraakt. lnmers de ollicieele
erkenring van het q,erl van anderen behoort in het raam van
dez€ studi€. Bij d€ eerste. zÈ€r z€ldzame titgave van Elia Levi-
ta's Bacfioer. die in 1518 te Rorne wercl uitgegeven, koner iD

dc approbatie door het rabbinaai aldàar o.a. de volgende zin-
snedeD voor: ..Het is oDs bckcnd dat de,e tnan in de Hebrccuw
sche taal en de Massou bizondeL bedreven is en <le voornelde
werken !) rref "eel tnaeite. inspà nina en net opalteríng Dah

@el rijd heeft rcqaatdigd, behalve de srootÈ kosten. door de

uitgevers gemaakt. die net hun bezit en hun pe.soon geijverd
hebb€n on tot het doel van dit werk te geraken en deze drie
werken te dnrkken. Mocht het €en sewetenloos nensch bestaan
de senoemde werken alle of één daa an in een mooiere editie
na tc drukken, dan zonder schrijver en Íitgev€fs, in spijt van
hun ijver. schade lijrlen. DaaLom hcbber *'e dc siip van ons

kle€d tritgeschud r') on tcger d.rqehj[c nietss,aárdigrn op te
tred€n. Geliik in de Talmocd voorkomtr):
moeite doet om een koek te behachtigen en cen arder komt en

neemt haa. weg. dan wordt hij een boosaaLd genoencl . Met
een beroep op non erkele Talmoedplaatsen, die benadeelins in
het bedrijl veroordeelen5) beshit het rabbinaat: ,.daar dc se-

r) Á19. H,nd.À61. Á,óndbl. Ill 3l-5-38
e) ,R..spo,.Í C/rosjen Misjpal 89.

1) Cecil Roth, yerr.., pas.255; J. Pol$, 8.tfrir. Fs. 210.
.J H.tkauia, B..h.t en een paradiqnaraler.
3) cf. N.n€aia 5. 13.

íl B.ba haí.a 5l b: Ita,/rc./.ien lJl i
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drukte boeken van zee tot zee dolen. niet een landelijke, maar
algenÈen€ maatregel van ban tÈgen het nadrÍkken te trefÍen;
deze zal tien jaar seldigheid hebben".1)

Vergelijken we deze hoÍding jn 1518 met die van Abarbanel

11437-1508) dan js toch wel eenig licht verkregetr in de
vÍaag waar de overgangsperiode ligt, toen men een sttaffere
houdnrg jegens literaire eigendom begon in achi te nemen dan
de lossere van voorheen. Het is in het begin de! zestiende eeuw

niei een enkeling, die protesteeri en waarschuwt zooals we ook
in de vroege middeleeuwen hebben ontnoet, maar een officiëele
instantie, die tocL wel als een weergave van de algeneene in-
zichten ontÍedt piagiaat mag geld€n. Het betreft weliswaar Íog
ecn geheel boek tesetijk en niet enkele passages, toch Lebben

we hier een duideli;ke aanwijziÍg van kentererd getij.
Werpen vc nos eens een telugblik op de loodsche literatuur,

dan is het r€srltaat, dat nen aaí!ankelijk een besrip, dat over-
ceDkomt m€t het tegerwoordige plagiaat, niet heeft gekendr dat
hct noemen van de nanen der auteurs voor halachische leerstof
in de eerste Ànoraiem-geslachten sterk werd aanbevolen, het-
geen volstrekt niet veNard nag worden n€t een algeneefle
drarg naar bLonopgave; dat nên in de niddeleeuwen op bron-
vermelding evernin geJet heeft, hoewel individueel uitzonde-
ringen voorkwalneni dat tenslotte de boekdrukkunst, mede door
de drukkosten, ook een andere kijk verschaíte op de ideëele

cig€ndom va! literaire of wetenschappelijke arbeid.
Overzieu rve het geheÈle telrein dan is de |oodsche litera-

Lutrr, op het stuk van plagiaat, wellicht in drie phasen te ver-
deeler, (1) Bijbelsche en Talnoedische periode, waariÍ nen
het begrip literaire eigendom in de breede zin van het woord
riet ftent; (2) de vroege rniddeleeuwe., waarin iets van het be-

srip begint tc schem€renr {3) van de zestiende eeuw ongeveer
en verde. werd plasiaat a1s eer moreele ondeugd beschouwd. -Huizinga spr€ekt in zijn bundel ,,De wetenschap der geschie-

deDis' over de duideliikhejd van een bistorische voorstelling,

1) J. P.rrcs Bcit'igc pas.202; À. Freimann ii FcnschÍit fn. làkob
F..irr,,,. Bolin l9ll, p"a 59 en 60.
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die afhankelijk is van de onvanq der beschrijvins. ,,wie kent
niet de weerbarstigc dorh€id van hel ,.ko!t ovelzicht' en de

slaapwekkende onoverzichtelijkheid van een al te uitgebreide

'nonografie 
(pas. íe i.

Een gewaalschÍwd nan kan zich ook hier dubbel inachtne-
nen: hij kan eenerzijds tuachtd de dorhejd te velmijden van
een overzicht, dat. als de resten van een uitgeblazen paarde-
bloem, nanen en nog eens namen geeÍt; hij kan zich anderzijds
hoeden voor al te groote uitvoerigheid, die steeds door het ge-
vaar van onoverzichtelijkheid wordt bedreigd. Àls eindresultaat
van dit ondêr:oek zou ik voo! de ]oodsche literêtuur niet gaarnÈ
onderschrijven hetseen Stenplirger in zijn boek zest ,,dass
Proudhons Paradoxon: La proprjété c est le vol, jn letzten
Grunde auch fir das geistige Eigentum zutliÍÍt'. Dat gaat me

tever.Ikacht het bovendien na de vÍoeger gegever uiteenzettin-
gen onhoudbaar. We moeten het tegenwoordig algemeen gel-
dende begrip plagiaat voor oudheid en middeleeuwen uilscha-
kelen. Àllen, die tot !u incident€el dit onderwerp hebben aar-
geraakt, hebben rnet deze omstandigheid èf niei ó[ t€ weinig
rekening gehouden. Dit belaDgrijke cultuuNerschijnsel behoort
behandeld te worden in €en samenvattend verk, ov€r de ge€ste-
lijke stuuctunr van de! iniddeleeuwschen loodschen geleerde en
zijn nethode van stldje. De botrr'sr een derselijk
werk liggen in Íijke massa s opgehoopt in de prachtige schat-
kaners, die vooral een architect als Steinschneidcí heeft se-
bouwd in ziin verschillerde bibliosraf ische statrdaard$'erken
Dat boek is nog niet geschreve.; het is ook waarlijk geen ge-
nakkelijke taak en vereischt een zoo veei,ijdig inzicht in velerl€i
takken van wetenschap, dat het nauwelijks door één nensch
zal kunnen tot stard gebracht wo(den.

Intusschen, de vrucht van elke ernstiqe siudie draagt de prik,
kel tot nieuw onderzoek in zich. Bij het dalen in de mijnschachr
wordt van de gargen sebruik gemaakt. die vroegeren hebbei
gedolven. De geheele sanenleving berust op de ondervinding
en de cultuur van vroegere geslachten, waarbij het: ..ils n ont
rien appris íi rien oubljé zoo dil<\vijls rvaar is gebleken. Zoo
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berust alle weteNchappeliik onderzoek op de resultaten van
de voorsansers, die reseinatig gebÍuikt worden zonder dat hun
namen vorden genoemd. Ze hebben bu(gerrecht verkregen en
de vlrcht van hun studie is gêneeagoed geworden. In zooverre
geldt Stenplingers conclusier .,dass es ein geistiges Eigentun
iln absoluten Sinne Íichi gibr". Een sedachte, die een negeD-
tie.de eeuwsche ethicus aldus fornuleert: ,,De vijsheid heeft
geen andere heer dan de Heilise seloofd zij Hii '.1)

j

1) Ha-.nó.nàh a.habbitachón 26b blj
dies i. M. L. R. MiU.., pas. 15.

L Davidson ln Esagr er Slu-

VAN ONTSTAÀN TOT ONDERGÀNG DER
MODERNE JOODSE WETENSCHÀP

IN DUITSLAND 1)

door Mr. H. DUITZ, Arsterdan.

In de Sovenstaande titel zijn de í'oorden ,,rnoderne ]oodse
welenschap ' sekozen met let oog op het gebÍuikelijke begrip
,,Wissenschaft des JudentuÍns". Het Talnoedisme walt daaÍ
niet onder en de behandeling begint datr ook bij de 19e eeuw.
Het ondelscheid russen de oude en de nieuw€ Joodse weten-
schap wordt later {p. 83 v.) nog aan de orde gesteld. De
beperking van het onderwerp, die in de toevoeging wan de

wooÍden ,,in Duitslard" ligt, is niet steeds evetr slreng
gehandhaafd. In ihet algemeen is seen rekening gehoudeÍ
rnet de diverse gebiedsuitbreidinsetr, waaÍdoor Duitsland
sinds 1938 Oostenrijk, Bohenen, Molavië en een sroot stuk
wan Polen verkregen heeft, al zal ik niet nalaten van tijd tot
tijd ook te wijzer op wat in de laatstsenoende sebieden
is gepresteerd en namen als Rapopo.t, Gndenann en Schwarz
noemên. Het eigenlijke Duitsland blijft de hoofdzaak.

Wie de moderne Joodse wetenschap in Duitsland wil
bespleken en zich wil aanpassen aan de geest van het otrder-
werp, zal op haa! ontwikkelins noeten wiizen Wanl het
was juist een van de kenmerken van die moderne foodse
wetenschap, dat ze wilde laten zien, hoe het heden langzaan
ontstaan is; de tegenwoordige toestand is er ÍIiet altijd ge-

w€est, maar hij is uit vroegere, anderc toestanden gegroeid
etr otrtdkkeld. Het {'as een var de emstisste srieven van

1) Bewertt 'aar eetr lerlíg, seloudh ter AV. van het GeDoot6clap

o! 2 Juli 1939. Voor êèn literatulropsave zie rm de bijdrage vd dên

heeÍ L. HiFóel iq d<zê buldeL
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de Joodse wetenschap tegen de opvattingen van wÍoegere
perioden, dat deze het lodendom en de loodse bronnen zo
ónhistoriscL behandelden etr het als eêÍ segêvetr srootheid
beschouwden, waar nooit iêts aan veranderd
ook itr de toekomst njets aar verarderd zou nogen worden.
Maar wie nu de Joodse vetenschap in Duitsland vil be-
spreken op een wjjze, zoals zij zelÍ dit zos wensen, n.l. door
haa! eig€n ontwjkkelilg te laten zien, stuit op de noeilijkneid,
da! aan de bestudering van deze ontwikkeling nog rnaar heel
weinig gedaan is. Hier worden een aantal studies velD,leld,
die op het onderwerp betrekking hebbeD; het ontstaan laí
de Joodse wetenschap staat er wel zeer op de voorgrond.

Elbosen is vel het belansrijkste. Hij he€ft een aantal
verhandellnsen ovêÍ de loodse wetênschap geschrevetr (zie
p. 101 i02) en al bespreekt hij ook wel de ontwikkeling, het
ontstaan van de |oodse wetenschap Íeernt toch de neeste
plaats in. De titels van de redevoeringd van Schechter en
Bamberser (zie pp. 100 en I02) zijn veelzessend: ze luiden nl.
resp. ,,Th€ beginninss of lewish WissenschaÍt" en,,The
beginninss of moderD Ielvish scholalship . Evenzo geeft
Wallach al in de titel wan zijn bÍochure aan, dat het heln te
doen is om,,Leopold Zunz und die Grundlegung der jndischên

Wissenschaft . Llckos belanslijk altikel (zie p. 103) behan-
delt vooral het ,,ernbryonale" tijdperk van de loodse weten-
schap. Inderdaad is de toestand van de Ioodse wêten-
schap in Dllitsland vó& Zunz ií 1823 zijn Zeits.hiÍt vitgaÍ
wel te vergeli;ker met die van het kind, dat al bestaat en al
tekenen van leven gegeven heeftl), maar het daslicht nog
niet sezier heeft. Wieners boek over dê ,,Jiidische Religion
in Zeitaltd dêI EnaÍzipation bevat bijna honderd pagina's
over de Joodse wetenschap, maar hii behandelt vriiwel uit-
sluitend figuren uit het eerste g€slacht. Tenslotte noen ik

r) Ik d€nk nÈr i. dc e{ste plaats aan de doo. Zun! in l8l8 uitseseven
pros.anmatische bróchur.:,,Ëtwas zu ràbbinischcn Litcratur". V@.ts
is te wijze. op h.r eelste deel van loÍs ,,G.schichte der kraelite!" (1620).
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nog het artikel van Liber (ziê p. 102): ook Lij seeft niet zo
zeer een ontwikkelins als wel een ovedsens prijzenswaardise
opsooming watr de woornaanste verken, die vanaf 1881 ver-

De oogst voor de geschiedenis van de ontwikkeling de!

loodse weteÍschap is dus gering. Daaryoo! bestaad verschil-
lende redenen. Ten ee$te zijn een aantal van de genoemde

st\tdjes heídenkingen ean data uit de besintijd van de Joodse
$'etênschap eÍ natuurlijk behandêlen deze vooral haar ont-
staan. Maar ook js het niei erg aaÍlokkelijk de oDtwikkeling
te behandelen wan iets, dat nog bezig is zich te ontwikkelen
en evênmin kan nen gemakkelijk de betekenis van een richting
beoordelen voor zij Ínin oÍ neer afsesloten is en dus het be-
reikte aan het ideaal seneten kan worden. Àl deze bezwaren
gelden thans in mindere mate en ik zal dan ook trachten
iets van een ontwikkêling te laten zien. Maar dan Íog zal
de behandeling van het ontstaan der loodse wetenschap een

heel ruine plaats noeteÍ innêmen. Want als wij de betekenis
der Joodse wetenschap in het licht willen stelletr, moetetr wij
toch allereeÍst lettêÍ op de betekenis, die zij voor het éérste
gesiacht heeft gehad. Hij, die weet wat dê mensen toen van
de Joodse netenschap verlangden, begrijpt, welke fáctoren
tot haa! ontstaar en opbloel hebben geleid. Daama kan hij
onderzoeken, oÍ niet volgênde seslachten misschiên andere
eisen hebben sesteld en dus ook aan de Joodse wetenschap
een andere betelenis gingen toekennen.

Om de betekenis van de Ioodse wetenschap voor de eerste
generatie duidelijk te zie!, moet nen zich er rekenschap van

sever, dat dêze beïnvloed werd door stroningen in het
politieke eÍ geestelijke leven vaa Dujtsland en door foodse
centra buiten Duitsland. \try'at de politiek betreÍt, noet ik
rr'jjzd op het toen voor de ]oden zo brandende vraagstuk
van de emancipatie. VaraÍ de 2e helft der 18e

opsesaan om de Joden ,e emanciperer. en men

was eÍ hier er daar ook nee begonnen. Ik noem van Joodse
zijde Mendelssoh en Wêssely, van niet-loodse zijde Dohm
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en Jozef II. In de l9e eeuw votrd dit veÍschijnsel voortgangl
Napoleon gaf de Ioden in Duitsland vrijheid etr seliikheid en
tijdens de vrijheidsoorlogen beloofden de Duitse vo$ten hun

foodse onderdaner, dat zij vrijheid, seljjkheid èn bro€der-
schap zouden behouder oÍ verkrijsen. De intrede van de

Joden in het naatschappeliik leven van hun omseving werd
steeds meer een [eit. Maar na de val van Napoleon trad eetr

reactie iÍ: de emáncipatie werd niêt verleend en zelfs kwam
het vooÍ-Napoleontische antisemitisme veer terug. Welke
invloed dit alles op de Ioodse wetenschap had, wordt hier-
oÍder nog uiteengezet; nu eêrst jets over drie strorningen in
het seestesleven, die voor haar van belang waren: de Auf-
kláruns, de romantjek en de ideeën van Hegei.l)

De AuÍkláruns js de oudste van de drje. Ze kenmerkt zich
door een scherp, haasl fanatiek rationalismê: wat door het
verstand veÍworpen wordt, is waardeloos en zinreloos, het
verdient verde. geen aandacht. Deze stioning sraat uiteraaÍd
heel cdtisch tegerover dognata en autoriteitsgeloof, tegenover
a1 het ovoqeleverde, dát gee. redelijke grond schijnt te heb-
hen. Daarom ziet men de Arrfklárung als een vrij naken
van de nenselijke geest, de wetenschap wordt voortaan als
de hoogste rechter beschouwd. De Àufkláruns wenst het
bestaande niet te aanvaaÍden. omdat het nu eênmaal bestaat;
ze wil nasaan, oí zijn bestaan zin heeft. De Àufklá.ung kent
geen piètêjt.

De ronantiek daarertegen kennerkl zich juist door haar
piëteit. Haar aanhangers zijn nationalisten en veÍwelpen het
kosnopoljiisme van de AuÍklàrung. Zij verdiepen zich vol
liefde in het ver]eden van hun eigen volk en dit heeft in het
aJgeneen de opbloei van historische vet€nschappen blijvend
bevorderd. De Dujtse romantici hebben wel de tendenz sehad
inderdaad naar het verleden, naar de Middeleeuven terus
te keren. maar .tit konden zij niet doorzetten; de Arlklárung

r) Bij hel vólqendê is weel sebruik
seistigen urd sozialen Strónrrgen des

scnr..lt van :fh. Ziesler, Die
l9en lahrbunderts (1899).
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was niet seheel onsedaan te makeÍ.
Hegels philosophie profiteert zowel van Aufklàrung als

vaÍ romantiek, ze brergt de idee der ontwikkeling. Àan de
Àufklàrung ontleent ze de cÍitiêk op het verleden, aan de
romantiek de liefde ervoor. Hier is slechts een schijnbare
tegenstrijdigheid: het verleden heeft inners a wel afgedaan,
naar het was niet altiid zinneloos. De thans verouderde instel-
lingetr sproten vloege! voort uit de omstandigheden van die
tijd ên waren toen redelijkj Hegel kan als stelregel geven: wat
bestaat heefi zin. Maar als later de onstandigheden arders
worden. moeten de instellingen van het verleden zich nee
ontwikkelen.

Tot zover de Íactoren, die van niet-loodse zijde het ont-
staan en de êerste geschiedenis der Joodse veterschap be-
jnvloed hebben. Ik moet echter ook nos wijzêr op Ioods€
invloeden van buitetr Duitsland, nl. op de Galicische Ilaskala
en op Italië. Daar hebben de Aufklárung en de romantiek
ook wel gewerkt, maar doordat de foodse cultuur van de daar
sevestigde loden veel ouder was dan die van de Berlijnse
krinsetr, h€bben de niet-Joodse invloeden eÍ lans niei zo ver-
woestend huis gehouden. Krochnai, de wetenschappelijke
leider van de Galicische Haskala. vist min of meeL de Auf-
kláruns aan het Jodendom te assimileren, in plaats dat het
andersom geschiedde. Naast hern noet ook Rapoport worden

senoemd, wiens invloed door Ztnz al in cle vooÍede van de

,,Gottesdienstliche Vortràge (1832) wordt erkend. Zijn d!
r€cte invloed op Duitsland is zeker groter dan die van Kroch-
lnat, Ínaar hij zeive stond min o[ neer onder djens invloed. 1)

Luzzatto, uit Padua, die voortdurend contact met de Duitse
school had en door haar vertesenwoordisels zeer werd ge-
waardeerd, heeÍt waarschijnlijk het Jodendon nog ninder
dan Krochnal in het kadd van een alsemene philosophie
geplaatst. Hij paste eÍ nog minder een aan de omgevirg ont-

1) D€ vraag, in hoevere Rapoport een leèrlins wan Kro.hnral kan wol
dên genoend, is onstreden. Men wgl. hierover KlausDd in hÊt h nt. I

van de volqende paqina qe"oende werk, II. 159.
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leende naatstaÍ op toe, maar vond zijn criteria in de Joodse
literatuur zeive. Hij herillneÍ daardoor aan luda Halevi, tot
wje hij zich zo sterk aans€trokken voelde. lk aarzel zelfs
te zeggen, dat hij de ronantiek aa.hiÍs. De roftantiek is een

niet-loodse seestesstloning, die door so'nmjgen in het Joden-
dom werd binnengebracht. Luzzatto ontleende zijn ronan-
tische opvattingen aatr het Jodendom zelÍ. r) Maa! hij heelt
zeker wel aan de Àufklárung zijn critjsche zi. ontlêend.

Warned vij nu naaÍ Duitsland teruskeren, kunnen wij
onderzoeken, hoe al deze fáctorer op de Joods€ wetenschap
hebben sewerkt. Het begin van de emancipatie had de aan-
passins aa. de omgevlng ,ovel nogelijk als nodig genaakt
en de Àuíklárung had dê geêsten daarvoor rijp gemaakt door
haar critjsche houding tegenover elke overlevering. Het is

tekenend, dat Zunz, de grote grondlegger, €en van de êêrste

Joden h Duitsland was. die een gymnasium bezocht, zodat
hij al joDg met de Duitse cultuur in aa aking moest komen.
De critiek van de ÀuÍkláruns beperkte zich soms tot de
Talnoed etr het rabbjnisne, die toevoegingen aan de zuivere
leer van Mozes zouden hebben semaakt. Maar somnigen
lieten ook de leer van Mozes vallen. in dit geslacht begor
de massadoop. Zunz c.s. behoren al tot êen later geslachtl
in elk geval weten zij, dat de Talmoed niet lanser her Joden-
don nas beheeLsen i) er dat hij niet kan standho den tesen
de geest van de nieuwe tijd, de geest van welenschap en
verlichting. Maar tegelijkertijd drijven verschillende notieven
hen tot de besíuderjng van het Joodse verleden. De reactie
na de val van Napoleon, de wens naar de Middeleeuven

,) Anders: Klausner, Histo.ia sjcl ha-siphoeth hr-ihhricth hachadasja,
II 85.

i) J À Lisr. cen lid van de Kultu.vcrein. schrijlt in l8l9 ,.Dcmnàch
ist es unser erstes Àusennerk,., ,,aus aller Kràft€n zu arbeiten, dass
unsere Volktiimlichkeit $jeder in ihrer sànzen Wír.le hergestellt, ud
dass als das e.siè Ínlmgàngli.he Erlorddnis hÈrzu der die Natjon ênt-
stelleldÈ lnd entartende Rabbinismus sàÍzlich sestÈrzt werde (qê!ubli-
ceerd b'j Ucko, p. 9 v.).
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ferug te keren, bracht de enancipatie in gevaar. De foden
wild€n djt ondervanqen door nos neer concessies aan de

omgevins tÈ doetr en vluchlten, nlr hun Jood-zjjn in de práctijk
werd teruggedÍonsen.in d€Joodp literatuLrÍ.r) Ik heb voorts
at verrneld, dat algemeen in deze tijden de lielde voor het
ve.leden sterk toenam en hoe Hegel aan de bestudering ván
het verleden zin had gegeven. Ook djt is een factor, dat nen
meende, dat het Jodendom door de enancipatie tot het ver-
leden was gaan behoren en zijn lileraturr als iets afseslotens
zag, dat zic! dus voor bestudering leende. De studie zou

enerzijds met de Talmoed noeten aÍrekenen en de vliiheid,
waaraan het geslacht behoefte sevoelde, deugdelijk noete!
funderen. Maar anderzijds moest dê foodse weterschap aan-
tonen, dat men ook in de emaÍcipatie een goede.loo.i kon
zijn en dat de doop niet Íodig was otn de enarcipati€ moge-
lijk tê lnaken. Men moet hier aaÍ Heine denken, die de doop
hel enireebillet tot de Eulopes€ cultrrur heeft genoend Hier-
mee wilden de manren var de loodse wetenschap b€v'Lrst

breken. De lcden van d? KultuN.rch. die in 1817 $,erd opse-
richt. legden de ve.klar'ng at. dat zij zich niet zo!den Iat€n

dopen. Heine heeft het toch gedaan, Eduard Gans, de voor-
zitt€r, eveneens. Maat Ztrz heeft zijn ideaal beÍeikÍ op zijn

Wij kunnen nlt verschillênde notieven onderscheiden, die
tot het ontstaan der Ioodse veienschap hebben geleld. Àls
eerste noem ik het archeologische: de lust tot bestudeÍing
van nu voorbije tijden. Zunz s leraren aan de Berlijnse uÍivep
sjt€it, Bóckh en WolÍ, waren belanglijke vert€genwoordigers
van de ,,Altertunswissenschaft die de siudie van de

klassieke oudheid wernieuwde. Zunz bracht hur richting naar
het fodendom over. ln ,,Etwas ,ur rabbinischen Literatu.
(1818) schrijÍt hiji ,,letzt, wo keine Erscheinuns von Wich-
tigkeit so leicht unsere ubersjcht stóren móchte, wo uns ein
grósserer Subsidienapparat zu Gebote steht ais den Gelehrten

1) Vql. Thiebers€r, Der lude 1919. 557.
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des 16. und 17. ]ahrhuÍderts, wo gÍóssere Kultur eine licht-
voll€re BÊhandluns ervarten lásst und die hebràischen Biichêr
noch nicht so schweÍ zu haben sind, als sie es vielleicht ArÍo
l9l9 seiD werden; jetzt, glauben wir, wild die Bearbeitung
rnserer Wissenschaft in gÍossen Stile einê pflichr". Duide-
lijker kan netr de dodenzang wan het lodendoÍ' niel zingenl
Àls exponent van de archeologische richting noet ook Molitz
Steinschneide. worden genoemd, die zijn hele. Jange leven

sewijd heeft aan de inventaÍisering van de z.i. áfsesloten
boedel der loodse litelatuur. 1)

Dan is er he! apologetische notiefr de loodse wetenschap
ril laten zjetr, dat de Joden heus wel de e'nancipatie waard
:ijn. als het |odendom maar gereinisd wordt van de toevoe-
gingen. die bijgelool en onkutrde er nee vermengd hebben.
Het zoëven vernelde citaat van Ztnz lujdt verder: ,,Diese
Pflicht ist e,ne lrn so gewichtvollere, da die komplizierte
Frage iiber das Schicksal der Juden in einigen Paragraphen
darals beanlwortet werdeD zu kónnen scheitrt". En in een
br'ef van 13 Àpril 1823j) schrijfl hij: ,.... der Bildungsnittel
haben wir jetzt genugi ab€r dem Judentum die ihÍl gebiihÍeD-
dc Stelluns und Wnrdisuns zu verschaffen und allnàhlich
alle besseren Kráfte jn Israel zu wecken und zu vereinigen,
.ties kann lediglich durch die Wissenschaft geschehen usw.

De apologie kent echter niet aliêen de staatkuÍdige enan,
cipatie als doel. Men wil ook ten genoege vaÍ de veleld
der qeleerden aantonen, dat het Jodetrdom in staat is - en
ook waardig is 

- 
een studieobject der weteffchap te zijn.

Dit werd daaroh zo belangrijk geacht, ondar ,,der Srandpunki
der Wissenschalt def Èigentainliclre unserer Zeit jst (Wolf,
in het inleidend artikel vaD de ZWl, p.2{).In dit licht moer
ook het verzoek van Zunz aan de Pruisische resering worden
sezien om aatr dÈ Bertijnse universiteit een ieerstoel voor

1) Ook hier is nrisschien i.vloed van Hcsel, dic zect, dat,de ujl
var Minervr eersl tcoen dó scLe,nerins saat vlico€n , 

'n.a.v. 
dat de seten-

schap ccn !,erschij,rsrl c.rst saat bestuderÈd, .ls Let zjin einde nadert,
r) Geciteerd bij Elboo€., MGwl 1922, 9A.
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het Jodendon in te stellen. Hij zegt hierin o a.: ,,Die jiidische

Wissenschaft war nit den Juden in ein Ghetto verwiesen Das

Ghetto ist gesplengt, aber dje Verweisung ist geblieben '. 
' )

Belangrijke geschriften gaan op dez€ tendenz terus Zunz
bewees oet zijn: ,,Die Nanen der luden (1836). dat z.s

niet-Joodsê Ílanl ten allen tijde ook door de ]oden waat
gebruikt en rveerlegde zo €en leseringsbesluit. dat dit ge-

bruik verbood. Vercier is er Frankels ,,Eidesleist!1ns bei den

luden (1840), die wilde bewerken. dat de Saksische |oden
van vernederende formaliteiten bij het aflesgen van de eed

zouden worden bevrijd, en het gestelde doel ook beÍeikte Een

de.gelijke tendenz had ook ?ijn .,Der s€richtl'che Beiveis i-n
nisschien hoort ook d€,.Goties.llenstliche Vortráge ( 1832).

het eerste grote iverk van Zunz, in deze rlbrick: hei richt

zich ni. tegen een besluit van de Pruisische reg€ring, dat de

loden niet in de landstaal mochten làten predikelr. Maar dit
boek wordt nos in ande.e saÍ,enhans verneld.

De apologetiscbe factor werkt ook inl"endíg lk wees er

boven a1 op, dat de loodse wetenschap het iodcDdon viidÈ
redden. Rubaschoff heetr iD 1919 in zijn artikel ii,,Die
jiidische Wille van de nanncn der Kulturvereiu gesproke'
als van ,,Erstlinse der Entiuduns". Maar hij bewijst zell door
zijn beschrijvins, dat hjj onbillijk is. De wissenschaÍt des

Judentuns is he! werk van het 2e seslacht der Entjudlng,
ze is mede een reactie op de doop. WaaL is, dat ze met nog
neer nadruk dan de leer ván het vorise seslacht het lode -
don wilde zien als een verschi;nsel in de wereldcultuur te

iddetr vaD andere !erschijnselen r). Ucko (t.a.p. blz. l)
spreekt van de EinL.ít in die Gesantwissenschaft. Maar dc

antidoopbclotle, die de leder v.rn de Kllturve.ein hadden a[

L) G.publicc.rd doór L. Geiger MGWj l9lrj, 335. Zie ook Mayb.unr,
MCW, 1907, 649 v.

:) Vsl. Wolr (Zwl 2l) owe, het nuL. daL de ioo.ls. \lrlèns.hap roor
de allrenÈne rvetensclap zal lebben. Oa.] .,1'n R.ih. d.r WissènschaÍten
steht niLhts abaesondcrt, nichts !.reinzelt.h; all. nben viclnÊl. einc

best;ndige Wechselsirkunq aÍl €inand€r.
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re leglten, naal<1 het wel duidelijk, dat de reáctie op de Eni-
judung primair is. De |oodse wetenschap sproot voolt ujt
Joods zeubewustzijn en door een wisselwerkins verhoosde

^l 
veÍgrooi dus de foodse wetenschap de eerbied voor de

overgeleverde lood* waa(den, ze zweerr niet bij het v€r-
leden. De biDdende kracht van de Talmoed blijlt Ínen veÈ
werpen; eens en vooral wil de Joodse wetenschap hêt ont-
wikkelingsprincipe gaan lnvoeren als dé nethode voor de
bestuderlng van de verschiliende terrejnen van her JodeDdom.
De Talnoed was 

'nisschien soed in zjjD tijd, naar de veran-
dereDde o,nstandisheden behoren vanzelf aan de bindende
kracht van de Talnoed een einde te naken. Àldus vloeit de

loodse wetenschap ook voort uit een reformistisch motieÍ:
de wetenschap moet door critjsche bestuderirg van de bron-
ncn de ontwikkeling van de instelljngen laten zien en zo
tegelijkcrlijd de tegenwoordige voortzetting lan dje ontwik-
keling r€clitvaardig.D.,,Manchen religiósen Verháltnis
src|et eire Llm.nd€lu,ig bevor, unsere Zen b'ldet den Ober-
ga15spunkL von e1n.r srabilcn Vcrgangenheir z! einer in
vieler IIinsrchl sicli verschjeden gestaltenden und b€weg,
baren ZukuDft; rvo anders nun als auf wissenschaÍliichem
Bodcr karn d€r Massstab Inr VeLbesseNnser gewonneD
werden? Ohne Wissenscha[t keine UI,rfo.muns usw. ,)

Natuurlijk sr'jpen de verschillende motieveD in elkaar: de
vetenschappelijke gÈest van de tijd b.v. brachi al vanzelf de
cÍitische bestudering de! bronnetr nee. Ik wijs op het boek
var Strauss over ..Das Leben Jesu (1835), dêt bij zijn veÊ
schjjnins als een revolutie werd beschouwd on de mênjer,
waarop het N.T. werd behandeld, 

'naa. 
dat toch spoedis

Davolsing vond. Aa. deze slloming kon ook de Ioodse weten-
schap :ich niet onltrekken. En er is ool< samenhang tlssen
de reform en het streven naar €lrancipaiie. De vercluitsing

1) Àtdus Frankêr (vo$tudi€n zu
cotrervati.f doet worden b€s.holwd,
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'an de synagogedjensten lecft zoq'cl .en st.atkundige als

een religieuse kant. Friedlander zegt in zijn brochure , Èbet
die durch die neue Organ'sierung der Judenschaft in den

preussischen Staaten notvendig gewordene tlmbildung ihres

Gottesdiens tes usN (1812 ). dat de Dtritse ioden voortaan nog

slechts één noedertaal hebben, het Dlits, en dat deze nu

ook in de synagogedienst noet worden insevoerd, daar ze

eerder relisieuse gevoelens kan opwekken dan hei dode

Hebreeu$'s1). En ais dc reÍorm d. spilswettcn laat varen is

dat zowel omdat zij het naatsclappelijk verkeer belemoeten,
als omdat ze volgens een qitjsche beoordeljng toch bindende

Het standaaidwerk van de foodse wetenschap in diensi
van de practischê reÍorn is de,,Gottesdienstliche Vortráge
der luden" van Zwz \1832). Boven veLneldde ik reeds dat
het de onj istheid van een reseringsve.bod vooL de loden onr

in de lardstaal te preken q'il.le aa.Lonen Manr ov€r de r.q.
ring heen.icht het:ich tcsLrr dn: Jodei. dic redcrc reranit-
rirg in d€ synagolJc rcrwi.rpcr Z!t: l,urt :n:n lro': dc hrsrc-

rische ont$,ikkeling va. d. GottesdienstllchÈ VorbàS. !an de

psalmen over de pijoerjem naar dc moclernc tild 1oopl.Ilcrboek
naakte een geweldige Ddruk. Wat de pÍincipiëie, theore

tische bestÍijding van de bindende kracht van de Talmoed
betreÍt, noet vooral Geiger genoemd worden, die al in de

e€rste jaargan g van ?ijn Wissenschaf tlich e Zei tschri It ( I E i 5 )

op het tjjdelijk karakter van de halakha Nees. lvien kan l'ei
zeggen, dat toen, nadat de ,,Gottesdienstliche Vorháge was

uitgekonen en de tijdschliften van Geiser en lost verschencn,

de opbloei van de moderne Joodse wetenschap,n Duitsland

Maar h€t vordt nu ook tijd lar'gzarnerhand na t€ gaaí.
waardoor die 

',odene 
w€t.nschatr ?ich dan !vel ond scheidt

van de oude. Vooral Elbogen heeÍt in eniqe ariikÊlen deue

zaak behandeld. Hij stelt tesenover elkaa.i de oLrde selen-

Sèptua€nrta X), di. íog als

I ! tr+'o b'; Dubnow. Wp'rs.s.L(nL Vlll 26
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schap, die !itshitend Talmoertisch georiënteerd js en de
nieuwe, die alonvaltend is en ook plolane literatuur, ge,
schiedenis, dichtkunst enz. behandelt, de oude wetenschap,
voor wie het lodendoni het centrum van alles is en de nieu$'e,
die het Jodendon in een algeDene sam€Dhans plaatst (vsl.
Ilcko, g€citeerd op p. 8i). de ol,de v.tc.schap, die dog-
matisch is en tradilioneel en die bij autoriteiten :wee!t, tegen-
over d€ nieuwe, die objectief en cÍitisch staat tegenover dit
allesj de oude weteNchap, die dialectisch te werk gaat, tegen
over de nieuwe, die Íealistisch eD systematisch en loqisch is;
de oude wetenschap, dle het leren als een mitswah beschouw,
de, en de nieuwe, die de leus huldigt van de vetenschap on
de w€tenschap !) En Banberger (t.a.p. blz. 209/10) noemt
behalve enkele van deze verschillen nog hei feit, dat de oud€

loodse vetenschap een zo onhistorisch kalakie! had, terwijl
de nieuwe juist de nadruk legt op de ontwlkkeling van de

Nu blilkt al bij oppuvlakkige beschouwing, dat somnige
!.i dczc verschitlen ]n zo nauv verbard staan met elkaar.
cl.t zij ciilenlijk nict als ,clJsiaDdi{re verschillen mogen worder
qcno.nd. Zo is er b.v. heei .atrwe sanenhang tussen het
dogmatisch, het casuistjsch cD het onhistorisch karakter vàn
de oude wetenschap. I,laar er blijveD in elk seval senoes
rerschillen over. die trader bezien noeter $'orden. Àls het

'nodern 
is niet neer alleen'Ialmoed en halakha te bestuderen

naar ook andele onderwerpen, dan kan de oudê Ioodse
wetenschap b.v. wijzen op Heidenheim, die Tenach ver
klaaLde. aan qrannatica dced rn handschrilten opspoorde en
litgaÍ. ios \an elke halakhische bedoelirg. Toch laat men
de Joodsc weterschap be.rjnnen bij ZuDz, s,iers Gottesdienst,
lichc Vortr:ige uitkwad in 18,12. he( jaar vin llcidenheirs
dood. Een andeL !unt: dat de otrde Joodse wetenschap judeo-
centrisch is, is juist, naar Gràtz, de grote geschiedschrijver,
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is dat ook. BaroD schrijft ove! hem (MGWJ 1918,8): ,.Die
die jidische Ent$ickluns bestinnenden herschenden Ter-
.lenzen €ntsteher hei ihn und vergehen nur innerhalb cles
jiidischen Volkes als eines absesonderten Volkes' en hij
verwijt dit Grátz ernstig. Is Gràtz nu geen modern beoefenaar
van de noderne loodse wetenschap? Weer een ande! verschjl:
inderdaad ls in de oude Ioodse studie het mitswa-elenent
overheersend. naar toch qáat dit a11een op voor de studie van

Tenach en Talmoed e! ik toonde al aan. dat d.zÈ niet het
cniqe ondeÍwerp 1'/aren. En ook het verschil, dat ik voor het
laatst bewaalde, het dognatisch en tladitioneel karakter van
de oudê wetenschap tegenover het crjtisch€ van dÈ Djeuwe.
kan in de practijl seen afdoend criterium oplevereD. Als
weÍkelijk de moderne wetenschap ge€n greruen kent, dan
moet zij een aantal qeleerden, die men onder haa! beste be-
oelenaars lekende uit de rijen van haar vertegenwoordigers
schrappen. lk geef hi€r tw€e voorbeelden. De eersic is

Rafael Kirchhein, die in 1857 schreef: ,.Àls dan de ]oodse
gelêeld€n oude tÊkste! willen zLiveren, kÍínen zii daarvoor
de teksten van Talnoed en Midrasj nemen. Daarin kunnen
zij vrlj conjecruren maken en zo moeilijkheden oplossen. Maar
zij noeter het hejlige niet aanraken: de leer van Mozes rnoetcr
zii sparcD. zij alleen is nos in heilisheid sebleven. overal
zegt nen noq: .io.ath hasjem temimah . (Otsar Nechoad
2, Il8). Het is niei tê veÍwonderen, dal Geige.. dje juist in
i857 de scherp-critische ,,Urschrift uitgaf, hierop zeer heftig

seantwoord heeft (ibid. Z.228). Maat nu seet ik als !oor-
beeld een persoon, voor wien Geiger steeds waarderlng
bleef behouden, rl. Ltzzatto. Deze schrijft in ditzclfde jaa.
libid.2,20314), dat hij seen bijdrase wil zenden naar het
tijdschrift Kerem Chemed, omdat dÈ uitg.ver daarvan ge-
schrêven had, dat de noderne B;jbelverklaarders zoals b.v.
Gesenius de duist€re pla:ttse! in Tenach hadden opgehelderd.

,,Àls ik wel neewerkte , 2egt Luzzatto .,ha!eni !óthèn jad
la-pósje'jn, dan steÍn ik de áfvalli{ren clan is hct alsoÍ ik toe-
geeÍ, dat Mozes eei bedrieger was e, dat hi; de Tora zelf ve;-

') Fcsrsdrriít arD 5ilj. Brsre]n d3, Ho.|s.hul. p. 103/4; ook Dwi.
2, 1v,
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,oníer heeft en dat zijn worderen soochelarij en gezichts-
bedrog waren. Want dat is toch êigenlijk de opvatting van
de modernen. Mijn verklarins op Jesaja is beter dar die van
Gesenils en al vind je nij nu verwaand, bekhol zóth ló elnkór
èmoenáthi weèmoenath ábhóthaj *'eèkhra' 'al birkaj liphnéj
ha-kópherin. dan geeÍ ik desondanks mijn seloof en dat van
mijn voorouders tooh niet pÍijs en bujg mij niet voor de
loochenaarsl Liever", zo citeert hij de MisjDa, ,,word ik Ínijn
)even lang een dwaas genoemd, dan dat ik een oseablik eer
slecht mens wjl zjjn vooÍ God en de waarheid". Wáar het
hier bij dit citaat op aankomt is dit, dat Luzzatto, als hij werke-
lijk eeD geheel modern-wetenschappelijk man was geweest, de
moselijkheid had moeten openlaten, dat Mozes inderdaad een

bedrieger was. Hij had dit wetenscháppeliik nogetr ver-
werpen, maar hij had niet van èmoená en van kópheriln
mrgen sprekrn. En nu veet jk wel, dat Luzzatto vrijere op-
vattins€n heeft dan Mendelssohn of Heidenhein, maar het
gaat hjeí om de principièle stellif,g, dat de moderne weten-
schap critisch staat tegenover iedeÍe autoÍiteit. En zeus
Geiger betwist .iet, dat deze Íanatieke Luzzatto êen gÍoot
vertesenwooldiger js van de moderne wetenschap. 1)

\Vat is nu de zin van dit alles? Is er séén verschil tussen

de moderne wetenschap en de daaraan vooraísaande? Mijn
antwoord hierop luidt: bet verschil bestaat wel degêlijk en het
betrefi ook in de eerste plaats de dogmatische kwestie. Maar
er bestaat een nejgins bij de aanhangers van de nodernen
on te bevcren, dat een dogmatisch standpunt elk weten-
schappelijk onderzoek onmoselijk maakt en dan veÍdêÍ om te
concllderen, dat vat g€schlev€n is door iemand. die zo een

doolnatisch standplnt heeít, ook verwaarloosd kan worden.
Het is daaron nodis te laten zien, dat ook ?i de gebonden
wetenschap als wetenschap aanvaarden en dat zij dus de

i) Elbosen (MGWI 1900, íó0 v.)sil alntón€n. dàt Llzzatto steeds op
zuive. eêtènschrppclijlie sronden tot zijr corsÍwatiêve restltat.n g.konen
n. Mii dlnkt. dnt hii do door Luzzatto qebruikte tennên ,,èn@n; en

. kóphernn' aldus niet tot Èun ..cht laat konen.
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plicht hebben, dai óók te doen net betrekking tot diegenen,
die nog duidelijker dan Luzzatto te kennen geven, bij een
conflict tussen wetenschap en ge)oof aan de superioriteit van
het geloof te zullen vasthouden. Wanneer de beoefenaren
van de moderne Joodse vetenschap dit betei besefíer, zuilen
zij aanleiding hebben om néé! aandacht te bestedeD b.v. aan
het werk van S. R. Hlrsch. Want ik seloof, dat men er niet
voldoende rekening mee houdt, dat deze ,ijn bêstrijdjng van
b.w. het {e deel van de Geschichte van Gràtz niet baseert
op dogmata, naar dat hij v€tenschappelijke arglmenten ge-
bruikt.l) D€ nodune Joodse wetenschap ral óf e€n aantal
namen moetetr schrappen óf zii zal de lijst van haar beoefe-
naren moeten uithrêi.len

Nos eens, ik ontken riet, dat de 
'nodeÍne loodse weten-

schap iets.ieuws heeft gebracht en inderdaad is de voor,
náamste tegenstelling die van vriiheid tegenover dogma.
Tesenover de nannen, die nin of neeÍ sebonden de foodse
vetenschap beoefenen, staan êndereD, die aan de criteria van
Elbogen volkomen voldoen en dit zou onder de oude foodse
\,etenschap op bezwaren hebben gestlit. Wat hiervan te den,
ken? Ik zou willen wijzen op eeD lerschil irbenaming tussen de
Duitse wetenschap en de onze. Daar spreekt rnen van trVissen-
schaft des fudentums, hier van Joodse wetenschap. t Is op
zichrelf interessant qenoeg na te qaên, wat de
delen van elk van deze ternen ,jjn r), naar in deze sanen-
hanq wil ik er alleen op wjjzen, dat ,,Wissenschaft des

Judentums zuiver objectiel en beschrijverd is, terwijl ,,loodse
wetenscLap al een beoordelins kan inhouden, een vasi-

1) Hir$h sch.jjft o.. (Gcsanmdte schriÍrèn \.322): .Die doomathche
Wnrdiguns diesèr Ànsicht von Traditión... ióerla$en wir hier dem
dognatischen Gewiss.n des VeÍasen. ...Àber wor den krftischen Fó nr
dêr Wissenschaft hat di.ses Gescl,ichtsw..k rie iedcs .nderc R.chêns.halt

:) v9l. Elhosen lFestsclÍiÍr 50-j. Besi Ho.hsch. loar) val. ook
Maybadn (MGWI i907, 6{l) ,,Die Wissenschlft des ludcnt$ns ist lor
alhn l.ine iiidisdE Whsenschaít'.
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stellins, dat deze wetenschap een loods kaÍakter draagt.
Daaron geioof ik, dat het vaak beter is voor de seheel
modeme..loodse weterschap de uitdrukking,,Wissenschaft
des Judentums'te gebruiken, \,\,ant ik zou werkeljjk niet sraag
beweren, dat alles wat de Wissenschaft des Judenfrlns heeft
opgeleverd inderdaad een ]oods karakter heeftl I't$sen,
een uitweidins ten deze was, nu ik de oude en de noderne
iichting tegenover elkaar moest stelleÍ, niet re vermijdeni
maar ik kan hier niet verder op deze kwestie lngaan. De
vraag van de dosnatische instellins van het fodendom is

te belansdjk, dên dat ze terloops zou kunnen worden be-

sproken. Zelf zal ik nij hier in het vervolg blijvetr Ïóuden
aan de gebruikeliike Hollandse term, Joodse wetenschap en

deze als synonien net Wissenschaft des fudentuns
gebmlken.

Thans kon ik tot e€n volgend deel van het onderwerp en

ga jk enkele opmerkincen naken over de ontwikkeling der

Ioodse vetens.hap in Duitsland. I 
)

Evenals bij het ontstaan zál ik weer onderscheiden tussen

inwendige en uitwendige facto{en. Uitwendig is wat er in de

Duitse wetênschap van die tijd vooNalt luist doordat de

loodse rr'êtenschap nu een onderdeel van de algenene wêten-
schap is geworden, reageert ze nog weer vlugger dan vroeger
op richtingen en stromingen in de ongeving. Hiervan zal lk
tweê voorbeelden geven. die belangrijke onderdelen van de

loodse wetenschap betreffen. Het eerste is d€ houdins tegen-

over Tenach. Iemand als Geiger, ik heb daa! ál op gewezen.

houdt met:ijn critiek nergens op, ook niet als hij Tenach en

zells de Tora nadert. Ook Gràtz was, vooral in latere tijd,
heel vrji in ziin opvattingen. Maar ik heb al laten zien, hoe er

veten waren, van overigens onverdacht critische gezindheid,

die toch aarzelden, voor Tenach en de Tora
kwamen te staan. Ik noende al Kirchheim; en Wiener geeft

r) De nadruk vá]t hierbii oD cultutrele Íactoren Hct zou onoetwijÍeld hed

instructiel zijD ook het aandcd van sociologhcbe invloeden na tê gaat
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enise voorbeelden íb12.233), zoals o.a. zelÍs Gràtz. die zich
met een royaal gebaar van de vraag afnaakr of Deuterono-
miun uit de tijd vatr Mozes dan wel van Josia is en zegt (ll
I 271): ,,Ist das Buch uralt? Oder ist es erst kurz vor seinem

Àuflinden seschrieben woldeÍ? Mnssjge Fragen! WeÍn auch

niót ulalt, so konmt ihm kein Gesetzbuch dd schtiftkundigetr
Vólker an Atter sleich usw". Deze schroom wordt eerst lang-

aar ik neetr is hier de invloed van de

Protestantse vrijzinnigê Duitse Bijbelwetenschap heel groot.

De critische theodeën worden geneengoed en nienand
aarzelt meer ze ook op de Tora toe te passeni om de wêtên'
schappelijke weerlegging door b.v. Hoffflann bekommert men

zich niet. En ook b.v. door de opgravinsen in Palestina wees

de Dritse wetenschap de )oodse de weg.

Mijn t\\.eede voorbeeld van de beinvloeding der ]oodse
wetenschap door de Duitse beireft de geschiedschrijving. De
hele geschiedenis der ]oden moest opnierw geschr€ven

worden. Men had lnners een nieuwê methodà de bÍonnen
werden nu critisch bestudeerd, ze werden gecombineerd net
de niet'Joodse bronnen; men begon ook het historisch mate-
daal te gebruiken, dat opgesloten ligt ir overigêns niet-
histoÍische bronDen, zoals Sieëlóth en Tesjoebhóth. Men kreeg

ook geheel nieuw nateriaal door de opgravinser, de wondsten
nir dê Genizá. door tot dusver onbekende handschritten,
dje op andere plaatsen sevonden werden en vooral ook door
archiefonderzoek. De êerste nieuwe seschiedenis der Joden
dát€ert van de twintige! jarên; ze is door fost geschreven.

Nu is lost eeÍ overtuigd aanhanser van de Aufkláruns en

zijÍ werk vertoont daar alle sporen van. Hij heeft eisenlijk
geen besrip vooÍ zijn stof, het verledenr hij is zelfs rationa-
Iist en kan geen richting waarderen. die niet ook rationa-
listisch is. Ziin werk is als eerstelins belangrijk, naar nu

bekommert nen zich er niet om, Anders is

het met Gràtz; zelfs al is hij nu verotrderd, men neent henl

trog steêds ter hand. Grátz is te vergelijken net ziin ouderen

tijd- en landgenoot Ranke. Beiden leggen zij de nadruk op
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de politieke en seestelijke ideeën, die een rijd beh€ersen en
kennen grote invloed daalaan toe op het vêrloop der feiten.
Beiden schilderetr ze vooral de foppen der geschjedenis, ze
bêschrijven de rol van de hoofdpersonetr, maar bekommeren
zich niet 2o zeet oÍl het leven van de grote ftassa. Àls Grátz
de Talmoedische tijd beschrijft, gêeft hij portreften van R.
lochanaÍ b. Zakkai. van R. Ganliel, van R. Àkiba eí2.. maar
van de gewone mensen hoort men niets, Zijn methode lijkt zó
zeer op die van Ranke, dat Meisl in 1921 in ,,Der Jude" (VI,
291) qeschreven heeft: ,,Hátte Ranke iiidische ceschichte
geschÍieben, er wnrde sich kaun vesenrlich anders ausge,
dríckt haben.' Men verwijt hun bejden dan ook, dat ze de
grote massa verwaarloosdên, niet geDoeg rekenins hieldên
met êcononische factoren en niet genoeg nieuwe bronnen op-
zochten. Bovendien verweet men Gràtz, dat hij te judeo-
centrisch was en de Joodse geschiedenis niet genoeg in her
kader van de algêmene seschiedenis plaatste.

De Joodsche wetenschap in Dllitsland heeÍr seen werk
opgelevercl, dat crátz kon vervangen. Velen hebben
goede aanvtllingen gegeven, maar e. is geen werk uit êen
stuk. Ván belanq zjj. vooral GijdemaDn, die met eên,,Ge-
schichte des Erziehungswesens' begon, maar welhaast een
cultuurgeschiedcnis var de Middeleeuwen geschreven heeft,
earo, die over economische en sociale geschiedenis schreeÍ
en niet in de laatste plaats Táubler en zijn school, dje intensiêf
de Duitse archiev€n bewerkien on de sanenhang tussen
Duitse en Joodse seschiedenis in hei lichr te steller. crárz
heeft daarnee gespot 1) en van zijn standpuni aÍ enjgszins
terecht, omdat er voor de geschjedents van de grote nannen
natuuritk niet veel belanqrijks neer te vinden was in de ar-

r) In eer brÈÍ aan Kristeller, gepÍblice.rd hij Mekl, Hêiírich C{àtz
(1917), p. r83. ,.Ublisens wiNcbc ict vi.t Gliick zm Arffinden vtejer
Resestèn. lcL zrvcille daran ob die Fund sich lohnên wird, wenn urkud-
lich beleat scin $ird, in den lnd d.n lahren had der Dynast oder der
BisclbÍ lLden aufse.om.ren óder !'crjast odcr nit Stcu.Í, l,cdrÍckt oder
schik.ni.rt. I)ie Geshichte dÊr Jud.n in Deursdnand bietet ein lamnerbitd,
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chieven. Maar hii onderschatie de betekenis var de nassa wel.

Àls invendige factor voor de ontwikkeling van de Ioodse
wetenschap in Duitsland noet ik de seninê.ía noemen. Het
taren er drie, eêrst kwam het Breslause Rabbinerseminar
(1854) en rn het besin vaÍ de 70er jaren volsden
te Berlijn de Lehranstalt en het orthodoxe Rabbinersemirar.
Dezê twee werden opgericht, omdat er van twee zijden regen
de geest van Breslau bezwaren werden gemaakt. Het Bres,
lause seminariun had in de refornstrijd een middenstandpunt
ingenomen onder leiding van Frankel en Grátz. Evenals bij
de liberalen stond nen daaÍ critisch tegenovd de bronaen,
n1aar in de practjjk eisten de leiders veel meer conservàtisme.
Noch rechts, aoch links was nen daar nee tevreden en
bovendien achtte inen links de combinatie van wetenschappe,
iiike insteiljns ên rabbijnenseninarium ongewenst. Dit alles
was aanleiding tot de oprichtjng van het Berlijnse Rabbiner-
seminar onder leidins van Hildesheimer en HofÍmann, dat op
orthodox standp nt stond, en tot de oprichung van de Lehr-
anstalt (later Hochschule) fiir die Wissenschaft des Juden-
tums, ook te Berlijn, dat zich geen enkel theologisch doel
stelde en alleen de wetenschap als naatstaf wilde erkennen.
Geieer was hier de eelste leider. Maar van deze driê scholen
heeft Brcslau voor de ontwikkeling van de modelne Joodse
wetenschap het neest betekend. Dit is voor een deel een-
voudig een gevolg van rijn p.ioriteit: het had nu eennaal een
voorsprong van 15 à 20 jaar op de anderer. Deze ondergingen
dan ook, ondanks hun verschillende opzet, jn veel opzichten
toch Breslau s invloed. Breslau is her voorbeeld sevordeÍ

GèlÍngcn ist diÈ WendÍng in dcn ÀuffuL, dass nan diê jndischc G€-
schichtê erst vom Standpunkte der deltschen Geschichte erÍassen kónnte.
Also die Todschlágeieiên der Àrmleder. Rindfleisch,zurZeitd.ssch{àEên
Todes, die Ausweisunsên usw. irann ran nur vom Gesichtspurkt der

deutschen Gescbichte begreií€nl Der Mam, dcr das ko!?ipie* hat, nao
Recht habên. Diese nag er kênnên; áber die Qrellen d€r jndischen

Geschichte kenÍt er wênio, w.ín Êr qlarbtÈ nóch n€re Martyrolosiecn aus

der Z€it .ler Kreuzzíge odÍ n(re Meiiorbncher odcr Responsenliteratur
zu linden. Das ist abgeweidete Wiese,'


