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,,error" jn staai \ras de smartuitdrukkins op zijn gclftrt
oDl tc toveren tot ccD lach. In dezelide ltncyclopcdic
trof sprckcr cen i\reedc, ni€t minder amusa te \\:rit of
ljrr.,r. In het artit<cl ,,Nledicinc (Vol. 7, p. 435) \errutt .le
ar.rtcur.le term ,,t:l fi:n" (Deut. Cap. XXVIII v-28) tnet
,,.\nEina Pcctoris".

Dit

mctaphoor

{ordr

algemeen gciden

iillceerd nret,,furor nlentis (VlLlgatn),,,zhsverbijsternrg"
{Hon. achsor). Spreker hcefi zich vcroortoofd dit nacler te
adstrueren in hct Ned. Tijdschr. v. cen. Jrg.93, No.25, 1949.
$Iaarlijk; het ,,Enarc hunanu cst" heeft sinds Scnecr zrfn
betekenis nict verloren.

DE ANNOTATIONES VAN HUGO DE
I-ezing van cle heer

in

l)r. E. Slijper

2.1.

GROOT

op J Decernber r95o.

De AnnotatioDes in Vetus TcstamentuDr, dic Hugo de Groot
1644, een jaar Yoor zijn dood hccft uiigegcl,en, bcdoelden

cen verzct teg€n de

bij

iheologen tocnmaÀls gangbare op-

fntting, dat allc proletieën op Christus bctrckkins hrdden.
I)e Croot vond de ver\vczenlijking in de geschiedenis var hct
Joodse l olk zclf.
Taal en stljl verklaarde hij door parnllen rnct cdcksc schrijftrs, 1.oor verhalen yclÍ'ees hij naar analogieën (Dk bij lto-

Zijn trjdsenoten beschouvdcn dit als heiiigschcnnis, trcschuldigdcn hcm bovcndicn van judaïsmc omdat hij Joodse
bijbelverklàarders als rDannen van gezag ranhaatt.
Kcnnis van.lezc aard heelt hij hoogst waarschijnlijk ran
líenàsse ben Israël vooral gclir€gen.
Dc Groot prijst hcn rlaar bcspaart hun ook, \'aar hij dit
nodig vindt, Lritiek nict.

Eerst in 1369 heelt ztn rverk Í,aardernrg gc'ondcn bij
I)iestcl: in 1925 hccft zijn biogralr Iinight de |erond€.stelling gewaagd, dat de gccst, die uit de
spreelit,
bt Crom\yell ncdc invloed gcha.l heeft^nnotaiiones
op dicns bcstuit tcn
Sunstc vnn de Joder.

ASPECTEN VÀN DE HEBREEUWSE GRAMMÁTICA

IN HET TIJDPERK VAN HET HUMANISME
Lezing van dc heer Prof. Dr L, Kukenheim Ezn
op r8 Maart r95r

Het Crieks, het Latijn en hct Hebreeuivs volledig te bcheersen, ziedaar het ideaal, dat de Humanisren voor ogên
Bezweefd heeft, en, om deze uitgebreidc kennis nachtig te
rvorden, werdcn Academies gesticht, Í,aarvan de ccrste in
r5r7 door Busleidcn te L€uïen, hct,,Collegium triijnsue.,,
DrnL z1 d" "prclF Humrq s,, n heerr h"t ,,n.t"rsr.is n tr.r

Cricks na enigc strubbelin8en \ïeinig nre€r te vrezen gehad,
waarna ook de lcraar in hct HebrecuNs zijn inirede mocht
doeD. Het gaat er jn dcze voordracht onr even een ticht te
laten schijnen ovcr een klcin gebied van dc ontzaggctijke
geestelijke nrbeid, dic in het tijdvlk van + r5oo tot + r53o
vericht js, en rlél of hct gebied van de Hebreeuwsc gràmmatica, \l,€lke de grondslag heeft gctcgd voor onze modcrne
spraakkuDsten voor hct Hebrecurs.
Het is duidclijk, dat ccn Humanist, die een,,trilinguis
homo" $'ilde worden, zijn kennis vaD het Hebrecuws moest
ontlenen aan Ioodse geleerden. Spreker gaai derhalvc jn het
kort dc Beschiedenis na van de Hebr. gramnraticà bij dc .Io
d€n, \'áarvan .le eerste otzet tot rie Arabieren temgsaat,
weikc op haar beurt in laatste instantic op ítie v:rn de
Griekse granmaticus Dion],sius Thrax (ir7o tot +
90)
t€rug te voercn is. Vja dc lÍassora (+ 60()), Saadja van Sura
(+9oo), zijn jon8ere tijdsenoten.Iehoeda ben eaish uit
Tahurte, d€ Spanjaard MeDnchenr bcn Saruk (gro q7o) en
I)unah ibn l-abrat uit Fez, konlt spreker tot de ,,Va.ter vaÍ
de Hebr. s.aDrmatica" Jclroeda bcn David Hujjus uit F€z
(: rooo), dic Ibn Èsra terecht noenrt dc plrpri ,!:: Hajjug
is de ontdekker van de drie lettcrige stam. De ontdekking
van de stellins;rl='5 I,as \veggctegd voor NÍozes ben
C€katilia (+ ro5o). N:r Jonah ibn Gànah uit Cordova (+ roso)
k T'r$rl Ior a" brJII.n zêrr \ rr, di hêbrJ,, i vdn L rUJvrn
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het Humanisner Ibn Esrà (r2e eeuw) eD dc íamilie Kimchi
(r2e eeu\ï), zowel dc vader Joseph als de zonen Mozes en
David, all{rn uit Narbonne. Dat zijn de getcerden, die de
v€rmaarde Humanist Reucliin ais zijn meesteÍs citeert. De
gra matjca van Mozcs Kinchi !!as van r5oo tot r55o hei
studiewerk brj uitstek voor de niet-Joodse geleerdcD. Zo is
het eerste contact gemaakt mct de West-Europesche cultuur,
overigens nict :rltrjd tot voordeel van de zuiver€ Srammaiicàbeoefening, aangezien de Middelceu\rsc dialectiek zjch ook
van die tak van wetenschap rreester n1aakt: dit bleek ill
duidelijk uit hct werk van de .Ioodse granmaticus Profiat
Dumn (+ r4oo).
Spreker gaat ihans Da hoe het vóór r5oo gesteld \vas met
de kennis ïan de taai van de Bijbel in dc niet-Joodse u'ereld,
bcginnende met Hieronynrus (gestorven in 4?o) om via
Isjdorus van Scl'illa (r 57o tot 6j6), Al€xandcr dc \rilla-Dei,
Rogcr Bacon (r2r4 rz94) en Nicolaas dc Lyra (overlden rl.to)
te konen tot de opricirting van de eerste leerstoel€n voor het
HebÍeenNs in O:(ford en Parijs (rae eeuw). Tcnslottc hccft
Iteuchlin zijn voorgangeG in die matc (^'ertroflen in de be
vordering vaD dcze studiën drt de namen van zijD onmiddel
lijke voorgansers en tijdgenoten bijna in versetelheid seraaki
zil11.

Reuchlin, dic zijn studje \an het Hebr. b'j.lncob Lrcn.lehiel
Loans uit Mintuà (of Ferrarr?) \ïas besonnen en drc later

onder leiding van Obadja Sïorno !,oortgczct ltccït, publiceeÍè,t ziln l)e Rud;nentis Hebtsicís li&,'i l,'rs in 1506. ,q.ls
cnige ni€t Joodse bcoc{cnaar 1'oor Reuchlin moge Pellicar
senoemd $ordcn; zijn re nào bg?ndi tt il dligendi Heb'ae.lhL
(r5or) draagt alle sporen ran autodidactisnre. l)at Reuchlin
zichniet i'an.]e klassiekc tcrminologie rn het klassieke schcma
heeÍt kunnen losmaken, spreeki vanzelf;hicNan \vorden voor
bcetdeu behandeld en zijn bronncn Í,orden nau\t'keuriser nagegàan: David Iii,nchi, llozes liinrchi, Ibn Esrn, It. Salorno
(Raschi) e.a.
Na Bóschenstein, \l,iens leerbock Ír r5r.l vriÍscheen en \ïicns
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beNcrking Yan X{ozes l<inlchi in r52o het licht /,t5, verdienr.
vooral Elirs Lcvita dc aandacht. Zijn \È lr5Í7) eí ziÍl
i'rfjtnn llD (r5r8) verschencn te Rome. Groie bekendheid
venvicrf zrjn wcrk .loor de hernieuwde en be\ïcrkte uitgavcn
vaD zijn leerling cn bewondeÍrir Scb$tjan Miinster; de
uitgavc v 1556 .irangt dc titel van Opus gralnmdíicahr
co,ts nt dtlt , E ei j'lïrn ÈNtD alsof met dcze publicatic het la:rtste *oor(l gesprokcn zou ztn. In 1523 vcrscheen
te Venctiè \-an Abraham de Balmes cen Hebr. leerboek irlpD
!t:N, in de l-atijnsc vertaling GïamÍíatica hebrea una cum
laíino. E verbetering in dit werl is dc aan\r.ezigheid van
een syntaxis, il:!rn. Daarna worden in chronolo8ische 1,olgorde dc sprMkk,mstcn en hun waardc behàndeld van Auro,
ilallus (Goldhnhn) (rs25), Alfonsus Zamorcnsis (15?6), de
Italiaan Pagninus cn de B€lg Campcnsis, waarna de tijst
wordt besloten met het $crk van de llcl8 Kletnarts (Cle
l1ardus) v:ln 1529, \\'elke zr ílrukken beleefd hcc{t. Het moei
zame pioniels$erli is dan verricht cn het Hebrccuws heeft
dcfiniticí de he toekomcnclc plaxts in hei geheet dcr uni
\'€rsitairt stu.tiën vcr\oÍven.
llet dc geschie(lcDis van dc Hebr. liralnmrtica hcbbcn zich
rerschcidcnc gclcerden bezig gchouden: in dc ecÍste plaats
W. Bachcr, dic ftrn dit onclen\crp vcrscheidcnc monogra
phiën Nijddc; Il. I)rachDlan heeft speciaal Hajjug ircstud€erd;
verdcr I-. (;ciger, I-enner, ZuDzrlcllin l,ublicccrdc in 57o5 zijn
.r:!n PFPrn nrnnlnn nlrtrn- Tenstottc F- Rosenzrvcig, Tiz
tíse aí ahlistia ÍI.hrdism in the si\tee tlt cenhffj), Histojitl
Ilrldiut \tlI, 2. Sprekcr zeu hecli in hct dcde .leet
Itn /i1 4.,,t,tbl,tto,t\ à t t,i,",t. ttc !a trn,u,,t" .,e.(l.tc.
lqtine et hlbtdïqtle à I'ifoque Lle la ltettaissance, I-ei.len, Brjtl,
r95r (ook gcprbliceerd in de .1ttd Ori. tutit, XXI, lasc.
")
na$cgïln op $'elke Nizc clkc grxmmaticus de probtemen, dic
zich voordcden, beeft trachteD op ic lossen.
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-116RECENTE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

IN HET JIDDISCII
Lezjng door de heer L. Fuks op r8 }Íàart r95r
Het nationàle en sociale ontw:*en d€r Joodse n1àssa's in
Oost Europa aan hct eincl wan de vorigc cn in hct begin van
deze eeux,, bracht een dmng naar culturele verhêfÈng met ziclr
rnee, die weel e€n grote opkomst van de voikstï , het Jiddisch ten gevolge had. Literatuur, pers en theater bcleeíden
een bloeip€riode, terwijl het onder\rijs in het Jiddjsch, zowel
lagcr- als midd€lbaar, zich steeds uitbr€idde cn, in t€genstel.ling tot Bcth Hanidrash en Cheder een \'eretdlijk cn pro
gressi€f karakter hàd.
Juist door dc nicuwc politickc constellatie in Oost-lllropa,
ontstaan na de eerste wereldoorlog, kon dit streven ten vollc
verwezenlijkt worden. In deze sfeer van maatschappelijke en
culturele dynlmick r.er.l in 1925 tc Wilno hct Jiddische
\Vetenschappclijk Instituut Yivo opgericht, dat zich ten docl
stelde: a) Centnm te lvorden van Joods wetenschappelijk
werk it1 het Jiddisch, als bcvoegde instantie voo. onderzoek
en ontwikkcling van de Jiddische taal en literatum. ,) Het
vorncn van jonge wetenschappelijkc krachtcn op hct g€biede
van Joodse vetenschap cn cultuur; r) Centm van registratic
te zijn van h€t Joodse culturele leven overal ter wereld.

Wij kunnen niet blijven stilstaan bij al hct

baanbrckende

werk, dat de Yivo op allc gcbieden van de Joodse wetenschap
verricbt hccft. Onze aandàcht viel op dc historischc kring,
gesticht in r92:r o.a. door Emnnucl lti.gelblun cn Rafaël
Mahler voor histo sch ondelzoek in de Joodse geschiedenis,
g€basecrd op dc X{arxistische methodn.
Op één rverk uit deze kring, ,,Italatner, a yiddische seuldh-

in

door Dr. Raiaë] IrÍah]€r, Nex'York
'itelalíer"
ik {'at djeper willen in8nan.
Mahler ziet, in tcgcnstclihg tot andcre historici oveÍ dit
onderwerp, dc bcrveghg der Itaraïten niet zuiver als ccD dogrnitis.h-scholastis.he. màar als een socialc. In een naatba,oegung
1947, zou

-

schappij, r'aar de religie de heersende ideologie is, k:ln een oppositie tegen de heersende ïerhoudingen slechts een uiting
\'inden jn reiigi€us sectarisme.
Ev€nals lat€r m€ssiaanse bewegingen bij het Joodse volk
getaden *'aren met.ationaal-sociale motieven en k\ramen
in iijden van sociale nood, is ook aan de berveging d€r Karaïten
€en messiaansc b€weging onder leiding van de valse Messias
Abu Isa (7e 8e eeu$', Ispahan, Perzië) vooralgegam. Toen
deze bevrijdin8spoging mislukt€, heeft de be$'eging haar \ïeerslag gevonden in cen rcligieuze volksbeweging, die tot leuzc
had ,,terug naar de Bijbel", zoals dezc bij vcic dergelijke be
\yegingen i€ vinden is (Waldenzen, Wycilf, Huss e.a.).
De Karaiten zijn nict, zoals sommige historici o.a. Graetz
en Dubno\r' beNeren, voortzetters der Sadducecèn ge\ïeesi.
Hct Karaísrne \À'as een religielue beweging van de onderdrukte volksn1assa's, tersijl het Sadduccïsme een religieuze
stroming van de aristocratie en de priesterklasse \ras.
Hct sociale karakter vrn de Itar:dtische beweging komt nog
tot uiting in de ascese en cte vccl groterc recht
.n slaven tocgekend.
Juist door de scherpe socinlc opposiiic dcr Itaraiten moesten
zij tot een secte beperLt blijven. Zij konden de hogcrc lagen
der bevolking niet meekdjgen, en zo een volksbe\Íeging wor'den als de Refornratie. Dc Karaiten behielden, bij hun ver
siàrd ritueel een scheppende k.acht, nr.D. op het gebicd van
de Hebre€u$'se taal cn in bcpaalde zin oot van de Hebreeuwse

Naast dit \ïerk zor ik nog rls baanbrekende studie $illen
nocnen ,,Ceslihhte hln der yi.lílishet albetel bautegultg i1t rli
ialey1.tíkte sytdten", onder redactie van itlia Tschcriko$,er,
door de Yixo Ldtge8even in New YoÍk 1943 ',15, waarin eeD
Seheel nieuw licht wordt geworpcn op dc tienduizend€n Joden, die reeds voor r87o uit de Oostenrtks-Hongaarse monarchie naar dc V.S. trohken.

Ook het serk van de Joodse Sovjctliteratuur criticLrs
lIeïr Wiener: ,,I'sot ner KshíÈhte i|n der Yidàishet literattr

rr9'
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;n rgth i.h."

1lr.a9

]rie| onbesproken blijven. I)ezc studie toont

aan, dat er rceds aan het eindc der 18e ceuw,Iang voor Mendeie,

nrlri wie de Jiddische literatuur heet te beginnen, iets als €en
Jiddischc Haskalah-literalum bestond. Deze \i'ortelde sterk
in het levcn der massa, in tcgenstclling tot de $ereldvreemde
Hebreeuwse literntrrr uit die tijd.
\lcgcns tijdgcbrck kan ik de tientallen andere belangrijkc
na oorlogse publicaties rler Yivo niet noemcn. Slechts rvii ik
tot slot wijzcn op dc door de Yivo uitgege\.en ,,Der oytsel lun
d Y;ddish shprukh" \,1tt1 N. Stutchkofi, ccn lcricon, dat
een uitgangspmt krn $orden \r)or nieu\rc onde.zockingcn
in dc liddischc tadwctcnschap.
Hoewel de lamp, dic hct Oost-Duropcsc Jodcndom getroflcn
heeït, ook de Joodse $etenschap in het Jiddisch niet onbe
rccrd hccft gclat.n, kan men zeker niet zeggen, dat het.Jiddisch cn zijn lit€ratuur nu tcn dode zl.jn op gescbreven, dc
door mij aang€haalde leit€n Setuigen van het tegenover
gestclclc.

RESPONSEN ALS BRON DER GESCHIEDENIS

Lczing van dc hcer M. Cohen op

j

Dcccmber rg5r

hct wcrk van 7-unz en lrrnnkcl €n dat van velc
is er geen literair histoísch .,nderzoek dcr
Respons€n dat ecn volledigc iijsi van allc autcurs bcvat, met
biizondcrheden over hun leven, de tijd vnn hun $erkzaamheid
en hun methodiek in de Halacha verschenen. (Boas, Koen
ODdanks

Iatere geleerden

teras ha-tcsjocbot, r94o).
Urijlen I. Maarsen, Opperrabbtjn van Den Haag, beeft in
r9j3 \'oor het Genootschap van Joodsche \Vctenschap tc
,{nstcrdaN een lezing gehouden oret ,,De llesqonsa àls bran
nou de seschiede ís ner lotlen in Nalarland" en opgemerktl
,,In d€ R€sponsen irekt hl]t schelc .loodse 'vez€n, zoals het
str€eft en lecft, aan ons oog voorbij".
Een ànalyse der Responsenliteraiuur volgens de daarin behandelde onder\ierpen laai ons zieD, dat b.v. in het tijdperk

der Caonin dc vcrspreiding dcr .todcn langs de kustcn der
Middcllandsc Zee probleDrcn op haiachisch gebicd alsmede op
Handels eD Rechtsg€bied in de Rcsponsenliteràtuur hun afspicgeling vinden tsij bch:lndelinit der Itcsponsen naar ondcrs'€rpen vindt men, dat hun rangschikkins in hct be8h nauw
.rmsluiten bij .lc volgorde clcr Tractat€n in de Talmocd. Pas
jn dc r6e eeu\Í, na hct ïcrschijn€n van de Tocrim I an R. acob
J
ben Asjer volgcn alle verzamelingcn de door deze autcur oni
xorpen indeling in dc vicr aldeiingen van dc Sjoelchm Arocch.
ben Ásjcr volgcn allc verzamclingcn de doo. dczc alLtcur ont:
woÍpe nnleling in dc \'ier aldelingcn vaD de Sjoelchan Arocch.
Dc Responsenverzancling van R. SaDrucl dc Modenà heeft in
de eerstc uitgave v:rn 1580 nog dc oude talmoedischc volgordc
tcfliiji de twe€cte uitgavc v:In 1594 dc indeling van R. Jacob
ben Asjcr volst.
Tot de nccst bciangrijt e onclerrverpcn, dic in dc Rcsponscnliteratuur \yorden bchandeld, behoo.t h€t probLeem dcr
,\gocnot. Voor de tijd der bcryogen jaren van r648-i649 vindt

mên in clc vcrzameling R. lÍenachcn llendel l(rochnai een
rijkc bron van gege\-ens.
Allc bclangrijkc gebeu.tenisscn v r de.loodse scschicdcnis
Joor J. êu\q l. nkur.n.n,lo,,r rlc ln rurrr J.r-e.t",ns,n rn
bclangrijkc mate $'ordcu ycrhelder.l. Genocmd rvorden hier
b-v. de Controvcrso tussen R. -Jonathan Evbcschiitz cn
R. Jacob Emden, dc Rclormberveging in dc r9c ceur', of de
poginij tot hcrstcl vnn dc Scnicha, de rabbijnse auto satic
in dc r5e en r6e ecuw, het e\huneren cn crcmeren van lijken
€n arclcrc z€cr speciale ondcnïeryen, die het religieuzc teven,
! ooral ook in dc modeÍne tijd, dc rge cn 2oc eeu\', behccrscn.
Opmerkelijk is wcl dc producti\-jteit van c€n van de neest
bekende geleerden, nl. R. David ibn Zinra (r43o-r574) t(l
Safed, die een verzameling van ca. 2.loo Responsen heelt nagelaicn. Hij vertelt, .lat *ann€er bij oF straat rvandelde, dc
nensen hen1 schriïtelijke vragen tcr hand steklen, die hij dan
in zijn tulband of in de mourv van zijn gcwaad opborg, om er
zich thuis in te kunnen verdicpen.
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R. Jona Landsofer heeft in zijn Responsenverzamciing
)Itíel l'sedaka." (PÍaag 1757) onder Dr. 26 het probteen aan

dc orde gesteld ïan het verhuizcn vanuit de cola naar het
Heiligc Lnnd,,in deze tijd". Hij bestrijdt daarin .tc opvàttinL{
ïan de Tossafist, R. Chajjim Cohen, dat het geen godsdienstige
piicht zou zijn, orn,,in.1eze tijd" in Erets Jisr:ret te wonen,
en kan deze uitspraak niet anders zicn dàn de uiting van eeD
,,d$,alende lecrlnrg". lÍisschjeD l(an tnen rïct cleze uitspr.aali
'.,r, Il. .1,1'l r ."r rr b r, - orgflJp.n \.
irerkiDg Dccnri, $nt craetz in zijn ,,Geschichte del /utteli'
tsand VI, p. rii4-rE6 \.ertelt. Graetz citccrt een uitspranli
\1ln It. Chnjjin O)hen, clie zegt, d:lt n'nnncer hij bij de dood
van zijn mccster Rabenoc Tam geweest zoll ziin, hii, ondanks
dat hij een Coben \\'as, deelgenoncn zou hebben aan dc rciniSing vrn dezÊ heilige lnaD. RabeDoc Taln sticÍ op + Trn(rez
rr7r, k(,rt na de bloedigc .lodcn\.er|ol8ing in l3lc,is. Zoals
bckcnd, hebben clc .leelnenlcrrs antl de 2c kruistocht op hun
\'€g naar Pal€stina zich aan de uitmoordiÍg 1an hete .joodsc
Semeeiten schuldig gcnlanht en bij hun nankonlst in her
Hcili8c Land hcbbcn zij de daar nog,Lan$,czige loodsc Srocpen rfgcmaaki. \\/ellicht, dnt ílaarom R. ilhnjjinr Cohen als
ooggeiuige rn tijdgenoot ïan deze gcbcurtenissrn tot zijrl
uitspraak kwan, d:rt het {oncn in PrLlcstina ,,itl (lczc tijd'
getr plicht is.
In dit verbaDct diL'nt tenslottc nog ecn rcsponsunr it dc Itcs,
fonsenvcrzaneling Pcri Etz Hnin te {,ordcn ïeÍl]reld, (LLt
onder nr 28 lt. l)av l'letdola in 1769 c€n de.sctijk probld:rn
bchnndelt. ln dit gcval wenst ccn man, die rceds ,,in zrln jcugcl
(;od hceft opge\.ekt, om nnàr.Jarusnletn te trcldicn, orn zich
nld:r,rr Drct lora-stll.tie bczig te houdcu". NIet cen uitvocÍigf
motivering kont hij ,,naar het ieerhuis dcr nbbijnen, om tc
\{,eten, of hjj op grond van het recht der Tolr zun ïrouw kxn
dwingen, met hcm n:Iàr ltrets Jisrael tc trekken. . .
ln hct antlr,oord wordt naar de bron \an clit probleem
ïer\\'ezen, nl. llassechet Kctubot, rro à, naar sij lczcn:, men
kan : le dwingcn, naar E. .lisrael te trckken etc., lr,aarbij

Raschi ïerklaà.t, ,,a11e", dat bctekent, ,,alle gezinsleden." Na
nogmaals op alle bijzondeÍe omstnndighcden te hebben ver\'€zen en \-rijwel dezeifde litcratuur te hebben àangehaald,
die reeds R. Jona Landsofer noemt, koni ook R. D. Meldola
tot de conclusie, dat de beireffendc rnan hct rccht heeft, zijn

\'rou\\, te d\\irgen, o hem naar Erets .Jisràel te volSen.
Dit responsum, alsmedc enkele àndere uit de verzameling
Peri Eis Haim,bes.ijzen de sieiling van schrijver dezes, dat
de Responsa, die in Pcri Ets Haim zjjn opgenomen, ien deele
Nerkelijk op practische gevàllen betrekhing hcbben, dic aan
het Instituut Ets Haim in Amstcrdan werden voorgelegcl.
N€n is nreestal de mening to€gedaan, dai deze R€sponsr uitihritend a.h.\\. procfschriíten z'ln, die dc leerlingcn hcbbcn
l'crvarrdigd, onr hun Lcnris van de Halàchà en lrn (le ver
rnethodirk tc bcs'ijzcn. l)it responslrn echtcr cD nr 2r,
"-iste
.lat ccrl vcrdrtukingsgeval, clat zich op 25 El(,el 5-i5r
trTgr) hceÍt \toqte.laan uitvocrig Icrhà:rlt, en wnarin het
on de identificatic i'iln het lijk gnat, ol Rcsponsum n,.
61, \'narin ccn sc|al |xn.liefstal ïan zih'eren voor\letPe
nit de Sllog! \\,ordt bchrndcld, kunnen niet andcrs dxn als
historischc ge\'allen \rrdcn begrepcn.
Zij leverên overig€ns vclc histo sche gegevens over klederdracht, spannsc uitdrukkingen, die bij de selnrdische joden
in Amstcrdam in onlk,op Naren, en organisatie van de samenleving etc. etc., die door dc gcschi€dschrjjvers niet voldocndc
of in hct Schcel niet olgeneÍkt en ïer\\crkt zijn.
Meer bekendheid heeft hct Rcsponsum nr. 9.1 v.rn dc Vcrz:rm€ling vxn Chachnn Zebi (Amsterdan r7r2), \raarin de
vraag nordt behandeld, oÍ een mens gcschapen dooÍ dc
kmcht, ?oals vermeld in ,,Sefcr lctsira', (een Colem) tot het
(x{injrn) rnàs wordeD serekend.
quorum van
Hicrop kornt de zoon van Chlcham Zcbi, It. .lacob Emdcn,
in zijn verzameling ,,Sjcilat Iabcts onder nr. 8z nog eens
terug. In nr. rír vaD deze verzànieling geeït dc auteur als zijn
nrening, dat hebr. boeken, die als inhoud de gÍammatica of
hebr. sprxakl nsi hebbcn, nict dezel{de grand v heiligheid
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b.zitten als dc hciligr gcschriftcn vrn lora, TahDoÍl (]tc,
,,aangezien Isracl, tocn hct op cigcn bodcm zich yan dc Hci,
Iigc T.ra1 bc{liírn.lc, drzc rltrld, ook l:,p dc Schcirnc plaatscn,
.1o., hLb,nr-1,,^k.,,
In een andcr ltcsponsum pLrblicceÍt It. Jac(nr E,Ddcn ycr.
l)attri ccn sciuiscrlvclklaring in hct fnldisch, dic Írx,r iir:
kcnnis van d! taal dcr jode in (1c 13. .rcuw in hct \oorclcn
lan Duitsland |an bctclicnis is.
Aan cen rcrzu {tnrs ran ltcsponscn ,uin Ilnsjalnajiur
(.,\'anuit dc Hcntl") di!. stnat op .l( naa,n !rn lt .lac,)l,
Hrl(i|i tlit rUrr\i,sr (+ rz(r, $rr(l ccn bijzondcfu l)ctrihc is
tocgclicncl .lr ltctltaalddilk ni drnk uiitjrg(i\ur, irrt laatst nog
in dr ?oc clu\'. Iicrds ltlbcnoc (iclsjonr (\Í(x Has,)h) lrnlt
rcn !1rn zijn rjtst)raltn in ,nct (1,, \loordcn ,.licn lrÍ,cni
llxsjrmxji'n (z(, hcclt nÍn ij \anuit ílc Hrnrl sr
'nin
,)lnnbtltrdl. ln slx{inl(. íjclallcn hrbbrr nbbijnrn nnÍ'il!ln
(c\allcn aar rlrootlrvisiorncn (i!urs.lrtcn. (Sjcclat llhalonr)
R. I'losjc ibcn Ilsrn mcrlii ot (ll\odns \IV. r9): \'olitcns
S!fur Razirl n(x,t di.grcn, dic ccn vrftlg in dc dÍoonr $'il
stcllcn (Sjrcht chakrl) ccn bLlbclvcrs van 72 liitt(irs rccitcrcD
nl. Srrnud I Hooí(lstuli ?S vcrs 6: Sjaocl rrocfa (lod, nraar
(;o.l .lnt\roírÍdth hcnr Dirt, ni)ch door drom.n, lroch door
t rlm, och door dc froÍct.n It. ]lenasjr l,cn Jisra(r in zijn
s?rli ,,\isjm;ri Chrjjin lkofclst. j Par. S6 vortclt van cc
(lcrgclijltc vriag, dií, lta$ Sj.rir:r in dc droonr hcclt scstcld,
$irrrot) L.!r hct lrrs Lrit l{ichn, II, r2 \\-crd op|rilL\-ln. l)(x,r
(n brpxaldr h,srilzc ian dr bciiinlfttcrs \'r. dc \Íx)r.lrr
srr(l (n historiscbo prolttit gcr4rt'nbaard. Ooh (ic \ ubftLn
iliug ILn t,rrnrplarcn \rn rh talrrloccl in Iiftnl(njk i,r r2li
ral \drrns lr. Ilcn,Njr bctl .jisncl lrnleidnrs tot ccn clL'f
sclilkc rrnl\g rnn dr r1Íoonr. Hrrovtr sordr:n rrrk n,rdc
ilelinson gcrLaan {knr Grnctz, (;csch. d..lurlcn, Ilxnd \:IL
In dr ïrvxm{ ling ReslnDsen ,,Nachrlrt SiiN,i ran R. Sjr
nroel bcr l)avid Halcri, ccn zoon van R. Dnvid Hahvi, dr'
autcrr |an ,,Toere Zahab Nordt onclcr nr. iil lcrtcld \'an ccn
mtLn, dic in hci jxxr 1666 (het janr lan Sabatai 'lse!i) \eiite,t.

zijn jxrrlijksc c()ntributic, \\rartoo brl zn:h schriltcl!k had
\'crplicht, van llvce ltijksdaaldcrs por i:rnr \(r,r dc zcnd
bo,l(n it lirtts.Jjsr.r.l, tc \1n(l(x.n. Inlmers, in dit jaat sas
rncn nlgenuJr \an mcninil, (l:rt hct galo.i nict lllJlgiiÍ tllln
durrn. l). Irran bc
tcD hoosstc nog {r:n ol t\\tc jln'n
^ru
\!ccrd'r, d|lt dr illtachtrm ll. -lacob Sasportas, hcnr rcctls ratt
do \crplicl,ting had yrijs{,si.kl . . .
Voor \cdcrland is d! \i:rza,l.lin$ Ittslxxlscn . Binjan
Zion" vx)r It. Jacob Jtttlingtr (r793-rs7r) \'nn bdans. T\ïc.
van zijn schoonzoons, (\rtreÍr. S. (l(nrLn irl I'lLastrjcht cn Ol
pr:rr. l)r. I.Isaacsohn in ltottcrda|r strlden hent, dic e{i vrn
dc la:Ltsic itrote autoritcittn nr \\'cst!ur(,pa \\'xs, rragcn, dit
bctrckkiiit haddcn ot hi:t s\jagogrlt cn culturcle levcn (l(r
jodcn in Ned':rland. Ooli It. Ahiba i-chrdI beboor(lL' iot zrjn
corrcsp('r1(rtrn cn sto d nrrt hrnr i \crbin.linË rliÍ)r lxt
N,,rlr rrhr rlc l']r,kirtlirnr cn AmaÍhalicln. Als laaistc \'(rrauri'
ling in rlc nmdemc tijd n){ t hirr nos ii.rro.lnd Nordrn ,,Srlrr
1'lchmui I-ehoil |rn lt. Ih. I)a\i(l HoÏfnr^rrrr, \\aarin (,.rtr.
crri r.sponsun \rxrÍlionrt rIrIn ll. IIcicr ílc Hond tnrr rtn
schcntlrricl in llrusstl. l)(' rmxg is, h{{ dczr l)LIrtsn.lxnr in l! t
Hrbrec \\'s nroct $1)rdcn gcslrtd. I)i'rc edrvoudiil lijkcrdc
lraag \r'ordt ,llet grotc histoÍiscbc cn Philotosiscltc l(cnnis
mctho(lisch on.lcrzocht.
SchrijvcÍ is zich van hct iragntenrarischc tn onto{:rcihcndc
van clit overzicht bc\rust, en hooPt ;Llleen, hitrnedc:tndcrc,
mecr bevocgcl dan hlj, toi wcrken op dit noH brtuk lisiitndo

veld te hebbcn
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JOODS RECHT EN JODENRECHT
I-.:zing van de heer PÍof. Guido Kisch

(\es-York)

.p I Xlaari 1952.
Spreker zegt verhcuEd te zijn dat h{ is uitsenocligd

te
rccht cn Jodenrccht ,
^ls,,.ioods
omdat er tegcnwoordig nict :rl tc 1.ccl $or.lt Scdnan aan

sprekcn over een onder$'eÍp
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Joods-Europese geschieclenis. Dc twee groien, dic deze geschiedenis hebben behandeld zijn Graetz en ])ubnow geweest;
de e€rste \vas dc schrjjver van een ideologische Seschiedenis,
de bescbrijver ïan het lijden van het Joodse volk; de tweede
heeÍt de Joodse geschiedenis oP sociologische wijze benaderd
De rechtspositie der Joden in het Europa vàn de MiddeleeurÀ,en is nog grotcndeels onbekend terrein. Het Duitse recht
lan die tijd $'as nog niet uitgekristalliseerd en dat Seldt ook
voor de .Iodenweti€n.
De sprek€r maakte een minutieus onderscheid tussen Joodse
\|et en Jodenwet, onder \'!clke eerste hij de religieus-ethische
$etlen \'€rstaat, aangeïuld doo. dc takanoih der Rabbtnen,
in tegenstelling tot de anti semitische Jodenwctten.
Het Joodse recht ireelt nog lang in cte Middeleeuwcn en ook
daarna nog de bclan8rijkste plnats bij de Joden ingenonen
en was niet allecn voor de Joden zelfde enige s'et in alle dingcn
des lereDs (dus ook strafprocessen), maar wer.l als zodanig ook
door de regeringen crkend. Graetz heeft dit in hct geheel niet
sezien. Dit hg o.a. aan het ïeit, dat het de loden in de Middeleeuwcn onn1ogêlijh \ïns, te assimitcrcn, ondat dc \Í'€reld in de
cerste plaàts reliSieus wer.L geregeerd en cle overheden dus fcl
tegenover de .Joodse ,,on8elovigen" stonden
Hct .Jodenrecht dat is ontstaan, is over hct algenleen s11b'
jectieÍ rechi ge$ecst, dat \til ze88cn, dat hei bestond uit Privitegies, aan cnkele Joden gegcven. Objcctie{ recht, dc Positie
dcr.Joden alsgroep behandelend. È\t am eerst i:ltcr. tr{eestai zijn
de pdvilegies later tot alle Joden ditgebreid. Het Joodse
privaatrecht wer.1 erkend door de StateD, zelfs gebcurde dat
ook met de Cherem.
De srbjcctiviteit van de Jodensetten bracht nede, dat zij

naar lvitlekeur ingesteld cn afgcschàlt lionden \ïorden. Het
.loodse geld u,as in dc r6e eeu\! ccn welkorne steun voor de
oproerigc lcenmannen iegen hun vorsten; in deze tijd komi
cr dus vcel verdrugzaamheid vooÍ . . . . .
Rechisvra8en tussen Joden heclt sPreker in de tienduizend
lÍiddelccu\ïse g€vallen, die hij hccft bestudeerd, nict aén 8e-

-

vond€n. Wei zijn er kwesties tusscD Joden eD niet Joden voor
de rechte. eebracht en hierdoor ontstond een b€paald ,, Prac-

tisch.Jodenrecbt".
De receptie van het anti-Joodse - Romeinse recht drong
de w€tten in antisemietise dchtinS, terwijl het opkomend
natuurrecht daarentegen het mens-zijn van de Joden als gegeven ging beschouwcn, zodrt men hierover grote discussies
en enige publiciteit kree8.
Behalve hct Duitse Jodenrecht behandelde sPreker ook nog
het Canonische Jodenrechi, dat zonder eni8e hvijfel fcl antiJoocls is en dat nooit is aÏgeschaJt, zijnde ,,jus divinum",
Goddelijk recht. De Katholieke dognata en practijk l:rten op
dit gebied geen t$'ijfel oPen.
Spreker stoDd ook nog eren stil bij de siroom van fascistise antlscmietise litcratuur, dic er nog ir Duiisland tu d!
l,iLliorh,"Ên.r"\-ln.r 'lrê nnoi. h-rro'p r '.
Het leek herr zeer on$aarschijnlijk, dat hct Joodse recht
invloed hecft gehad op het Jodcnrecht, cvenmin als de be
schul.liging, dat de Joden de andeÍen ecn Jodenrccht hebben
,,opged\{iongeD' s'a.rr is. We1 heeft het Joodse recht enige
invloed van het landsrecht ondcrgaan, ingevolSe de stelre8el
,,Diena demalgoeta diena": lnen dient de landsrvetten te cerbiedigen.

,,JEZUS EN MENACHEEM"
i-ezingvan dc hccr SiegfriedE. vanPraag oP .l Novembcr r952

vorDrt een dccl van ccn reeks van dric of vier
verh:rlcD ctje jk tezanci ,,Dc Btt!g det Leuue," hcb genoend
Het eerste $as ,,.Sarl", het tweede ,,/czrs ,11t 'lle achee l',
het àeÍàe ,Jen te1n L),or het ll ester", heb ik geschre|en
Daar niet tot m'n icïrcdenheicl. tr'Iissctrien zal ili ccns trachtctl
Lei in andere ïorln te herschrijven Hct vierclc, ong'"schreverl
r1og, moct in de toekonst zien- \VaaroD dezc,,Brug der Eeurven ? Ik heb Joden cn Jodendom in de loo]) \'an 'n lcven
van verschill€ndc stàndPl^atscn ol standPuntcn trxchtcn te
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bczien en t€ beschoulcn. Na dc o{)rbg \an 1940 1945 be
teeïdc ik cen l.rnge pcriodc \ïaarin ih vooral over hct lot
\'in 't volk Israèl ging nadenken. Hebbcn de achtcteeDvol
gendc geslachtcn dit bt verstandig, onvcrstandig, buiten hun
wil, ondanks hun \ïil, mct hun Nil zijn loop gcgcvcn? Hct in
de rfgrond storten var bjjna i{3n ïolkshelli bracht rnc er na
tuuÍlijh toc mc vooral met IsÍa.rl's loi b€zig te houden. Ik
zocht naar sJ'mbolen cn scharnicrcn van dit gebenrcn cn vond
rg.to.
d:ln Saul, Jczus,
^Drsterdam
bestudeerd mnar in dic t'Jd vooral dc
Ik hcb gccn theologie
li\-angclieën randachtig cn vaak gck:zcn. l)e Jezus <1ic hier
uit aar vorcn kNxm is mijn mman-liguur Scworden. Tegenover hcm plaatsk, jk een elencens vanhopisc Jood, in wic
ook ncssiaansc lirlcht cn wil sluurerrle. Tcr$,ijl Jezns zich
bercid nlocst hourlen zijn Vdk ir dicns tp:rrthcid aan de
mcDshenl (hr ci:n gclool nodig had tc ofier(n, nÍrest tr{ena
checrD, dc Toodsc iucssias, Nát cr (,oL scbeurcn zou, het volk
lsràël h.ndhnïen. Or) l:nlclc hoge ogcnblikkcn vocl.tcn.lezus
cn llcnrchccn,.i:rt zr als i\\'ccliDsbrod[rs $.rcn cn dat dê
.en nici tot hct tlnde i'an zi.ltt taírk zou liunncn Saan, indicn
dc an(lcr de zijne niei hrd op zicb scnonren.
Xlsrrcheem \r,il cn bclccft dc ftnhei.l Isrn.ls nl doct hij dit
iichicrvdgcns cn tc \'(Ígei,ls. Hij sirijdt mcdc Inet dc zt1otcn,
hrj cluklt Diet d.lt dc Pharizccërs irordcn veN.orpen er rvil
\rrhindercn dni.lczus cD dc zllnen het lodcndom vcrlxtcn.
Iirxr dc t,jdcn zijn rijp cn zijn stntd is tci.crgetfs. Men:rcheenr
voett Ncl .lat bct .Joclcndonr ecn hcr\'í,rlneÍ n.dig hecft, ilaar
iet in dc branding vxn ílezen tijd .n n'nnnccr -lczus {lod op
zich con.cntreert cn hct individu de wcg iisnldt om zich
direct tot zijn God tc ircnden, ,,Ik ben de \\Icg', voclt x'le
nlcheeln dat I csus Nes bui ten hei Geestcl ij kc l odcndonr 1 oert.
Ht bcstudeert en bcmnlt dcn Nazarener, tvil hem voor hct
lodendom en tcgcn Ju(1as rdden. Het baat nict. .Jczus hàn
dc licfhcbbende vÍiend dic nict gelooít niet gebruiken. Hij
heeft gelool nodig, nct als cen mens, ter\ïijl God gecn gclool
nodig heefi onr aan zichzelf ie g€loven c zi.h zelí te zijn.

LjeÍde is lezus niei voldoendc. X{ennchccnr zict dc \ïeg en hct
strcgcn van zijn vricnd andcrs dan dc hiere Christcnen.
Jezus daad is cr gccn vl1n hoop, nraar van {anhoop. Uit
\anhoop in dc mcnshcid en Netcnd dxt bk,e(] mccr indruk oP
hcn tnaakt daD zcsen, forcccrt hij zij'r do(,.1. Zljn vricnd
\len:rchecnr keert na:rr Jerusàlcn tcNS, ds .Jczus in den
gccsi nl]'ar buitcn \ïórdt gedragen. \iooÍ henr sas Iczus nici
dc tr{essixs. trlarr een der velc Nloschiaicln dic dc rnenshcid
op hnr barrc \ïcg noclig hcefi. Hij nrm zelfs dc z$are iaak
op zich om als ccn God oi ccn zoon Gods tri gri.len, omdat dc
rnens(:tl ccn vlceselijkc {}od Nildcl1 hcbbcn ma:lr vicl icn
prooi nnn dit cigcn gecstesofier, :1an d! wachtcndc massn's.
Zo $'as Jesus ecn .Joodsc I'lcssias Dr:r:rr niet cen X'lcssins dcr
.lodcn. Hei lot brcngt niet icderí, ge.rcenscha| op tijd dir
i{onc cD datscnr \'rt hrj bchocft, tcr''rijl nr dic zclnk,tijd ccn
iur.leÍri gonrrcnsch.p in ccn zetfde figuur dcn vcr\\'achte ma-,r
bcgroctcn. I)c pcriodc van Jczus cn \{ennchccn, ccD dfr
kruispunten {rd'r'niercn) \aD Isrlrais' geschic.l$ris bracht
d. Iodcn hrhas gcen verncnisruldiÍjing nrr:rr dclilg dcr
in htn lc\1rndr krachtcn (ll grocpcn: Zclotrtl, l,harizcei:ls,
Sa.lucccêÍs cn Nazxrenrrs. X'Icnncrccrr bclccfdr (lit cn rorwdr
cIorn zoDdcrhct tc lrlmncn !€Íhindoen. Hd {as hct tijdpcrh
Naarirl Isniil .lc lvercld i.ccr ccns ccn groot gescircnli nrorst
g.verr, L'en \ rn drc Joorlse gcscl,cnlrcn, grciig gcg.cpon,$,illig
allnvaar(l cn mccgcnomcn orr op te grocicn vcrre van dc vcr,
z\vxkte nroeder. \\:annecr ycDachccm md dc l,haÍizeeèF
mcc otirckt is hct niot ond:rt l,ij ne{,r \ rn l,un \'al (godccr)
dxn vi'n {Le vrijc l,cnrcl clcs gccst.s hí,r.lt, 1alll o,ndrt in
dczc pcdodc zij zich om (1e Docdcr scharcn cn dc hocd€rs van
de nieusc ktun zijn.

MEDIC,{ SACRA DXPERIMENTALIA
I-cznlg vaD dc hecr I. van Esso Bzn., Ar ts, op .lr Octobcr r952.
Sprcler beh.Indelt in zijn voordracht cnigc voorbeeld€n van
r\pcdrrcDti.ic laboratoriunr írnderzoekineen \.an zicktc-gc
\':rllen en i{cDccsliundigc ïolHore in de H.S. vermeld.

_- r23 _
Als eeÍste voorb€eld daarvan verncldt hij cen taboratoriunl

onderzoek lan de Joods AmerikaaDsc phanacotoog,
Dr. D. L Macht, te Baltinor€, gepubticeerd in ,,The Je\l..
Quart€rly Review' Vol. r9rg,/rg2o, naar aanlejding vàn het
verhaal in 2 Kon. 4, 39 c.v. Hiedn is sprakc van een l,o€dsell ergiïtiging van e€n àantat proÍeteDdiscipelen mcr,,pakuoth
kolokwinten en de daartcgen toegepaste therapie van dc
proleet Eliza: meel.
Dr. Macht nu rcp.oducecrcle deze vcr8iitiging, maar dcc.l
dit op zijn wijze, en rvel niet op mensen, maàr op honílen.
Hij liet zijn proeïdieren, per maagslang een in{uus van irolo
kwintcn ingere.en, een opiossingvan devrucht van de Citrillus
Colocynthis: kolok\1,int, en nam als prinair synlptoon], na het
terugtr€kken van de naagslang, r'aarbij een gcringe (tuarif
teit der optossing h de nondhotte der dieren t€rug vtoeide,
csn profuse salivatie eD een hevig schunnbckken, vaar. Dit
phcnomeen, nrecnt ilÍ,rcht, zou de verktaring zijD van de exclanatie der profctcn,jonljercn ,,de ciood is jn dc pot,,.
\a enige urcn lertoonclcn de procfdieren dan bet secundaire
\erschrjnsel nl. hevige, haemorrhagischc diarrhoccD, dje n,r
1 a 2 urcll tot een letaal einde vocrcle. l3ij ccn tN,eede scrie
hondcn werd daarop, evcneens Pcr maagstaDg, een zelf.tc
k.tok$'inien iníuus, maaÍ nu genergd lnet een btocmnleel
papje, ingebracht. I)ezc dieren vcrioond€n geen sxti\'atic cD
ileen schunnbckken; wcl cnige nict-bloe.lige cliarrhoeën; zc
liepen spoccljg weer roDd en \yarcn na r à 2 clrgen volkonlcn
herstcl.l. Hct zcu.le u1ïect verlireeg Macht nrct ccn jnttnrs van
de vruchtcr \ àn Itcbailiun Elateriun; ccn ptant, \.icr vruch
tcn, evenals die van dc Cjh. Cotoc|nth. bij rijpinij opcnspriDgen, \i,aarbij de zadcn met krachr riigc\\orpen \yí,rder,
doch dic in tegenstclling tot de Coloca-rih geen slin8erptant
js. Deze eigenschap nu is jn o!.erccnsterrDrÍrs met .]e
dvnologie van hei hcbrceu{'se tekstwoor.l ,,Pakuoth \'.,or de
torische vrucht hetgecn betekcnt,,openbarsten,,, openbrckcn,
ter$jjl de Citr. Coloc. ccn slingcrptnnt is, gclijk de nieu\e
bijbellcrtaling ooh luidt.
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Hct, cloor de profeet ltliza, io€gepaste ,rnti dotuln,

lneel,

heelt dus nlderdaad een anti diarrhoeischc. absorbereníie en
colloiclalc werking, zodat zijn therapie íren ratnrn€lc gcnoen.l
Een t\eede voorbccld van e\perincDtele llcclica Sacra be,

trcft hct ondeÍzoek van dc,,Dudaim", rvaarvan sprakc is 1n
(;en. XXX, ï. r,+. Deze plant wordt algcmeen door de bijbclc\cgeien gei.leDtiíicccrd rnei de MandÍrgu.a ofiicinalis,
betcr bckcnd als de ,,Alruin"; (rr. ,,pomJne d'anour"; cn8.
,,lo!e apple") Dczc plant speelt in dc Oostcrse {olklorc cen
machtige rol als ecn (magisch) aphrodisiacurn, hcigeen ook
in de bctrcí'fend€ bilbel passagc naar voren komt.
-q.ssistenteD van hct ho.nronologisch Instituui van Prof.
Zondck te Jeruzalem, ondcrzochten de \.rucht, blaclcrcn en
.1e \r(r'tel vxn dc Mandragora onl nn tc gaan, of hierin dc
clrie s€\uele h(,noDcn, het oestrogene, Let arclrogcne en het
Sonadotropc hormoon, voorkomen, welker aànwezjghci.t cen
gerede rerldarnrg zou kunnen leveren voor de, nnn de piant
0!ortel) ioegeschrcvcn aphrocliatische serkirg. (Harelualr
\it. XXII, 7, r94z). Zij vondcn u,clis\\'aar een zeker (luantun
oGtrogeen hormoon,.loch niet meer, darl in phnten pleegt
loor tc komen; echter \lcrdcn de t\ree àndere nid aangetrolïen, zodat uit dit onderzocl. gccn hormonologisch eiïect
op de sex .live kon worden afgeleid, t€r\r ijl dc in dc Mandrago
ra \1c] aan$,ezige seditiva, ais het scopolarnine, het hyosc]':r,
rrnle en het atropinc, integendeel d. sex-drivc slechts zouden
kunncn verzwàkkeD.
Toch zi.jn dc onderzockers van m€ning, dnt een aphrodisiatisch eiïect nict à pri.,ri uit te sluitcn is; jDrrers het is
bekend,.lat de sex drivenict alleen ààn de werknrg dcr scxucte
lormolen, doch ook aan depsyche, beinvioeddoorde (magi
schc) verbeelding, moct wordên toegeschreven.
IieD d€rdc voorbeeld levert het bijbelverhàal jn \umeri XI,
-tr 3t, wailrin sprakc is van een rrassalc intoxicrtie door het
gulzig en onnratig
- cten van k\Ërtels.
Reeds ir dc oudheid xas hct bekend, dàt deze vogels zich
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vocden mcr de zadenvaD bcllcborus enrínConiuln maculatum:
beide letà.rl to:isch voor de mens. (Socrntcsl). Kwirrtcls ech
tcr zijn resislent tegen dic giften derza.len, dic zc in kun krop

bewarcn. Dr. Scr8ent, I)irectcul ran het Instituut Pasteur tc
Álgiers heeft zich lnct cleze matcrie bezig gchouden en experi
rncntcngcdaan o\.er vergiïtigingen mct kwartclvlces. Dr. Elzashicrovcr schrijvcnde (Ned. 1'ijdschr. \'. Cen., Jrs. 1r, rg-io)
suggcrecrl het houden ïan \\,cdvluchten tusscn kwtLrtels, .lic
\ïcl en dic nici nx t doile kcr!'cl gcvocd $ or.len, onl na te gaaD,
oíde laatstcn, Nicr vlcugelspicrcn dus nict paÍêtisch zorden
zijn, hct zouden \inncD van .le cersten.
\icrvolgcns \ijdl sprekcr cDigc beschorwiDgcn alLn het (:\
pcrirnent ,,in livo dooÍ dc Arrtsvadcr lacob, als \'€rnlc]d in
(;cncsis XXX,.1, c.v..Jicob bediende zich hicrbij van hct

Ilr,- ,,.r .rr, !.r/;"r,.1., /$.'-À |'n .Lii ,ii,r t"ri,,r,r,u,n
rit clc kuddc klein|cc v:rn zijn slu$'c schoon\'ader i-aban,

,,gcstrccptL', Sespikkclílc cn gcvlckic." sch:rpen cn geitcn rc
Íokken. Hij dccd dit, dool het plnatscn vnn geschildc piantcn,
stokhL'n in de .llnrkbaklicn \,an het klcinlec tijdcns rle paring.
Volgcns hrt bijbcheÍharl nocht dit L'\perimcnt hcnl icn
vollc gclukkiin.
Oolr nii clc Talmud citccrt sprcher cnigc trcffcnd. \oor
bc{,ldcn \'an hct Sclool en .lc toct:rssing van dit, tot in oDZl]
1ijd, zo rlgetnccD rclbrcidc'on populnirc phcromeL'n.
'l'cnsloitc ge\\:ragt sprcker' \'an cnjge nlerkNaarcligc stxal
ijcs Ían biologischc c\pcrnnurten door Talnud ijcleerdcn,
Naaronder zulkr, (lie ccrst in onzc dag.n oDtclclit cn nacl(r
bestrd.crd zijn.

DAS HIMMLISCHD JERUSALEM
(Eine sl.llrboll1sychologischc 1)-"ntrns)
l-czins van dc hccr Dr. Erwin Friedman (\Vcnen)
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1)as

St'nbol,,Hirnnlisches.jcNsalcnr" bcgesnet

uDs schon

,n .len iriihen Schriftcn dcs IndcDh ns uDd bcslcitci d.lnn das
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viclgepriiÍtu Voik aui allen seincn \\'andcrungen durch dic
Epochen hin bis zum heutigcn Tage. Propheten und Dichtcr,
Philosophen und RcligionsíoÍschcr gebmuchcn iJnmer Í.jedc.
djescs Slmbol und in allcn Liteírturgattungcn finden uir den
alten Cedankcn imner \icdcr neu gepdgi, immcr tebendig
und \.ietbedeutend. Jesch:rjahu kiindigt ats Ersier die \1unde.sch(lne Stadt Gottcs nn, dic arn Jiingstcn T.!ge crbaut werden
\ïird. lÍicha, Amos und .io.l grcifen den ccdarken auf und
nralcn in farbcrpr;ichtigcn Biklem dic apokal,\,ptjschc Vision
dcr Gottesstaclt- ln .ler apokrl?hen und pseudocpigraphjschcn
I-itcraiur wird d^s S] mbol dann sehr hàufig gebrauchi, so in
ílcn Biichcrn Baruch nnd Henoch, irn vicrtor Ruchc Esr|l, im
Buchc Tobis us\\'.

I)cr Txlmu.l un(l dic lÍi.lraschirn versucb.n ctil] Spckrla
tn)n.n \un Hiln lischcn .lcrusàlenr auch in dic Biicher Xrosis
hincinzuilterfrcticrcn und {andcn einige Sictlen, wo ihrer
I'leinung nrch (las hcilige \\i,.t sich xuf dns Himrnlische
.lerusatqn bczicht lccnesis XIV, r3; X\\iIII, rz; Iiroclus X\r,
r7; XX\:, 3 uss'.). (;anz unabhàngig ron dicscn exesctischen
.\ussr:rungcn kam l,hilo ron -{le\nndricn bri ctcr Inrerl)rc,
tntion etujger rlibclstcllen zu dcDlselben Rcsult,rt. I.tr turdet
rrl)cr dic Stxdt (lottcs in der klmpflosen uDd klarsichtigcrl
Scctc des lÍrnscbcn,.lie sich dns beschrulichc url(l fricdtcrtigc
I-$cn zLLm Zicl gcsctzt h!t, dcnn dor f,vamc.Tcrusalcnr solt
j.r ,,(;csicht des FriedcDs bcdeutfn Linen dirckten Einfluss
dcsphilonischc| (;cdan liengutcs liónnen \ r in .lern itricfc an
(]ic Hcbràcr, \''IlI, r, und n1 dem Bricfe,ur dic Gal:rto I\',
25, leststellrn. IliL'l{irchcnràtcr habcn dann dxs Stïrb(n
rihcrnommen und auf ihrc \\i'isc wcir.ritcgcbcn un.t crliiàri
(Orisi.cs, r\mbrosins). I)ic I-chrc 1on dijr an/iins I)ei (lcs
.\ gustinus ist dcr Hithepunlit .lieser Eni\vickhurg, in seind
Iteligionsphiiosophic sticlt .licscs S]'rrbol ciDc zcnrratc R01tc.
i)ie irdischc Staclt, di{: ci\.itas tenena, isi nur cin
der
hnnmlischen, dcr ci\itas coelcstis. Die tctztcr€, die
^bbild
gcistise
Staí]t, ist.lcr I-ogos dcs SchópÍers und enthàlr die L'rbitder
allcr iÍdis.hcn I)iDgc. Christus ist conditor und rector .tieser
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Ir dicscr Stadt herrsclt l.rjcdc, cleDn
m],sticun nonrcn .Jcrusalcm, als ci!.itas l)ci, ist vistu pacis.
DicnlittelalierlicheLabbnlistischcunde)iegetischc Literatur
d€t Juden hat ihrc Spekulationen iibcr Hirnmel uncl rres
sianische Zukunít an dicscs Svmbol angckniipft und dic
Dichtcr Lrnd Philosophen clicscs rnd spàte.er Zcitdter klei
deten ihrc Sehnsucht nach Frieden und himnlischer \rollliolnnlcnheit oli in diescs Prachtgewan.l.
l)ie t'ragc nach cler Herkun{t und Bed€rtu g dicscs Stm
bols z\'ingt uns, zunàchst die vcrschicclcncn tiefenps].chologischcn Symboldeutungsncthoden zu anal]siercn. \l jr fandeD dabei, dass dic Freud'sche kausalc und ftechanisicrcnde
-{uffassung der scctischen \rorgángc und scine Theorie, \r,onach dic Symbol€ als Verkleidung verdÍàngter \Viinsche o.ler
Auslluss des Schuldbe\\' sstseins der irl cler Ulzeit verilbtcn
illissetaien zu bet.achtcn seicn, uns nicht zur
un^unósung
seres Problcns Iiihren kann. I)ic Bcmiihrngen der
.lung'schen
-,lrulê ,lr- i\r ,l,ol, .r. Ar" . rvp.r, itq \,,s. uIg.. J.5
Ildividuationsproz$scs aufzuiassen, konnte uns arch nicht
befrjcdigen, da \\'ir das Cetricben-scir des Prnphetcn odcr
Dichiers zu deD Archctypen nicht akzepticrcn kónnen. I)cr
Psychologismus und Biologisrlus diesÊr Schulen vcr\yechselt
.len I'lusiker mit scineni InstruDrent. clcr musizierendc rii:nstler \yir.] àber nie von scincm lnstrunrcnt aus cdassbnr sein,
\cnn auch zugegeberler nasscn scin€ Leistungsfáhigkcit, tonstàrke und Klang scincs Spiels durch das Instrument l)c
grcnzt sind.
Unserc eigcnc S]'mbolanallsc u,urzclt h deÍ Existenzanalvsc Frankls, welchc aD die Stelle des nrechanisi€renden rnd
sche atisierlen Ablàufs dcs scclischen ceschehens dcn freien
\ïillen zur geistig€n E\istenz setzt. Dic Existenzanalt-se stellt
clcrn Freud'schen \\Jillen zur Lust, dem Adler'schcn \\rillen zur
I{acht, der .Iung'schen archetpisiercnden Individuation den
\\'illen zun1 Sinn cntgcgen; dieser \Vilte zum Sinn erndglicht
cs uns, bei unseren freien cxisienziellen Entscheidungcn das
Richtige zu rvàhlen und zu $o]lcn.
spiritudis Hi€rusalcnr.
clas

Die schópfcrisch gestnltenden Králle cleÍ Seelc schaficrl
St'lnbolc oder iibernehm€n schon vorhanclcnc, unr die Nahren
-lufgàben der ]Íenschen lassbar zu machen, un \\runsch, Sehn
sucht und \\lillcn nach denr ,sinn ír.]er nach dem -{bgrundc
dmzustellen. l)ie deutsche \\Jiedergabe dcs \\iortes S-\'rnbol
nrit ,,SiÍnbild" deutet an,.lass $'ir in1 S]'rnbol dje bitdiicbe
Darstcllung des iln \\:orte oft schNer lassbarcn Sinnes \'or
So haben Nir im Svrnbolc des cNjgen, Hinrnlischcn Jcrusalem cin Sinnbilcl dcr Schnsucht nach lriedlichcm, furchtlosen
I-cben. nach \hllkonrnenheit und DrkcnDtnis Cottes vor uus.
Dieses Symbol kann nic vcrgcsscn {'erden, es bleibt immcr cnr
Hilfs ittcl, einc Stiitze, um unser Leben bcss€r zu gestalten,
unsere Èntscbejdungen Sinn-voll zu treíïen. ,,\\'er es nrn vcrm.ichtc", schrcibt Phib, ,,dcn Krieg, die Noixendigkeit, das

\\:crden und Vergehen zu v€rlass€n, zunl llnerschafienen,
zum L nlrÍSànglichen, zu .lcm, s'as treien [rillen hnt, zunl
Frieden iibcrzugchcn, von den nliichte man mit Recht sagei,
dass cl ein Aufeltha]t und cine Stadt Gottes sei. Diese Schnsrcht nach Fricctcn uncl nach der tr{iiglichkeit zum fr-eien
\:iilcn \'àhlt inner in den T.rgender lrinsicrnis uDd Bedràngihcit, Tlrannei uncl Iinechtschalt das SyDrbol des Ljchtes Lrnd
der Irreiheit, ctas Himmlischc .Jerusàlcm.
FRANZ ROSENZWEIGS INKEER TOT IIET JODENDO}T
Lczing van dc hccr Ds. F. Kuiper, op 4 April

195.1

Irr:rnz Itosenz\eig wcrd op z5 Decemb€r 1336 in (assel geborcn. ln rqrz promo\'€erde lrii tot doctor in de filosoíic ol
ren Secleelte ïan zijn boch,,Hegcl uncl der Staat".
In zijD knldcrjaren was het zijn ongehu$dc oudoom Adanr
Itosenz\ieig . die bij de oudcrs van I.-ranz in$'oondc die
hcm positicf joods bcinvbed heeÍt en hem ook \rel eens mee
nam nnrr dc synagoge.
Tot r9r3 leelde en dncht RoscnzNeig in de sfe€r van een
tot dc EuroPcsc cultuur behorend Duitsland. Hij hoopte daar-
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binnen op d€ mogclijkheicl on ,,ïreie \\ict ult,, in te acteDcD
De hoop op die nogelijlheid bràcht hem jn rlie jïen tot.r,tak
bij het aanvaarden van het Chrislendorn. Het was in rgr3,

rncr lr1 in l.rpzis.. l.. À'.n Rus,nsr^,t.., rj À.r,rr,t, \..r1
Joodse afkonst, lnaar faarcclijnitk : vnn zijn geboortc in
hct Christendom opgcvoed, gcscbiedcnis van hct middct-

in ecn nachtctijk gesprcli met
hen kÍ'llnr hij tot hci besluit om Christen te $,orclen.
J)at hij tenslotte niet tot deze stap o\.erging en andcN i€gen
.\ê Llrdoon.ron,l d.,. !r,r i,à ,,lorcr. to"n hij z.tri...r
Hans Ehrenberg de raad gaf tot hei ChristcndoDr o1,cr tc gaan,
lerklaart ds. Xuipêr aldus: bij Hnns EhreDbers snrs hct on
d' n \r.Jisin! !'n êêr h.p"JtÍlc b"hoÊtrê | hêr S-{r,ttk
lcvcn, \ïelke evcntucel ook op aDdere \yijzc door het Jo.tenítoDr
zou hcbb€n kunncD s'ordcD vo.vulcl, rrits dat althans rl,el
h'rust bij dc n)cDs rvas ingcprent. Omdai Hans Ehr-"nbcry
sé(in ZJard mct tr.i Jodcndonr had, dààr('n rchÍc Roscnzweis
destijds voor hcln aansluiting bij dc Christclijkc kcrk dc aan
sc\rezcn !vcs. rhans rneendc hij zjjn cis€n .Ioodsc errdecl tc
moeten rcalisercn doo. hct s bct $afu in tc brengcn in .tc
geneenschap deÍ kcrli.
Zijn inkecr tot hct .iodcndoDr valr !t:rt dc tij.t bctrcft sanxrr
inet hrt bijuoncD v:In dc dienst op.lom Iiipocr h ccn ktchr.
orthodoxe synngc,gc lD Berlijn. Y(ngcrns Glatzcr hcbben l\,t
hicr tc maken met ,,ecn man dic iot e€n breuk met zijn pcr
soonlljk ycrleden k*anr cn in ccn daad van bckerins
.lood moest \,ordên"
Ds. Kuiper is cr niet zckcr van, of hicr ciscntijli .r\.ei vtln ccn
bckeringsgcschie(lcDis spnkc is. Hij nrccnt, dat hct bcshit oDr
zichtelatdr dopen liosenz rjg btijkbnar nici een gc\.oel \.an
bevrijdcnde blijdschap gcschonkcn had. Het nm voor henl
vccleer iets ger,eest, \Íaarnan hij meendc zich niet tc kunnen,
jr, nict te mogen onttrekken. \'at hij jn de jaren iusscn r9o9
cn r9r3 als noodzakeiijk had leren zicn, dàt aan een mens cte
zonden vergeven wordcn, dat had hem tot hct Chrjstcndon ge
iekl. Hrj was tot de overtuiging gctronen, dnt d€ mens zichzetf
eeu$'sc staatsrccht stuclcerde.
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noch h eigen pc$ooDlijk lcrcn, noch iD hct gchccl van dil
gtschledcnis clcr mcnshcid vcrnrag tc \.erlossen. Van dcze
lerlossing door (iod had hct lodcndon hcm tot dàn bc nict
Scsp.okcn, th:rns blijkbaar nict duiclclijk Senocg. Nr ha.l
Rozcnzucig ontdcl(t, d:rt het Jodcn.lon nict aitcen aan hci
Christendom {'as voora{gcgaan, m:Iar ook n:rarst, ja als tcfjen
spraak tcgcnovcr het ChristcDdon zou nrccten blijvcn st:r:rn.
\\'at Rosenz$cig ontdchtc, was niet dc heilighêid Gods in hct
ilgemecn, nxa. hct fcit van Islaè]s uih,crhorcn-zijn om te
miftlcn \.an allc voiken in de geschieclcnis dcr mcnshcid gc,
tuigc tc zijn lan dic (;od, ]\,clhc zichzclt aan dit rdk bckcnd

h..Íi vill.n

mrk,,n

'IcrNijl hij
Scmc.nd had, dat l,ri zijn plicht {as nls Joocl tcr
ttillc van l)uitslanrl cn lturopr cn dc nrcnshcid zijn plaats t(,
r.ran iDncncn binnen hct gêheel van ilc Christcljjkc kcrk, di{'
ertoc bcstcmd \rff otn allcs cn nllcn kr gaan onratten, k{'anr
hij tot de o\arrtuigins, drt Isruól toi icgrnspraak tcgcnovcr dc
Christclijkc \\ereld \\xs gcroqx,n. I,ln dcze rocping van Israól
ontdekt.: hij als zijn pcrsoonlijkc lcrcnstaak. Vrn toen af
nrocst hij t. n)iddên ran hct J)uitslaDd |arl dczc ccuN cn gcbecl
rlc n,clernc $crcld optrcden ais getuigr Va de (i<,d Israëls.
Zijn inkecr tot hct.Joclcndom, dic nu begon.n dic zich ge
durcndc d€ zcstien jaren dic hij nog tc lc\cn hnd, onondcr.
trokcn voortzcite, nraaltc hem niet l(JS arn zijn l)uitsc onL
ge\,ing cn Í{cllill dc nrenshci.l vnn dczc ccu$. Intrgcndcclr
ENIGE OPMERKINGEN
OVER HET NEDERLANDSE JIDDISCH
l-ezing van dc hecr H. Beem op 7 NovenrbcÍ r95-+

H"r \"J"r':ndr Jicdirh h,"tr ils r;l: !.,n h.r
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jiddisch, zich zelfstandig verder ont$'ikkeld en ve.eist een
diepersaand ondcrzock van zijn t:ralvonnen binnen het kacler
|an het .Jiddisch in het algenleeD.
Het is bcgrijp€lijk, dat het Oostjiddjscb, dat toi in onze
tijd een levendc taal gcbleven is, de t:rd van vele millioeneD,
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over een uitgcstrckt taalgebied versprejd, vcel meer onder_
zoekers hcelt aangctrokken, dan het Nederlardse Jiddisch,
dat slechts op een bcpcrkt gebicd, door ccn bepcrkr axntal
meDsen gesprokcn \\,erd, uraar ook, \,ann€er men dit in hct
oog houdt, blijft het een íeit, dat her aantal pubiicaties, ctxt
ïan bevoegde hand over dit laatste ve.schenen is, zo gerins
brrrkr drr m"n \\'.1 ror Jr.on..usip rrronr k",n"n, J"r .t^ t"tckenis van deze, voor de geschiedenis der Jooclse cuttuur
in \ederland toch \\'el uit€rst belangrijkr: materie, sterk onde6chat is. In feitc hebben Ioodse inteltectuelen zich van dit
onderwerp gedistanticêrcl onder de invlocd van onjuiste opIattin8en, di€ in het tijdvak van .tc Nsimjlatie gotden en ctc
rnenjng deden ontstaan, dat h€t Jiddisch iets rninders.aar
.ligs was en de naam taal niet verdiende. Voorat Duits-Jooctsc
geleerclen, als llendelsohn, C,Íaetz, Zinz, Stcinschnei.ter,
Karpeles e.a. vertolircn deze opvattingcn en zetfs Herzi jn
zijn Judenstaat geelt nog blijk van deze minacirting.
Op veclal gematigder \Í,ijze konlen deze gevoelens ook in
\cderland tot ujtins, o.a. in dc kring en de geschriftcn \.an
Felix Libertàte, teNijl onder I-odcwijk Napoleon {:1c srÍi].1
\.n otêrhprossêLr b.8inr Tor diêo rn .1" rSd" ""uw houJ
de |olksklasse taai aan hct voorvaderlijke idioom vast, ter$ijl
dr int",Jc"rr,"t,n dip lrêr ,tq pê1 .ri-in-J" \"8 voo, d. rol
iedige emancipatie beschouÍ,en, er voortdurend tegen ager€n.
Naast het Oosijiddisch nlet zijn vete dialccten hceft zich
ruit het z.g.n. bereschit Jiddisch het ['estjiddisch onrwikkc]d,
dat gcsproken !ïerd in dc Duits,talige delen van U:est-Europa
cn waarvan de restcn nog hcden in Ned€rtand eu etde.s voort\.egeteren. Het zrjn in principc twee votkomen gelijkwaardisc
r:r\ kFn !-n ,rFr"llJe I ixlsti nr. $., ,rfu n cr uql $,1, ketils pàrJt
lel verloopt. TeNijl echter het Oostjiddisch de invloed vnn
de Slavische talen ondergaat, dringen in het \\,'cstjiddisch
]ndere clcmentcn binneD. Het Nederlmdse Ji.t.tisch, .ht in
zijn klanksysteenr tot de westgroep behoort, staat uiteraarcl
onder de invloed van het Ned€rtands. En ter$,ijl .te
Oostelijkc taaltak zijn nêtuurlijke onhyikLling voorrzet, .wor.lt
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in \\'cst'Europa door cle cDrancipatie onderbrokeD.
In de rTde eeu\y is het verschil Dog Dict zo groot, gezicn h!'t
Íeit, dàt Ansterdanl een d€el v:In zijn Jiddischc drukkcrijproducten naar hct Oostcn cxportcert. Het toen rccds bestaaldc verschjl iD uitspraak ilordt gcdeelteltk verdo€zel.l
door een zeer conseÍvatieve spelling, terlviil Arnsterdamse uitdez€

gevcrs zich er c,ok Nel op toetcsgcu $oorden ie vermijdcn, die
elders niet ,,murgel" zijn. Het binnendringen van Nederlandse
elementen €nerzijds, van Slavjsche anderzijds Dlaakt het |cr-

schil stccds loelbaarder cn clxar clke norm ontbreckt trelt
rrlcn telLens opnieulv in de loorrede van nj€uwe uitgalcn
hlachten over hct ,,schlechie losjen" van de voorgnngers.
I)e discrepaDtie tussen spelhg cn Lritspra:ik wordt ook
\roÍtdmend groter, Í,at iegen rsoo steeds mcer Irehllcistungcn vcroorznakt, \\'aarbij de \yeri.:etijke uitspratll.i .loor de
conrentionele spelling heeDgluurt.
Enige voorbe€tden ter illustr:rtie 1.rn hct klanlist'steem.

I

Iiddelhoogduiis

- Nieuwhoogduits
Haus

Nccterl. .Iidd.

lÍhd ri is dus even.Lls in het l)uits tot ru Be\roÍden, Dlaar
tnhd ou > aa. VSI- taub
- t,rap, !-rau fraa, nuch - .rach.
2 X{jddelhoogduits '- r-ieulvhoosduits Nederl. T d.
ribcn
bÍeit

breit

iÍhd. i >

ei, naal. lrhd ej > an. lrgl. Bradte gafi, \i",2, Bicll
viel naast zcrrei0en en Geiz.
l)us nrhd ê>ci rgi. oj
j rnhd
n.h.d. \ederl. Í.
$,ei (,weh) Schnei (gên

gchcn

gein

Dii geldt ook voor uit het
bv. rcnvcch, peiscch enz.

+ slàfen

5 "bese

schlafen

schnee).

Hcbrccuws opgenomen woordcn,

schlófen

i > ó vgl. Schóï (Schal)
I tt> ei cfschein(schón)
i matzekleis (I{lóRe)
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gróll

groB

grouÍl

7

iibel

rbcl

rbcl

Speciml Ncderlands zin:
a overgang van u naar o, ook
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ó >ou v.g.l. sch$ere
nout (Not)
ii > i, ic \'.9.1. cot soi
hietcn (hiitcn)

bij oorspronkelijk

Hebrccnwsc

b\'. Koggel (Xugel) Kaals schtob lstube); mesioKsc (inc-

srun8ol., hoPtrr (cho.t'nl
bledc sisklank legenover ichlaut in hct Duits cn actr laut
in het Middelhoo8drits cn hei Oostjiddisch;
bv. licsjt (Licht), iesj (ich).
Het Nederlandse Jidctisch vcrtoont blijkcns de, hicr stechts
jn vogelvhcht behandclde, gegevens een \Vestjiddisch ktank
bceld. Ditgclclt evenzcer voor xoordvomling cn \loorctenschat,
Naarin slechts sporàdisch Oostjiddische eleDeDtcn voorkomen.
lÍen mag hieruit .tc conctusie trekken, clat d j joden uit het
I)uitse taalgcbied hun stenpct op de worclendc \cderlancls.,oodsc gemccnschap gedruki hebbcn.
OndeÍ dc buitcnlandse hr8xisten, dic aandactrt aan ons
.liddisch besteect hebben, verdiencn vooral Ílenoemd t€r !ïoralen:
Dr. Max Griinbíurr, Dr. Jacob Schatzkicn Dr. Max \Veinrcich.
Voor Nedcrlànd rcrnelden $ij o.:r. Voorzangcr cn polak,
I'rof. Dr. l. \.:ln cinniken, 1)r. Ir. I-ci,iticus, t_. t.uks en
I)r. J. Moonnan.
Hct bclansrijkst is onget\1,ijfelct: Her Joocts in \edcrtan.l,
van \roorzanger er Polak. Als materiaalverzamctiDB v.rn srotc
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en is hier en daar rvat dilettrntisch.
,,De Jodentaal " van Prof. Van cinniken votcloet, voorzo\..r niet uit anderc bronneD gecopieërd, zetís nict aan ze€r
bescheiden wetenschappelijke eiseD. Het is matetoos slordig,
icelal rnislcidend en grotendc€is \'aarctctoos. (Handboetr der
)ied. taal I I).
Vermelding verdient, dat Griinbaum (en op diens gezag
1l ,,r."n :r Bru8nan. Frrrk: cpsch -Ll.ni. dÈ
Jud, n in \e-

derland) en voorai l,rol. Van cinnikcn vaak v€rnedertàndsing
in \,erkeltkheid archaïsche vorncn of Ne
d€raluitse elementcn opireden. Vooral dcze laatste hebben tot
op h€den niei de nodige aandachl gehad. Dc rvcrkeiijke ver
ne<lerlandsing blijkt uit de voorhanden zijnde docuncnten
drideltk genoeg. Voor h€t Jiddisch, zich altijd ontlr'ikketcncl
in anctcrs-talige ongeving, cen natuurlijk proccs.
Een breuk in dc natuuÍlijke ontwikk€ling ontstaat pas oD1streeks rSoo tegelijk nlct dc cmancipatie.

EEN HEBREEUWSE TEKST AAN EEN I{UIS TE DELFT
I'lededeling van dc heer M. Cohen op

7 No\.cmbe.

In hct boek vrn Mr. L Prins ,,Dc I/estiging
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der ,llarlànc

i \ao t NeíLe and etc." (rq27) lccst n1en op p.g. 168:

,,In het huis dat Don Emanucl omsteeks het janr 160.)
,,tc Delft belvoonde is cerr Hcbrccurvschc huis
,,sprcuk ontdekt (psahn 37, s); (Dc Iraria; Antonio,
,,PrioÍ do Crato, 4q noot 2')".

BÍ hct Daslaan vàn dit citmt blijkt op dc aangqcvcn ptaats,
rroch elders. icts tc vinden.
Noch het huis, noch dc gevelstecn zijD bcwmrd. Het is niet
lian tc ncnlen dnt Dorl llmallucl ttdens zijn vcrblijl in Dclft
d. Hebr. inscriptic in zijn huis hccft lntcn aanbrensen.
\ycl mag men mnnclncn dat dit huis cind rtic o{ bcgin
rqc eeuw voor clc Joden in Delft als synagoge heeft gediend.
ticn ei8en synagoge !\'erd pas onstÍceks 1860 in Deiït opijeÍicht. Tot nu toe is geen bcvcstiging hiervan te krijgen, aanBezien slecbts hccl weinig màteriril van de Ned. Isr- Gemeentc
tc l)elït bewaard is gebleven. Dit archief is thaDs iD het cc,
eentc Archicf te Delft ondergebracht.
\Irel vond ik op hct Gemeente Archief .lc originclc Aquarcltekening van het huis |an Don Emanuel, die ook in het \verk
van de Faria gereproduceerd is. Hicrop is echter geen gevelstcen met Hebr. inscriptie te ont(lekl(en. Bij de tekening in
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het (;.neentcarchirÍ l)cvin.lt zidr ectrter ccn, tuss(jr rSlo rn
rS50 nrct de lÍrDd gcsch(rcn aantekcning, die tuiclr als \.olg1:
,,Dezc voorilcvct js ntgcbrokrn jn dc n,nlnd _{osusrus
,,rsl2. \ian zckcr huis thans Nijir 5 \o.
aan het
,(\dc l)cllt al\r'arr dc bo\.tnstaanrli,woorct,]r in h.i Hr,,brecur s i. dc lij s t storr clcr ingcr ouwíjn ; bc{.ooníl door
,,llrtugcl'schc Prinssen e! Prinsesseu
ríroo D(,r
,,lllnanurl Prins \lln Portugal, Scb. 2+^o_
t:cbr. la).)o il1
.,dit hris o|crlc,:l.n.lcD 27 Oct.n)cr 1666. P +56 1t1 ,.

llot rrn iatl'rí l,anrl is rr bijgcschrcvtrr,,'lh rs (rij7r) b.
do(,r d.n Burgrmccstcr \ irn l)ctfi tÍr. .1. van tiuijk .

\un.l

lsovcn dcz. aaDt{:lrcnillg js ecn strookjc g.i)takt, l(nnelijk
door eírn andc.c hnn.l, rnisschicn \rlt ran cen Rcbbr of I ).nnir(.
gcschr.rcn met dc volgen.le tcl(tsi:

igll

N)nr )!9! nÈlr

llrl nriï l! tlj

\\'cntelt u\r.n Ncg op den Hccrii,
hjj,nlhet makcn (Ps. r7 \:s.5.)
Het schrjni

1lus gccn gevclstccn

cD

lcrtr(nrst op ho

r,

gr$ccst tc zijn, Inaar (!rr

lijst met inscriptie, {lic mct dc oorspronkctijk€ gevcr \crd
EEN VERIOREN GEWÁANDE PENNING
TERUGGEVONDEN

\o\Hnbrr rgii.
rt'r.1., I
"flonn ., ,,ln,,r tr, ., ort. nÀr i. r$orrpn rnrr..).
afkonrstig uit de collectie van bij dc t:a. LiPpmann-Rosor
-\Írdedeling door de hccr Dr. Á. Potak, op 7

thal-Sarphntistrant, (L.V.\:.S.) ingele!.erd gooden en zitïeÍrn
ví,or$erpen, Nanrvan dc eigenarcn onbekend zijn gebrcrcr.
Het is ccn l erguld bronzen penning, ilaarvan de roorzijcte d.
bccltonis van Louis Philiptx, Iioning van trankrijk (177.1r85o) \'ert.xDt cn de rercrs ren iDsriptie ran dankbetuignrg
ran de hcren IrÍ. S. cn c..j. Polak tc Amsterdarr.
l)cze pennnrg n.erd aan de gcbroedeÍs polali cloor rle |orst

gcschonkcn in rS42 rí,or hun aanbicdnlg ran ltet cloot hctt
in het Hollauds l crtarlde cn bewerkte Nlachsar, het ,,Gebedë]t.b..h l.er NdetlodsLhe Istueli.ten Laat de Joadsche iftind{d|",
dat nu nog stÊcds jn gebruik is. Jn het voor\oord, (,,Hakdn
,nrh") Hoilands cDHcbr.cu\vs ltr rel.l€n cle autcurs dczc on.]eÍschciding, rls(x)k die \ an Ferdhand JI, Iionitlil |an Siciliè,

crr verNilzen in em voctnoot nanr de dlarovÊr \trschcncn
r,:tedcling jn de Duuners van het ,,Álgcnrccn Handr:lsbiacl"
1846.
\'an 14 A|rii r8+z Ên van 26
i)eze penningcn zijn in 1916^pdl
ecn b,on \.rn spenf\\'crk ScNccst
\oor onzc Sccrctaris. dc heer I. r':rn Dsso tsZn., die daaraan
t{cc artikelel heelt geNrld in ,,1)c .Jo(Íls{r nrliddenstandcr"
\an resp. Jo octobcr (rlo. s) cn rj No\enrber Oo.6, rq.lq
Nanraan ik bolen\ omelde ge8evens dan ooli ll(]b ontleendI)c schrijrer nr€rktc rcccls op, dat jn hei,,\:oorNoor,:1" \'an
Let Machsor van de sebrocders Pí,lnk (r€ Itditic rij+21 sPràke
is \11.n hct seschenk \ an I-oris Philippc vtn .cn ,,ilrot{r gouclL'n
pcnning", \'elhe \ïoordcn nr dc Hebrcc]rrse Haldnnrah zijn
\reeÍgegcl cn mct,,xlatbóa nrizahav gadol". Onzc Secretaris
hccft toen getÍacht deze pcnningcn, $aaraarl rrerk\\'aardiscr
\ilze nooit v€rdcr doo| ienrxnd aanílacht is gcschoDl{cr, .rp t€
sporcn. Hclaas is heln dat toen niei SclLrkt; tlrin der hte nalínDelingen van de heren Polalr nrccnde te wetnn, dat dez.l
broeders de pcnnirEcD zouden heu)en laten smcltcn, otndai
zrj nrccr rcriesen N,Lren í,,D ander ,,goud dan .làt van dc
l)cnningen

llct

lukt,

L

is cchtcr

!a

de speurzir

vrn

onze Sccrctxrjs \r'el 8c-

een gelijksoortigc, doch ccn ccht gouden, legpenninÉi cloor

Louis Philippc arn dc Hotlandse arts, DÍ. .T. \'an Renesse, in
Íii.to uitgereikt, ,,pour sec.rrrs génóreux à dcs marirs lranqais"
in handen le krijg€n. (door 1. Dsso gepubliceerd m€t ccn af
b.ckling crvan irl hct Ned. Tijdschr. !. G€nccskunde, van
-t -\pril 19.17), zo$'el nls een afbccldnrg van €en dergclijke
penning van Ferdinand, XoDniglaD Siciliè; beide afbcclding'"Ir
ook

h

hct artikel tu dc Joo.lse tríiddenstanclcr.

Dat nu de cloor spreker t erlircscn cn vtrtoon.le

penning
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aan de gebroedcE Pohk nict van goucl rnaar van vcrgutd
brons is, is voor ons \À'cl cen teleulstclling en ontgoocheling,
maar gelukkjg nict voor de her€n Polak, die blijkbàar in de

,,guldcn" verbeelding hebben gcleefd cen ,,ziyaar gouden
penning" tc hebben ontlangen I

kaar gcmecn hadden, dxt dc band rnet de oorspronkclijkc
fa ilic iict {erd \rrbrokcD.

(l).

gelele lczing is gcptrbli.eer.l nr Xlededelilríc! ,1c. Iiodnrklijtre
NedeÍlar(lsc r\k.deDic van \\'elerscl)rptcd, AÍd l-cttcrlen(lc:
Nicuwc.celrs, llccl rS, imstcrlanr r.J-t5)

DE MATIIESIS ALS GRONDSLAG VAN DE KABBALA
ADOPTIE IN HET OUDE ISRAÉL
I-cznrg

\'an,lc h€eÍ PÍot Dr. M. David op 2j -laDuari

lan dc hccr Sarn. de Wolff, op ?3 .lanuari rq55
Sprckcr Nces of de grotc betckcnis, dic hct getal in dc otl-ezinit
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l)c adoptic is in hci oude lsraêl een bekend verschijnscl
gc\ïerst. NIeD trcft ze aan in drie lornrcn In .kr ecrstc plxats
bestond een z€kere ïorrn v,rn acloptje \vij zorden thrDs
zeggeni opnanre van cen kind in hct huis \'rn een pleegvadÉÍ
írf -rnocder voor \rczen cn \'oor kindcrcn, die te \uldcling
\,aren gclegd. I)eze acloplie \ras Ncllicht van tijdetijke aard
cD lcrleendc hci pleegkind blijltbarLr gccn recht op clc crfcnis
\'!rn ,:lc pleeg.,udcr. Het be )gdc doijl zou rncn met ecn jet\i,at
groots \loorcl ,,liinderbcschcÍnring kunnen noencn Ilen hicr
raD aí\\'ijiiend krmkicÍ \.rrtoondcn (te t\'cc anderc lormc'
\:ln ,Ldoptie, dir voorxl in het bclang vrn (lc adopranten plaats
vondcn. I)crgclijkír adoptics \\arrn oolspÍonketijk rnisscbien
slccbts voor kindcrlozc.rudcrs bcstenrd. I.ln \'lL,l kon ren vrorrs
h rr cchtticDoot hiDdcrcn vcrschafien (loor hcln één van llairr
sln\ inncn a.h.$. als pi.Latsvcr\,.rngcDilc \]lrLr\. rcr t)$chikliinr
tc stcllcn. Het oP dczc \rijzc rcrkrcgcn hind wcrd: s tcsjticrD
liind |an hct cchtt)aar bcschou\\d \n hct .,\,ertjjdcn r':rn dc
!rdcr h:r(] {lit kind rccht op dicis nxlatcnschàp, nrits dc
rdo|tic v(iór dic tijd Dict \\as Icrlocp.n. l)aamaxst hcetr ooti
(te ntogclijkhcid gcbad.,nr zclt, zon.ler nrcdc!ïcrl{inS
dc
v r'ran
zijn vrdn!, ccn liind te acloptd.cn, .lat d.rn tclens zijn
crfgcnaanr Ncrd. \bin clc tNec lxatstL'vo.nrcn vxn a.loptic,
dic immers rccht op ê(D crldeei \.ertecn.len, l(\rlnrt1 a ccn
mannclijke personcn in aanr)rcrlriDÉï. Tenslottc js op tc meÍk{]1l,
dnt ull. vormen !.tl ll.lot)tic bljjkbanr dit kcnnrcrti nlct rt,

vrttingcn vxn verschillende volkeren uit .lc oudheid varal de
Sumcdcrs had ingcnonlcn. Thcorctisch wordt dit gcfundccrd
(loor Plato, dic hicrin tcruggaat op Pythagoras. ln dc m dcl
ccu\l'sc loodsc pbilosophie vinden Ne ook nanst dc Adstotcljsche richting dc Irlatonischc of nco-Plxtonischc cn d€zc
hechi grote Naarde a:rn grt lenreeksen írn heilig€ geiàilen.
I)at bccfi ook invlocd op dc tckstvcrklarinS zo:Js inlciclcr mct
cen opnrerknrs 1an ltasji aantoont. In dc kabbala \ïordt dit
stelsel nog ïccl yerder uitgc\lerht. ,{llc nanren van Cod, dc
naDren dcr sfcrcn bcrustcn op bcpxxlclc Sctallcn, \ïa:rrvaD .lc
spÍekeÍ \rNchillen.lc voorbcel.ld g:if. Ei enats Plato in ecn
bcpaaklc fornulc dc hamrorie.ler sLrL'n irxchtt! \'ast tc
lcgrjl]tr, pooEdcn dc nrt'stici dat tc docD mct dc naam ran Gotl
cn op deze \ijzen i)rolx,crden zij hct \rzctl \'an Co.L tc doorltrondcn. Ile heer Dc \\:o1ll \\'ces or op, dat ook in onzc tijd dc
qllalitcit teNggcbracht vordt tot .lc quantitcit €D dat .1c oIt
\viLkcling\,rn dc chcnric bi'Ncos, .lxt hci standprnt dcr nrystici
íit fn.n.ife jrist is.
REMBRANDT'S ILLUSTRATIES VAN DE PIEDRA
GIORIOSA VAN MENASSEH BEN ISRAEL
door Prof. Dr. H. van de Warl

Hd srschdlt ran

dc r\rrstcr.larns-.ioodsc gcli,crdc l'1cnassol,
(I )c kostbarc st(r.tl) d:ri ílczc m:land

bcn Isracl, Picd, a (;l(,ri(,sr

ilri('{,{u\\cn Hclcdcn lÍ'r lichi rrg, is ynj$cl hct tnig. rn zcli(i'
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hct ccrstc \.oorbeel.l van boek-iltustr.aiies door Iicmbràn.lt.
Dài Rembranclt in dit geïal \ian zijD Sebrlrikelijkc \\,eigering
tot hci \:crvaardiger van boek,illustraties afwcek, er ir deze
illustraties zclfs rekening hiei.l met de spcciale \renscn ran zijn
opdrachtgeÍer, moct worder vcrklaard uit |rienclschap, .lic
ltembrandt rnet zijn ovcrbÈurman trÍcnasseh bcn tsncl \cr,
bon.l, \'iers portírt hij rce.ls 22 jaar eerdcr had \:crvaarcliCcl
eD uit zijn bizond€re bclargstetling voor het door Nenasseh
tnet zijn geschrilt beoogde docl.
Piedra Cloriosa is ecn geschrift van l{cssiaans-apocah]È
tische strekking. Het gaat uit van de clroom van NcbrkadDczar
in Dàniël cap. 2 o\'€r het bccld van goud, zilver, kopcr cn iizcr,
. nr,r I. n"n !o,.r-n.$.1.p taar" ".e brr:z-t.t4nur..rr.,"|.
a{Schou\ren uit ecn berg. Zoà1s bekeDci, N,ordt dcze droom
door Danièl .,'erLlaard als betrekLing te hcbbcr op l,ier etkaar
oprolgendc wereldrijken, clic ten slottc zullen $,()Íden \.cr'.rrr5" ,luur ."r vriiJê ,êu\\iC k^-lrnkr.lk.
I'lerasseh ben Isracl betoogt nu, dat clit vijfde, X'tessiaansc
rijk, pas zal aanbÍeken, wanneer de Jodcn ovcr cle gehete
\lerckl verspreid, nr alc landen \\'oonachtig zulldr zijn, clr
speciaal tu Èngcland, ADgleterre, het ,,uitcinde van c1c aarde
FIt verraardigcle dit geschriÍt om b! Crom\r,ell de toet:rting
der .lodcn in Engelard te llepleiten, Naaruit zij sinds 1290
sarcn verbanncn. Hoevel Nlcnass-"h ben Israel, dic in 1657
kort na zijn terugkecr in Nederlancl te Xttidd€lbrrg o\'erteect,
zcll de hernicu$,cle vestiging d€r Joden h Engeland nict mecr
nlocht belev€n, heeft hij toch de stoot hiertoe. geg€ven.
Dc Piedra Gloriosa bcvat licr illustratics, o.a. ooh ccn strijd
tussen lla.vicl er Goliàth, daar de steen, alic coliath doodde,
door de schrijver in verband rvorclt gebracht met de steeu,
die het beeld mct de lemen voeten v€rbrijzelt. Àan de hand
ran ecn aantal vroegere staten toonde de Sprek€r aan, dat
Rembrandt clcze later had gewijzigd, rckening houdend m€t
de speciale wensen betrefiende ,, duidelijkhcid " van À'Ienasseh,
hoe\yel dit dc artistieke Naa.de van de etsen iÍbr.rk .lee.l

JOB EN I{ET MODERNE DENKEN

door Prof. Dr. S. Dr€sden (I-eidcn)
Voor de niet-hebraïcus is hct in het algemecr reeds een bijzondcr hachelijke ondememing een bijbeltekst als uitgangs
ptlnt lan zijn beschourvingen te kiezen. Hoe veel te mcer is
zulks dan bet geval ranneer hct boek /d, ondcr\r€rp van bchandeling zal zijn. Dc talrijke philologische problemcn van
.leze tamelijl( corrupte tekst maken de interprctntie zo moeitijk
en de conclusies za anzel<eÍ, drt het niet alleen ovcrmoedig
schijnt nlaar ook van een zehere wetenschappelijke onverantNoordelijkheid getuigt, als een niet ter zake kundige zich met
dit boek bezig houdt. Er zou dan ook geen enkctc veront
schuldiging over blijven, indien niet juist cnkele moderne
denkcrs, die zich veetvuldig en diepgaand voor ./{,, hebben
Seïnteresseerd ol althans de dàarin bcschreven levenserva,
ringentotuitgangspunt van hun rvijsgerige opvattingen bebben
gemaakt, in dezelf.lc situatie verkcerden. Ook zij gaan aí op
een voor hen vastgestclde tekst, die zij niet op hun bcurt
Nedcrom onderzoel<en. Het is clus geenszins mijn bedoeling
en nogmaals gezegd: het zou buiten mijn competcntie
-1'allen
- hier nader in te gaan op de vraagstukken rvetkc
auteur, localisering, datering enz. stellen. Evenmin iijkt het
ntij noodzakelijk iets mede te delen over de verschiilende
,,lagen" waaruit het boek is opgebouwd. Atgenleen wordt
tegenrvoordi8 aanvaard, dat in h€t oorspronkelijke prozaboek
(r, 2, 42) gesprekken in poètische vorm zijn geplaatst waaraan
nog x'eer de redevoeringen van Eiihu (32 j7) zijn toegevoegd.
De inhoud van al dezc gesprekken is dik$'ijls zo v€rward en
altijd zo verwaffend, de strekking is zo nroeiltk onder woordcn
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tê brengen en rcdelijk te verstnan, dàt nlcn zich cr niet over
vcrbaast Nanncer de vcle commertatorcn in dc eerste pl;lats
aandaclrt aan de inho .l raí deze redevoeringen geschonken
Zou het cvcnNel nict de mocitc \aard zijn te constateren,
dai het boek /oà in de vorn \'ín een dialoog geschrcven is?
l)it ltkt nisschicn op het cerste gezichi verderniet van belang,
tnàl1Í hel ls de |rxng oÍ uit dit simpele feit Dict i'rt bclangrijk."
cn althans inter€ssantc conclusies tc treklien zijn. AllerccEt
z't opgoncrkt, dat de dialoog-\'orm voor ccn Behect boek iD
'Icnxch niet zecr gebruikelijk is. Zekcr, men vindt dialosen
tusscn God cn Zijn proreten, maar in het rlgenecn vcrlopcD
dezc spoedig in nlonologcn, \\'aarh God sprcekt door de mond
van zijn uiivcrkorenen. Een dialoog op nensetijk Di.'rcau is
zcldzaan, cn de vrnag dicrt gcsicld tc lvorden {,elke rnogclijli
hcden cn \tlLc onmoselijkhden zich juist door dczc roÍnl
voordoen.

I)oor het in\lcren van vcrcchillcndc fi8urcn, die op dkaars
\roorden Íergeren, die vercchillendc persoontijkc standpunten
lcrdcdigcn mct allc hracht van hun pcrsoonlijhbeid, wo t
het de schrij|er lan cen diabog mogclijk hct gcstcldc twistpunt vrij\rel nntuulijltcr\ïijzc te ont\viLkelen en van alle kar,
tcn tc bclichtcn. Zo \\'ordt hct onderwcrp ais hct \r'àre pcr
soonlijl doorleefd doo, allc bctrokLcn$: dc dialoog maakt
de uitecnzotting niet rllecn ll]vendig, gelijh dikivijls bewccrd
woÍdt, nraar ook levendl F:en dcrsclijk voordcel is niet gering,
nanr het \ordt zoÀls aitijd gckocht nlct ccn niet onbclansrijk nxdccl. Hct is innners onmoselijlí in cen derselijkc
dialo.rg tot cen deíinitief eindc tc kotnen. Hct ,,Scsprch" han
altijd voortgezet \!orden; er is geen noodzaak r:cn sprckcr cn
diens opvatting.D ic stcllen boven opinics van anderen, .ran
gezien êen icdcr juist uit zijn eigen \,l,en, dat $il zeggcn uit
zijn cigcn noodzaak, spreekt. /o, bev:rt .tan ooh ten minstc
.lri€ volledigc Ieeksen van gcsprckkcn cn aan hct ,,cindc"
\'nn de derde reeks maakt nlleen een goddeLjk jngrijpen ecn
Ncrkclijk zt]?itu aan hct tNistgesprck, dat de dialoog eigenlijk is.
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Dc vraag rijst of dit literaiÍe genre in feite nict : tijd eên
twistgesprek is en oÍ niet juist daarom een arntal hedendmgse dcnkers de voorleur aan deze \.oDn van uitccnzetting
hebben gegevcn. Gcdreven door een sceptische voozjchtighcid
€nerzijds, door een strcvcn naar gclijlÍijdie€ beschouving van
vcrschillende (en onderling sc,ns tegenstrijdigc) clenenien an
derztds, kiest rncn dc dialogische volm als de mecst adaequate
uitdrukkings\r,ijzc |an .leze gecoDplicccrdc Beestestoestand.
Om hct comple\c jn zijn verlvarrende en zelís par:rdoxale
veelvuldigheid uit tc drukken of althans aan te geven is de
dialoog tegenwírordis zeer in trck, en hct zou misschien niet
al te ver gczocht zijn rnede d,rzrrin cen rcden te zieD, l.lie vele
wijsgeren nnar de beschou\ing van resthetische en in het bijzondcr van litcraire p.oblemen gedreven hce{t Nict nlleen
Sartre - aan wien mcn het cerst zal denLen maar ook
H€id€gger, GabÍiel XtÍaÍcel, Henri Gouhicr cn nndcren houden
zich crcaticf of theoretisch met literair technischc vraagstuk
ken bezig. l)at het torecl sorrs bt somlnigen eên vx,rkcurs
positie inneemt, is zeker geen toeval cn gccft bovcndien meer
Sê$icht alltl hct bclang \.an dc dialoog als litcrair gcnrc
Nall\'elijks behoeft vernreld tr, \lordcr, dat het dialogische
denken {czcntijk samcn hangt n]et de {'ijsgcrigc dialcctick.
Dii is nict :rllecn historisch sirds Plato het ger'à1, nraar ook
psychologisch aantoonbaar. l)c ncigins tot dialcctiek (en het
lachelc lnodernc dcnken siaat op enigerlei $,ijzc ondcr inllo€d
van de grotc .linlecticus Hegel) zockt bij voorkeur een uii
drukknls in dc dinloog. Dx.rrbij krijgen de Problcmcn cen
getn:tl clgen cD ook cigcnaardige ,,ligging" in het \rrkxrt) \'an
dc rcdcDering. l)uze ligging is, ook al mogc het l'rccntcl htin
ker, nict \'$tgclcgd: dc vragen {ír en gekeerd, geucntcld,
bcschou\{ cn tcD slottc nict clefiDiiieï opselost (tenzii door
cen ingnjpc'r ,,\'.rn hoger haníI"). Èen oplossing houdt cchier
:rliijd jn, dat dc problematiek als zodanig niet nreer bestaat,
dat hei indjvidu llan \!ie de problc en zich voord€d€n, er
nrce klaar is cn hci \\,erk )í is. In de dialoog doet zich dit nict
of naurielijks r-oor, cn r)ok hicr ligt een makpunt nret nodernc

-r+8denkors. Zij men{n, d:rt dc $ezeniijkc probicnntiek zo naurï
met clc mens ycrbonden is, d t zij nooit nf kan zijn, oDdat dc
mens zclf niet voltoo;d is. Zo lang het individu er is, bestaan
ook zijn problemen. En het Í{art hier onr vragen, die iD anthropologische zin onoplosbaar zijn, tenvijl men toch na:rr een
oplossing, dat wil zeggen ecn .rfmaken, strec{t. Dezc noderne
opvatting berust op ccn uitgangspunt, dnt niet zo zecr logisch
gÊkozcn als \r'e! psych;sch altijd nan\ezig is, nrn1elijk de angst.
,,Geen h€ul, geen hcil, geen rust heb ili, alttd xeer verhcft
zich dc onrust" (Vert. Bl€€kcr, 3: 26). Job redeneert onsetijÍêld n)cr ziin \ ,'.nden. miír hij spre.kl uit .cn êi8cn. in $ êzen
slechts hcnl persoonlijk bekcnde ervaring. En het \ïoord ,,bekend" is eigeDiijk veel t€ z$ak..lob's crvaring rust niet in
het vlak der r€delijk kenbarc verschÍnselen; zij;s tot het gehelc \tezen \.an zijn pcrsoon, tot in de kcrn r.an zijn bestaansvijze doorgedÍongen. Daardoor bcinvloedt zij niet alleen
datgenc \l,at hij zcgt, maar nlles Nat hij is. Zrjn orrust is ecD
\-olicdige verstoring, zoals het Hebr€eu$sc ,,rogcz" ook aange€ft. I)ez€ verstoring dient lnen als een ccrste gegel en in het
gehele boek te aanvaarden en te begrijpcn. Zij alleen maakt,
dat er voor Job gcen heil cn gccn stem van enigcrlei aard te
ïerwachtcn is. Hij is, om ecn uitdrukking aan Heidegger tc
ontlonen, ,,hingeNorÍ.n en rhrrdo,r in ccn Sr.nssiruatrege
raakt, \'aaán de problemen zich op de meest scherpe wijzc aan
hem voordoen, dat wii zeggen: in hun Ji.jfelijke directheid.
Op deze \'Íagen mo.t hij (ondanks de dinloog) in ccnzaamheid
niet een, maar zijn antwoorcl geven. Zijn vragen $orden niet,
zoals dat hc€t, berccleneerd, maar Iichanelijk in zijn gehele
rvezen beleefd. Job ?:s zijn vr.€cn.
Men zou kunnen zeggen, dxt hiermede aan de objcctiviteit
ïan de gestelde problemen (bij vooÍbceld de rechtvaardiging
van het menseltk lijden) tc kort $'ordt gedaan, en het zou mi.j
niet verbazen indie)r somrriÍjc wijsgereD alleen al op grond
triervan geen werkelijk phiiosophische vraagstelling in /d,
rdllen zien. -{lles is immers te persoonltk cn te zeer,,berede,
neerd" vanuit een toêvailige situatie. Nu zou daar tegenover
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gcstcld kunnen $ordsn, dat het lijden juist aitijd cen persoonlijke situatie is. yaar bovendien is in het tcgenNoordige den-

ken bij relen de ,,situatie als onvernrijdelijk uittangspunt
aaD,iaard. Voigcns hen blijft zelfs in hei zuiver objectielc
denken, dus in het denken dat zich (schijnbaar) volledig heeÍt
losgemaakt van degen€ die denkt, een Íest van de oorspronkc-

Iijke situatie van {'aaruit gedacht {erd, aan\t'ezig. Hct volledig objecticvc denken, jn dc vroe8€re zin van het woord, is
daarmede onmogclijk ge*'orden. Zo heeÍt zich ccn zekerc
Nending naar het subjecticve, concretc uitgangspunt ïan het
denken voorgcdaan, en daaraan is zeker to€ te scbrij|en, dat
men gÍotere belangst€lling heeft gckr€gcn niet allecn voor dc

problematick vtrn /oà klit is altijd wel hct g€val geweest),
maar bovendicn voor de specificke $ijze rvaarop dczc vragen
geconcr€tiseercl zijn. Het onbeNosen, zo n)en $il cartcsiaanse
denkeD van d€ pure ge€st, die zich bovcn dc uercld bevinclt,
heeít in modernc denkrichtingcn plaats genaakt voor in ecn
deze \yereld verankerd, ,,gesitueerd" denken. De ntensclijkc
bewogenhcid cn onrust, dic PÀscal tot dc grote tcgcnsPeler vnn
I)escrrtes makcn, openbar('n zich sinds Kiêrkegáard bij velc
rvijsgeren. Maar het zou onjuist zijn nict onmiddellijk /oó ic
noenÍ,n, die rcdencert,,betsar roecbi, bemar naísjij" (6: rr).
l)e onrust ïan.Job blijkt dus niet zo nrairr een u;tgangspunt tc
zijn, Naar h€t rnig nogclijke als nrcn dc lt€zenlijke lel'ensvrngcn jn hun onnljddellijkhcid sclrcrp \vil stellen. Zij raken hct
indivklu direct cn persoonlijk, en ht kan alleên uit zÍn situatic \'an getroffene ant\roordcn.
\l aarin ligt Dirrelijk hct radicalc {cÍschil hNsen .lob cD
zijn vricDdcn? Mer kan zich niet aan dc indruk onttrekkcn,
dat.fob vóór zijn ,,naakthcid" in Nczín aan hen gt'lijk \Íàs.
Ht Nas een onbcrispelijk n:an, oprcht en godrrczcnd, kortom, hij zal ovcr {iod en godsdienst gesprokcn hebben zoàls zij:
ernstig, serieus, zonder cnigo liÍ,ade bijgednchte, in dc zekerheid het Soede tc doen. NÍaar zo al dc lricnden in (lc gesprekken enigs,zins irriterend ziin vooÍ de nrodcrnc lczcÍ, cn zekrr
roor.lob, en hecl duideliik ten slottc tcgcnolcÍ Cod, clie hcn
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.n êr r..hr \Jn Hnrn F h, oo.n 6êsp.nk.n (+2 7/,
ligt de oorzaak daarvan jrist in lrun zekerheid, in hun ge
brck :lan menselijk€ onrust, iel\\'iil in .Totr de onrusr voort,
durend aanlvezjÍ,i is. Zijn vi€ndcn kenn€n d€ mst, zij vinden
heul in hun godsdienst. Hun seiovigheid is van dien :rard,
dat zij de godsdienst en cod zelf niet mecr (en cigeniijk ook:
nognict) problematisch achten. Hun betrekkinscn tot cod ziin
,i.,n ook , \' n$i"l,t S , r rdv b.q"tJ zij \a ci, n Ja,,, n;, r:
vcrstoord. Zij zijD scrieuzc mcnscn, en dmrmede is ni€t aleen
maar goeds ïan hen gczegd. Volg€ns R. 13 nneÍ (De/ Galtes
hnacht Di,E .lnslee ng.les Bnches Hrob. Baset 2.d., p.43),
/rn rU. Ivt*n \',r FornJr ' omdir r| r$rjgen,lÈ n $r..t Lrnt
,,mitzutragen \.ersuchtcn". Het is uiteÍst mocililtr de atmos
{ecr van cen bcpaalde stilte tc beschijyen, en h€t is .tan ook
niet onmogeiijk, dnt Brunncr gctijk hceft. Andcrzijds zou jk
toch ook wiucn \\,ijzen op r+:4, s,aar Etiaz tot.lotr hct vcr\rijt richt de Ílodsvrucht af te brekcn cn de menscn n,ars tc
Jnakcn \.:ln he1 stii zijn voí,r (;od. In dczc passagc kan .tc
stiltc tocl) Í'cinig anders beiekencn clan dtLt dc rncns ln stiilo
berusting hcelt tc dra8en sat henr !.an cocls\\'ege treít. Er)
juist dit is hct $at Job Dict doet i Daarírnr ook zijn dc vricDdcn
jn
sccn eniiel opzicht scvc,clis voor dc \'rjze Naurop Job dc
belevenisscn, dir: hem in zijn wczcn aangrijpen, bcschou\ït cn
vcrx'erkt. Zij b€leven dc Sodsdicnsr niet in pcrsoontijke bctrokkcnheici op í;od, zij aanschou[,en Henr nict van .ràrgc
zicht tot aargezicht, en \reten Dict uit .li.ccte ervaring hoc
vreselijk (honcndunt hct is, zo:rls Paulns zegt (Ítebr. \o. jrJ,
in de handcn des lcrenden cods te vallen Terwijl (;od voor
Job ccn ,,nrysterium trcmenduDr " blijkt te zijn, is Hij voor
de vrienden ecn zekerheid Naarnredc zij in sedcuze ernst
verker€n. Hoe\vel dcze kalne, zetfv-".2€kcrdc ernst de indruk
va, een grotcr godsvertrouw€n nekt d:ln bij Job h€t gevat js,

lrxgen n:ur lvczen co waardc van dcze vcrhor.ling, zijn
niet te vrezen. Zlj bezítten nls hct $arc hun |crhouclin8 tot
God (dic men nn jdst als rnj/stcrie Dooit bezitt€n kanl); zi
zijn ran Hclll gcncnd en raden lob ook zich aan Hem te gc
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rnoet da:rraan toch setwiifeld s'orden. Hun verrroulven is niet
groter oÍ DrindeÍ g.oot, manr van geheet an.lere aard. De
spanning in de verhouding tot cod is bij hen tot verzekerde

tust ge\ïorden; vuikanische €xplosies,ontstarn door een angstig

Het is gcenszins mijn bcdocling Job's \'Íiendcn hjer rls
minder\raardigc Sclovigen voor i(] stellen, ook d is het op
zich zclf zeker ni€t zonder betekdis dit hier op nrin of nlecr
nadruhkciijkc lvijzc lc moetcn vnsistellen. Daaruit zou immers
kunncn blijkcn, dat ccn zckcrc Dciging tot dcprcciatic \cl
degelijh aan\tezig is. En inderdaad valt hct nict te oDtkcnnen,
d:tt ondcr invlocd van v.ij g€nteen verb.eidc moderne denk
bcelden ecn bcpnalclc voorl(cur tu dic richting gaat. Naast clc
Íecds gcnoemdc tend€ntic aan pcrsoonlijke eryaringen een
grotcrc zo nict unickc plaats toc tc licnnen zor hicr gc$'ezcn
inoetcn Nor.len op Fransc analyscs van dc ,,csprit de sórieux"
nr vcrbrnd mct dc psychischc xuthenticiieit. 1)oor Sartro,
Simonc de rlcauvoir, Mcrlcau-Pontt' cn.lnnkólóvitch bij !oorbs:ld wordt xangenomen, dlrt dc ,,scricuzc" mcns ireljs{aar
sociaal zccr bclaDtsrijh is (ooh al gnnt Sartrc zo \'er zclrs dit k,
ontkennen) n)arr psychisch in hct gchccl nict eerlijk leclt
Hci zou tc vcr voercn daarot) tot in detnils in tc gaan, maar ih
zou toch willcn vcrmcidcn clal cr, roigcns vclcn, verschillcDdc
psychischc zljnsnircau s bcstnaD. I)aanan is clc scricrze be
skans\\,ijze zcher nict de mc.st authcnticke. Deze zou nnmclijk wel ccn bepaalde zckcrhcicl bicdcn, maar ook onpcrsoonlijk
zrjn, aithansnict h de $ ezênlijke l]c, s(,('nijklcid \fortelen. Ll]n
scricus man heelí plichtel, rrzl1 cen bepaaldc taak; hjj ,erll
ooh opvattinficn
op aan kan. Maar julst dc
lieuze vxn het \,erk$Íxrrd ,,hcbbcn", die zic| bij deze beschrijnS opdringr, houdt jn, dai er een zekere matc van onge
bondenheid bestaàt tussrn dc man en de opvattinsen, die hij
hccft. \\'il men bct l(ort ritdrrlken, den zou men kunnen
zeggen, dat een sericus indiviclu zijn opvattingcn \lel heeft,
maar deze niet ts. Terwijl ,,hebben" een zekere distàntie vcrondcrstett, \,ijst ,,zijn" op het volledig sàmen\,Àlien \':rn plicht

