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Eet Gonoohchep voor ile JoodÊche
W€te.schap i! Nêde.lud taÀt ae
do Bch.ijv€n do ve.sntvoordelilkhoiil
vóor ile in hu bijdr&gêr verkondisde
{ete$chdppêlijle 6têlliogen.

VOORBERICHT.

L. S.,

Eet geschrift, dat wij bierbij - Íaar wij hopen als
eerste von de publicati€s vaD ons Genootschop - den leden
aanbieden, is niet veêl m€er dan een koÉ vêrslag, een
samenvatlend overzicht rgn de aclaonzer vereeliging gedtrerde
de dÍie jareD vatr haar b€staan.

Gmotere êD roorÀl tahijker persproducien had nepig-
een allich{ van ons vcrwacht; grootere dingen had.den wij
ook zelÍ geprojecteerd; daarorder in de allere€rste plaats
de gerêgêlde uitgav€ van een wetenschaplslijk tijdscLrift.
Eelaas blijkt dit echter voor ons nog te behoorcn tot de
,,magDa munêre, quae nec viribus istiÁ conveniunt nec tan
puerilibus anni!.r'

Intusschen verlangden wij - om aan een wooril ran
een onzer. P|ole1,en aon te lnoopen - waar er nog geen
volle hossen te plukken vallen, toob eeDs €en eeÍste vrucbt
te ziên, eÀ vooml te tootren.

nn wij meenden, dat deze eersteling in den vorrn,
waarin wij haar thans aanbieden, oazen leden niet onwelkom
zou zijn. Moge zij raast de aangenamê heínnering oon
de gehouder bijeelkomsren, welLe zij voor velen zal b€-
vatteD, voor allen êeD aanmoediging zijn tot actieve deel-
reming aan onzen arleid.

Àan degenen, dis dool de wetensclappelijke voordmch,
ten, welko zij in ons nidrlen gehouden hebben, hêt Êaterieal
voor de sanreDstelling ran dit boeLdeeltje geleverd Àebben,
worde hier nog eens oprechts dank gebracht.

Leiden, l0 MenacheÍn 5689 J. L. Polache,

l\

, Àugustus 1922.



STATUTE 1'I

ran het

Gonootschap voor do loodscfio l{otonschap in l{ederland,
goedsekeurd bii I{oninklj,ik Beslrlil van ? OotoLer 1911)

No. 64, openbaar genaakl, in hei bi,ivoegsel loi tle Neder-
landsche Staatscourant vttn 10 Norel)rl,er 19111, No. 238,

, onder volsnunrrer 3817.

EEIISTE IIOOFD$TUK

llet aloel.

Artikel l. H€t Genootschrp voor .le Joodsche W€t€nsebap
in Nederland, opgcricht24 April r9r9, is ge\.esrig.l ic .{mstcrddu.

Artikel 2, Het Ctenootschap hccfl, ren docl (1(i l)cvorÍte-
ring der beoefening van de .loodsche wctens€lrap nr NedcrtaDd.

Artikel 3. Ter bereiking vrn dit doel làugs rÍettigen
rveg zsl het GenootschÈp:

a. bijccnl(omsten houdeD, wa Iin ,Io.,dsch-rÍdeDschnt!
pelijke o'rdetwatpen zullc)r wordeD b.h,D(lcl(ll

à. zoo 
'noqelijk 

eon Joodschrvrtrin6(lr ppclijk tij(lsclr.ili
ên &ndere publicaties uitg€vc[ i

c. wetclschappeli,ik0 workcn op l11,t gobi€d ,lor Joodsctrc
lvetenEchêp rlrDrroedigoni

d. yelz'rmcljngeD vnD DockcD, rrchivalir, flAren eD
voorwerpen, bctrckking [ol)l]c de !t, Joden en Jodendom,
n&chten àan te leggen etr ie heh€cl.ljll;

0. alle 
'rndere 

rvcliigo midd(lcn, welke as,n ler doel
van het GcDootscLàp bcvorderlijk kunnon zijn, arnweDden.

TWEEDII IIOOFDSTUK,

De lealëtL.

Ártikel 4. Uet Gcxroolschêp best{ar ut g6loDe tedcn,
€ereledeD, corespondeercnde leden cn beschel.mende led€n.

ÀÍikel 5. '1ot ge$one le.lcn kunucn (loor let bcstulll'
op aanrrer.ling lan ecr) d€r leden norden bellorlnd iD Ncder'
land en ziju koloDiën rvonendc Jode'r-

Ariikcl li. Tot eercleden kurr€n &lleen zii íorden bc
nocmd, die in ecn bostuursveÍgrdclirg lnet algelneeDe stcnr-
meD nls zood{Dig zijri gekozeD. Zii ziin íieí verplichi eerl
jflarlijksche bUdrage lc storteD.

Árrikcl 7. Toi correspondaerende ledon kun! en door
het bestttr !llccn buitenlanders bcnoenrd so'Ílcn, bii ncerd.r-
hoid v&n stcm)Dcn, op gehotiv('crd 'oorrlcl vfln een der
bestrursltdeD. Zij zijn laD deiàrrlijksche bijdroge vr'ig.stetd.

Áftikel 8. B€sclrcmrerd lid kan iedcr zijn, die jiArli.iks
ecn bUdrÀgc van ten nirst. tien gnlden ol in ocns cen l)edng
van i€n miDFtc lweehonderdviifijg gulden belnolt.

Ook (cxreenien, vereenisirgen of Ímdcro zedelijke lichn-
nlen kunrcn bescherDrcDd liti Norden.

Àrtikcl 9. Ge\yonc lcdon betrlci) een jaarliiksche bijdr&ge
vrn ten Drirstc zes grlden, of c{rn bedr.rg in cens vàn ten

irste éénhondcrdr j,jltig gulden.

Ártikel r0. IIct lidn)aátJclrp eiD(l'gi door dooil ofopzeg-
ging of ílonr ro-v€ntcnt in een beBtuursÍergrderhrg, wr'rrin
ten minst€ vijf teden 0nwczig zi,in

Bij rovclt]ext Lestnrt berocp op dc .lgenrcene vergrdcring.
Aftikel ll. Het bo€kjàar is het geeoDe k.tlendcrjret.
Ge\yonc ofbeschcrmeDdc k{cn. die nici langcr g,!rvoon

of beschcrn)end lid wcnsoh€n tc blijlen, noetcn róór I De-
ceDber ÈclLriltclijk bcricl)i drorvnn ian hct I)estuur zcndan.

DIiRDI] EOO!'DSTUK.

Ihl I'dtulr't' Pn zija ëêrynd tixtltx-

Aftikcl 1:1. llct bestDur hcBtoàt uii tc minste zoYeD

lcdeD, die onderli)rg hnn luuctics. NiRroDdêr die va)r voor'
zitter, secrctrds en peDtringmccster, Íerdeelen.

AÍtikel 13. Bcshursl€dcn wordetr ltii een voor.l'llcht
van let bcstrur door dc àlgcmeonl} v€rgrdcriDg beno(tnd
Zii lrebben zirtins voor vier jaFn. felk.|8 na twec .illlen
tr€edt de lelft af. Dc eerste lrnl dc groolslc l)ellt bjj lothg.
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In aftyijkiDg va.n b3t in de eerste alin€a yan dit artikel

bepaaldo, zullen voor de eerste màal àls b€stuuÍ optreder:
Mr. J. IIanbuÍger À. Dzr., I. Nàêrser, Dr. I. Mendels, J. L.
Pelmhe, lÍ. ?inkhof, Mr. Izfl.k ?rins, S, Sêeligmnnn, Dr. D. IÍ.
Sluys en L. Wegenáàr.

Áltikel 14. Ir de oer.ste bestuursvergadedng tra de alge-
meon6 vergàdelirg, wàarin bestuursbenoemingen zjjn gesohied,
worden àlle functies, wààronder die van voorzitter, secretà s

en penningmeester, onderling verdeeld.
All€en de voorzitt€r is als zoodanjg niet ierstond he!-

Afiikel 15. IÍinstên! drie beÊtuursleden moeteu in Amster-
dam woonàchtig ziin.

Àrtikel 16. In den regel wordt maàndelijl.s e€n bestuurs-
vergodering gehouden.

Àrijkel 17. Dê voorzilier leidt àlle vergade ngen. Bij
afwezjgheid vordt hij door een der and€re bcsílrursl€deD ver-

Ártil(el 18. Hei bestuur vertegen\Íoordigt het Genoot-
sohap in cn buiten rechtoD, doch kàn iwee zijner leden voor
elk bijzonder seval hierioe aanwijzen.

VIEITDE HOOFDSTUK.

De aeryddefingen etl d,e sectiqs.

-{.rtikel 19. EoD àlgrmecre vergadering wordt jaÀrlijLs
gehouden, war n.lo pcnnitrgm(rrstcr rokcDnrg cn vcrAntwoor-
ding aÍtcgt, de rdministlalicvc v{rl'shgen worden ultgebrêcht,
zoo noodjg de bcstrorsverkirzjngc]) phais virder en bovendieD
een of Ineer onderwerpcn van Joodsch-wetenschappclijken
aard wordeD behrndeld.

Artjkel 20. Op de algem€eDs vcryoderins hebben alle
leden to€gnng, docli alleen gewone lcden slemrecht.

Àriikel 21. Eet Genootsehnp kan zich voor zijn w€t€n-
sohappeli.iken êr'beid in seoíies spliiseE.

D€ veftchiilende socties stellen de wjjzê hs.r€r rvcrkzaan
heden in overlegNei en ord€r goedkcuri ug vànhetbe6tuurvast.

Bij alle sectie-vergadedngen hebbeD d€ bestuursl eden recht

Àrtikel 22. Geed lergàdering wordt op Sabbáth of
JoodÊchêtr feeetdag gehouden.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Eet tijdsatÍift en dndere publicdtiu.
ÁriiLel 23. Bij de ritgilte ven een tijdsclrrift door het

Genootschap vormi het bestuur de redaotie-
HeN admhrisiratief-redactioneele verk Lan :rar iemànd

binnen of buiten het b€sfuur, eventueel t€gen vergoeding
rYorden opgedrag€n.

Àriikel 24. A]]e leden ontvangên het tij&chrift gràtis.

AÍikel 25. Ter opname in het tijtlsclLriít komcn Àlteen
in aànnerking ooNpronkelijke opstellen of pulirlicaties op
Joodsoh-wetenschrppelijk gcbicd- Zij worden iD bet Neder-
landscb, doch kunDen ook nr eeD atrdere taal gcpubliceerd

Áfiike] 26. 
^lle 

nade.e regels beireffenile hct tijdschdft
en andere publicÀiies wordcn door hct bestuur yrstgesteld,

ZDSDD HOOI'.DSTUK.

De ínkomsten.

Àtikel 27. De inkomster yatr het GenootÊchap be-

d. jàatlijksche bijdràgen vàn de Ieden;
à. èchenkingen, l.gaten en anderc toevalligo baien;
.. gpkwêekre rênt.n;
d. opbrcngË1, vàn publieàties van het Genootschflp.

ZEVI]NDE }IOOFI]STU(,

De aerzamelingen.

Aftjkel 28. De verzanrelingen vên hetGenootschrp worden
door Ieí bestuu beheed, alat ool( oÍer aankoopen beslist.

Zoover het g€eD boekwok€n betretï, kan de verzrmeliDg
onder door het bestuur' ïàst xe stellen voorwaard€D aen €en
openba.re insteiling in br! kleen worden gegeven.
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ÀÉiLel 29. Boek{'erken worden voorloopig gcplnrtst in

de boekctij van lret NederlaDilsch Isr;réllctisoh ScniNrirN ie
Àmsteldfl.m nn met een stempel vln GeDooiscbap re zijn!oolzien.

^rtikcl 
30. Iict bestLrur stelt de voor'{'aàrdcn vast, wàar'

oDdcr' boekwerken àan de leden ktnneD worder uitgcleeDd

ÀcHl'S rli 11OOI,'DSTU]!.

'll ! em cen. bep al i ng en -

Artikel 31. Over à1lc zrken heli Gcnootschrp betrcffende

bcBlist lei bcsiuur, tcDzi.i deze striuteD of hei huisltoudclijk
r'€glencDt àncteN bepalcn.

Ártikcl 32. Alle besltdteD worden gcnolnen cn allc keuzen
gcschieden met geNone mecrdcrheid der tcr Ícrgtrdering uit'
gebr,rclie sie !ren. Bhnco stemmen Íorden als lict uit
g€brÀcht beschou\Íd.

Over zaker \Íordt monileliDg, over persorreD qordt

sohriftolijk gestemd.

AÉikel 33. Bij huishoudeliik regleneit rÍordcn de zàkeD,

de huisbouding yu het Gcnoolsch{p betr€fiend, Sercgcld
De beprlinger lricromírcrl moge ni€t in strijd ziin lnct

Artikel 34. Nijzjgingcn iD deze stàtuicD l(unnen, Ie'
houderslioninl<lijko socdkcurirs, op voordr'Àclri !rn Iret besluur
irl €€n àlgemcene v.rgàderiig lxit i{cc derden dcr' uitgebucl'te
stemrncn s ordeD nrrtgcLrtcl't.

tJct ir dc vorigc àlilrclr l,tpmlde js clcncens Yr1n iocplts'

sjng op dc ontl)iuli g vàn lel, tienootsclal.

-\tikel 35. tiei Gcnoot$chrp is aflngegààn voor den

tij.l vrr 2ó jàrcD, tc rclion€n vrn dcn stjclttiDgsdág àf

^rlikel36. 
8i.i oxtb'Iditg rrn hct Genootscbrp vervÀlleD

zjjD bate , nr loldo.nirg ziiDcr schrldeD' árn een door dc

àlgcrDeeDc ïergadcring aan te rviizen Joodschc Yereenigitg
oí i])slclling. Zulks Inct i rchheDing vrn het bepralde bjj
c ikêl t?0: var l,l B,,rgprliii Wplbo.k.

osíoolgchap voor ds

_11 _

l0odsche Welenschap in l{oderland.

Bettrtrr:
Dr. J. L Polácne. \oarzittet, Lcidan, ( treileld in 1925),

S. Seeligndnn, Vjce Yoorzitier, ;l,as/,daJn, (rllredend in 192i),
Mr. lzak l'ritrs, Secreiujs, lris,?rddri, Sarllraii8troai 52, (aflredend

in 1923),
M. Pinlihof, Penninsmccsl cr, ,4,..t., .1"r,, v& IÍussclieDbroêkÉlr!r121,

(uftredeDd in 1923).

trlr. J. Hanburscr Á.. Dzn., Ulr'e.ht, (ifircdcrd in 192:l),

I Mufusen, :1,nslsllrr,. (aÍtredend nr 192ó),

Dr- L líendels, Gront trt, (altredend in 1!23),
Dr. D iI. Sltrys, ,1ns,?.dun, (allrederd i! 1925),

L. W&senmr, ,4mslal.1a,,, (àftÍedend in 1925).

A. À36cher, droalrraL,
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Mr. N. dc llene{i lX,,,l,rs/rrlí,r,
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Dr. M. It. oohex, ,4,?sl."da"r,
Ph. CoptoDhlgcr,,:l,rsl..Íid,r,
Mr. L vàn Crevel.l, lrar.rlar.,
Dr. S, r& Crèrêld, Grorrrt.a,
S. Daslcrg. Dordrcdil,
,{. B. Dtrvids, /lní.rddr,,
L. Diinrer, Antterdan,
Mcj. C. Eitje, ,4rrl.r.ta,r,
I. vdn ns6o Bzn, ,1-sla'.?r,,,
II. S. l\extel, alrd.],i.
L vdn Gelder. 't 6aunhelts1
\Í. vrn Scliloen, Grorinr.&
Mr. B, Ir. Gonleris, lzrlerdí,i,
,\. J. ). Pt1.Ilnas, Ánstodon,
Dr. Ir. L. H.rnlulsêr, Dordre./tr,
Nr- M- vrD derHeyden, i Gra,d,

Dr. L. Ho ?àorsor, ,Srerlr,
IÍr. J. D. Hili€snb, lDslaÍiar',
S. J. S. Iln€ch, zdoll,,

1,. Hirschcl,,,l,6rarl0a.
Ur. lL LouiÉ Isrriil6, /,rs/{,rli,r.

T. dc Jongh, 1D!/erddft,
D!. ll. A. Itol,D, ldsrar.l,,,,
G. dc Lxngc, ,.1,rs,erdu,r,
Dr. L Lerilie!s, -il,rsl.rdrn.
Dr. JnliuÊ Lcyilesilorft. tt./r,.1,
IÍr- D. E Lioli, lrnt?rd?,,.
-{. YaD Loen. 's Gtatarhalte,
líei. 0. ra! Loen, t ai.ter,
IÍr. f. S. Yln Njcrol, -.1,rlhr'rda,
IÍcj. Dr. Léonie !!! Nierol,

-\. S. Orde4ijzc!, ,lrdlcr{rrrr
Prof.iÍr. À.S. OU erhèim, retd.r,
P!of. Mr. Dr. J. Orrrrenlen!,

l, ÍàD .L l'àlacllê, ,4,rsi,/rir,,.
Dr. H. PinlhoÍ, -,lnB,"r.in,r,
llèui PolÀk, Laten (N. tt.),
J n.lolàt. Jzn-, Anstartlur..
Ih. Léon Polàk, 's QrarenlLa!?,

Dr. A. Prjns, 's Grdrulhtn.,
Dr. ll. I- Iticardo, ,4mrlsrdrri,
Dr. B, Rillor, ,BolíerílaD,
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A, Rod.igueÈ Perejrt,,14sletdaft ,

D. À. Rotuigues l€rêire, ,4nster

S. Iio.lrisues Pereira,,qth,/5ur,,
J. S. Iioos, ,'lmslardan,
Mr. H. Senders, Ë.it?rd.?n,
L. H. SaÍlouis. ,4as,?rddn,
Dr- N. Sclloessjnser, 's G/a.ar

Mej. -q. Sioors. ,.lmslrrdd .

ProÍ. 1Ír. D. Simons, Utr,.Àl,
S. Sohhers, Áftsl.rda't,
h. IÍ. rrn Son I'4, A,lrorD,,
L. D. Slral, -,lasle'ddn,

Mej Dr. F. Sz!e., írndkrdd,,,

Dr. S. UllD0nn, 's Graxalhase,
Mr. I)r.L. E,Vis6er,'s Grdrenlnr.,
Dr. L II. J, Vos, ,4rnsierda,n,
J. V.eden)urs, ,14tan,
S. Ph, de lrries \Iztl' Ilnarlen,
l\1. Yromen, reazó"rdar,
Dr. À. A,l{cir!êrg. dr.rrr4.r.
J.X.ïrn derlvieler,t Gra,all,at.,
llr. ÀÍ. Itolfl, ,4nslertld@,
Nr. M Zeldénrtrsi Szn., 's Gtd,e,

Jne. ZrY&ris, Ulrs.Àl-

Rês.lhênnênÍlê Leilen :

Bern d ÍouiLakker,,'ldlerdol,.
H. L Ki6c!, ,4mslzrdrn,

ej- S. Kopêrberg, ,4d&rda,n,
Mevr, H, I-anan Trip dè tseáu-

À. Levie, ,4nskrdd'r,

M A. Levie. .{n3,er.ld,,,
E. I'olak, Grorlaren,
Iluao PriN,,4nrlerdd,r,
Ururits l' rs, ÁDsl,rda,.,
I. Y&n $on, ánsr,dd,r.

DE VOORGESCHIÉDEI{IS VAÍ{ OI{S GEI{OOTSCHAP.

Tocsprank .loor tlcr ITcor S. Seeligmann ier gelegenheirl

der oprichiirs rrn lrr:t 0eroolschap roor de Joodsrhe Weten-

schap in Nederland scl)ondcD in de Docenl.n-k^rner lal Let

NedarlàDdscl, Isrriiliei,iscl'scmilariun tc Amsterdant op

Donderrlag, 24 Àp l 1919.

Ik rlanl U allcn, dai Gij aal mijn titnoodiging gevolg

Ielrt ,{egeven ên wil 1lij, als bijecnroepcr dezer }ijtenkontst'
veroorloven, U de roorgcschiedenis o{ laat ik nàar dir.ct
zeseen, íle neer dan twintigjarige lijdensscsc|ie.lenis vatr

nijD cn aDderer pogcn, on hier 1e Lnde een Joodsch

setenschappelijk genooischap, rcsp. tijdschri{t te siicht€n,
in het Lort uit een te zetten. Hei noge ie eelijker tijd mijn
rechtvàárdisins zijn, wàarom ik U bijeergeroepen heb, en

tr ooh duidelijh naLen, hoe noeilijk het is, met zulk een

plag ie slagen.

Hei is nu niet de plaats en de tijcl, on een listorisch
ovelzicht te seven val het aarileel drt Netlerland in de
19de eeuw had bij de ontwikkeliDg der Joodsche Weteuchap,
ook natuurlijk njei van het Joodsch-wetenscLappelijk werk
vàn den laatsten tijd. Alleen oler rle pogingen in boven-
genoemden zin sedur€nale de hatste kwàfl eeuw, die ik
zeE heb neeseleefd, wi1 ik U het een en ander zeggen.

Als ik Lierbij nijr eigen persoon wat veel or den voorsrond
lreng, dan noge dit niet als onbescheidenlreitl worder
opgevat, maar als de subjectiele inslag, die bij tijdge-
schiedenis, waarin nen zell ccn rol lree{t sespê€ld, nooii
te vermijden is.

Reerls r'roeg, als siudent mn ors Srmiraritn, heeft
le1, rnij gespetcD, drt Nederlarrl zoo weinig deelnan aan

den intorna{ionalen opbloei tler Jootlsche Wetenschap en ra
den dood van Roest en het ophouden ïar de Israilielische
Letterbode in hei bdienland bijna rergeten was. Persoon
lijke beLendheid lnei vooraanstaande niannen der Joodsche

Wetenschat in Eumpa en Anorika veBchrft€ nij het loor-
rccllt sede tieniallen jarcn in correspondên1,ie nrei velen

hunner te sïaar en diltwijls, als zij bij hun studiën Neder-
landsche quaesiies raatten, door hen on nrlichtingen te
worden geuaagd. IÍij bleek toer tellerrs, hoe oreindis
veel er nog te werken viel voor ors hier te larde, maar

ook iroe gering de rvetenschappelijke belangsielling ervoor.
Mijn poser, om rloor het geren var inlichtin,len en het
insieLlen Ían seÍ'cnscl,te onderzoehineen Nederlord uit ziin
isolemert te varhetten, }ad de meest warne belansstellirs
van wijlen Dr. Tliilner. dic nij dit ook eens o! de neesÍ
eervolle uiize heeft doen blijLen. IÍaar ik was er volstrel<i
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niet nede ing€romen, dat deze belan$riellins niei alsemeen

$'as. Nê herhfl.aldelijk net vrienden de zaàk besprohetr te

hebben, is hei nij eindelijk op 28 Janlari 1899, nu ruin
ts'n,tis jàar seleclen, gehLt, bii mii thuis nu wijlcn
Rudelshein en Gobits, alsmerle Dr. Slu;'s, IIr. L Hen en

den ioeunaliger serrri'arls E. Tas lot eer eersic bijcenLomst
t€r oprichting vàn een vereeniging rool Jootlsche \retensch0p,
die ook een orriaal zoude uilgeven, bijeen te hrijgetr.
Dr. H. Pinkhof, die ooh uiigcnooriig.l was, schreel ver-
hinderd te zijr deel tc ncnen. r. l-le vas alleen bij cle

eerste bijeenkonst, cl ari,s S. J(1eiD, die later sevraagd
werd, bedanlrtc ook. l)e ïwee hatste bijecrkonsicn, er

werden er zes gehouden, s.elher rolulcu in mii,) Lrezil. zijD,
\rerdel bijgewoon{l rloor rler Heer A. J. IÍendes da Oosta.

Wijlen Rudelshein nam lieí voorzittrrschap waar, ikzejI

El r,raren trvee stroonirrger, die in Rudelsheim en

Gobits hun ritetsle lesenstellins ronden. De eerste s'iide
een geroolschap meí nrisschier laid ecr ii.jdschtift, ite laaiste
alleen een tii.lschrift. Ilr ivil U lir:.t ïermoeien net het
verhaal var hel, !erloop dezer historie, die eor ]ttl{ .itar
duurde. Der onïwerp voor €an itenootschatr ti':rs tloot wijlen
Rudelshein tuscdicnd, n,!àr iocl leel'1. \vi.ilen Gobiïs de

beslissing wesgeLlmser). 22 ]'lrar1 l8Í19 verd een door
nij opgeslelde circnltire aan il.1 Anstcrdrn,trers on 18 ter-
soreD bdi,cn AnrsrorhnL ve.zo.den, odi medewelLers voor
een Israiiliel,ische J,el1cIbotle. Nieuwe Reeks, tê krijgetr.
De antwoorden rvuen rrn dicr aarrl. dat we neentlen in
zee te mosen gdan. Nà lerschillende besprekingen rvas de

Iirmr rar Crereld & Co. te Ansterdnn bereid op eigen
sico hei, tijdschri{i uili te seven; er zoude door Rudelshein,

Gobiis en nij eeD circulàire roor deze lirna worden op-

sesteld ter verzendins orn abonné's te wimer. Il< naakie
het ontrver!. wijlen Gobits rond Let goed, Rudelshein was
toen veel uitstedis en had hel olllwel.p rooraf niel sezicn.
Vier Juli '99 zond ik hern de schoone proef, ik heb à1
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deze stutlen hier bij mij, - en kreeg den 6den van hen
het volsend€ bde{je:

6 - ? -'99. Anice, Da cirrhire r.ind ik ellendig slecJrt
(sit venia verbo) gesteld. I{leire wijzigingen hunren er m. i.
geen rerbetering in Lrengen. IIet vare verstandig als wij
mel, ons dioèn (GoLrits, Seeligmann en Itudelshein) een

uur{je bij elkàu k\'à en, oí1 een mindcr zouielooze circulaire
op ie stellen. I-aat Gobits heï eedNkte cliDs zien en

sprcck hem over rnijn \'oorstel. tt.
' (w e) S A. Rudelsheirn.

Ih beLer nog niei te Íeien, wat er niet goed aàn de

concept'circulaire was. Ik zord br;e{je cn ortwery'cilcuJaire
aon Gobits, het zetsel stonrl bij de {inna lan Creveld & Co.

klaar, eÍ het noest er eisenlijk os stam, wani cr
lnan lan nie aníl ïcldcl ceris rn1,r'oord. Op 22 Januàri
19i8! toen ik, nrr rler doorl vrD Gobils, zijn biblioiheeh
beschreef, gal mii l'Íclmuiv Goi,iïs nijn envelotpe neli het

sezoDdeu brielje v.rn llurielslei'n iorus, irr conplelcc ns
der siul<Len oler mijr eersle posins íot sticlitins vàn een

Joodsch vetenscl,à!!elijh genootschà!, rosp. tijdschrií1.
Twee jrpn later, in llei 1901. herlt de toenmalise

conrcctor van hat Seminuium, ijlcr Iíorasr}, ecnige hoeren,
ouder wie ook Gobils en ik weer varer, hier deze kamer,
de Docenterkamer van het Se,ninarium, bijeergeroepen ter
jrezancrlijke lxrvolrirs van e.tr jlesohiedclis rler Jodcn in
Nederlnnd, xelke de lirma van Creveltl & 0o. wilde uitgeven.
Ten behoere cler tweede Lijeenkonisl Íàs mij opsedrásan een

scherna voor hei Í,erh te maker. ik heb dit ingediend,
het rord bij tle medewerkers lolle insienming. Maar een

derde bijeenkomsí had niet neer plaats. In het elfde rnmmer
van hot tijdÊchrift ,,Kàdimàh", (vàn 19 Maart 1911), heb
il< }ieroÍer uitvoerig gerelereerd, er behoel er dus thars
o:, I \, Ft,.f nrer ,.i, r, $p:,1"r. \\'p !:,. I, si.r ,F., Ë,,
jareu verder. h 1905 was 1e Berlijr de ,,\rerei,r Ínl
StàtiÈtik der Juden" opgericht, tlie het ,,Zeitschrift fiir
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Demographie und StatistiÈ der Judon" uitga{. In den loop
van 1906 bereikte mij vàn dear het veMoek €en d€rgelijk€
vereeuiging hier te lande op te richten. IL wendde nij
toen tot OmsteiD iu Den Eaag toen nog niet gepronoveerd,
en in tal van wederkeerige bezoeken en corresponilenties
hebben wij de zaaï voor elkaar gekregen. In f'ebruari 190?
zonden we een circulaire en ontwerp-stai,uteu dê wereld in. De
clculoire wa! onderteekend dooi Mr. I. Colen Ezn., Jeanette
Eoofien, Opperrabbijn van Loen, Opperrabbijn Monasch,
Ornstein, Dr. Pinkhof, Eenri Polok, S. Seeligmann, Dr.
Slijper en Dr. Sluys. De meesten wareu door nij persoonlijk
oro hun medewerlins €n medeonderteekening gevraagd.
Staatsraad Oppenheim er Jitia, ioen professoren ir fieiden
en Amsteralám, alsmede Mr. lsraëls hadden bedantt. Tegen
28 April '0? he€Ít Ornstein nanens de onde{eeLênaars uit-
noodigingen voor de oprichtingsvergadering in het Zuid-
Eollandsche Kolfiehuis in Deu Eaag verzonden. De ver-
gadering had plÀÀts, de statuten rerden aargenomen, eên

bestuur uit Mej. Jeanette Ëooffèn en de Eeercn Pirkhof,
Slijper, Monasch, Sluys,Henri PolaÈ en Ornstein werd benoernd,
rnaar de eerste bestuursvergadering noet, geloof ik, nog
plaats heJ:ben. Pinkhof, Sluys en Eenri Polak bedanlten
als b€stuurilera en Pro{. Ornstein heeft kort daarop Den Eaag
verlaten. Den Eaag was zetel der vereeniging eD de zast
sliep in.

We gaan verder. 26 Augusl,us 190? was ,,Macbi"
opgeícht. Ir. M. van Son Pzn., t"en student in DeUt, ên
vooral de Eaarlemsche aldeeling met onzen tegenwoordigen
stadgenoot doktêr van Esso r ilden hooger ot en ê€n w€t€n-
schappelijk naendscb lt uitgelen. De Leerêa bespruker do
zaaL net mij, maar daar het neer popnlair en propagan-
distisch beiloeld was, had ik er niet el ïe veel zin in. Noch
als redacreur wilde ik fung"orcn. nocb iD een commissie van
advies zitting uemen. Eet tijdschri{t kwàm onder ile naam
van 

',Kadinah" het eerst op 1I Mêi 1910 uit. Commissie
van advies waren Pro{. Dr. Or$tein, Dr. Wolf en Dr. Slijper,
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Eet twaallde nunrner op 8 Mei 191I was hel lantst€ vaÈ dên

jaalgang, rnaar ook van hei tijdschriÍt zetf De exploitatie

had een deÊcit opgeleverd, dàt veel laier nog aangezuiverd

moest worden. \ran Dr. \ty'ollt was een vroeg€r gehouden

geschiedkun{ige voordmchl in,,Kadiroah" olgenomen; noch

van Ornstein, noch van Slijper vas er iets in verscheneu.
goewel later beraamd, kwarn achter reedÊ op 18 lebruari
19lo hêt eersie ,.Ealekach" uiÍ, orgaa'n der

Joodsc! Litïeraire Club 1e Rotterdan Fier waren Opper'

rabbijn WsgeDaar, Dr. Ee ,zberser ie Sneek er wijlen
Gobits commissie van ad.vies. ,,EalekacË' testond twee

jaren. Het elfde uummer von den tweeden jaargang was

29 Tebruari 1912 r'erscLenel, het twarllde tí'am veel later,

in Juni'12, lit meï de nededeeling àan den lezer aon heli

glot: ,,Het bestuul der J. L C. bericht bij deze' dat het

zeer tot ziin spijt door seblek aan sl,cun sedwongen is de

uitgave van ,,I{rlehtch" te staken " Hier vos niet zoo

zeer geLrlek aan Íln$nl,icelen Êl€un, dar wel aan nedewerkirg
bedoeld. Van Ople$abbiju Wageuaar was een ortikel in
heÍeercte nummer vêrschenen, van Dr' Hertzberger enkele pro-

paganaisiische arlikelen, van wijleu Gobits geen enkel'

Veel vertaalde si;uLlten mo€stên ter vulliDg worclen opgenomen'

eÍ met €ntele uitzorderinAen warcn de Ee€ste o ikêlen'

waaronder ik ook de Rabbiner Eirsch-rulriek rangschik,

vatr stichtelijLen arrd in rlel geest der hoofdarfikelen in de

Joodsche q'eekblarleu. Etrd iL tij ,,Kadinah" nog jad

wosjeim, door de besprekiDsetr bij de oprichíing en twee

artikelen van nijl hard, welke er in stonden, van Ilaletach
siond ik seheel verre lL zeg dat, oldot Ge kunt zien, dat

ooL pogingen on een lijdschri{t uit te seven, waarbij ik in
Eeer enlel opzicltt bel,rckker was, ook niel' konderr slagtn'

óe zoudt anders oninis cuusr Lodtren detrken. dri alles'

waarbij ik behokken ber, ten dood€ is olsesahrever!
Trouwens, nadat ik 1Í verneld h€b' dat cen poging

van den rlrukker Lewisson in Den Itaag, einde 1912' on mij

te bênoemen als 4dacteur von €en door hem op zijn risico
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rií te seven Joorlsclr-wetenschappelijk tijdsclrift I.eds in
het besinsi0.dium door ve$clillefldc ornsiardigherlen afge-

sprorgen is, kan iL U berichten, dat een einde Juii 1914

sedrleeïde tïos1rectus ter uitsave Iàn een drienaandelijksch

,,'fijdschri{t voor Joodsche Wetenschêp en Kunst: ,,Hannfl-
gi'l", order red.rclie van Dr. D. Coh€n, Dr. M. Ingors,
NeL de LieIne en Mr. Wilheln Loeb, nij tot voor niet langen

tijd eveDals voor de meesi,en van U zeker geheel onbckend

is gelleven
In Augusius 'r4 hod dit prospectus zulleD lí'orden ver-

zonden, door het uitl,rekcn van den wereldoorlog geLeurde

het echier niet. Jlerst veel laier kreeg ik van Mr. Izak Prins
ppu erernrlaar'. mL."l.i"n w-l "io unicJm. \oo" mijn ver

zamelnrg. Ik verrnoed, drt ook deze poging niet ware se-
slaasd; zeLer niet on ecr l,ijdschrift voor Joorlscle Weten-
schap 1e Í'ordan. Met rlle eerbied vool de oDderleekenàars,

maar om zulk een tijdschi{t uit te gev€n, moet men meêr

van ,,Joodsche Wet€nschàp", (hier als terDinus t€chnicus

gebruikt, wat het sêderl nu I00 jaàr, toên Zrnz in 1818

zijn brochure ,,Etwàs iiber die rabbinische Liteutur" uit-
s€eeven hècft, is geworrlen), rveten, dan zij rerondersleld
noger worden te keDnen. Te midder v.rr den wereldoorlog,
die .zooveel Jooílsche WetenschÀp vcrnieligtl hcefí, schreef

mij 4 l\(ei 1915 lllnnÍl Pool, (Hengelo, O.), dài hii op de

Tweni,sche rfdeelins vrn r1e Mratsohappij tol NrÍ der Isra-
elieten in Nede;lurl een loorstel voor tle HoottlLcsluuLsver-
gadcrius- wilde voorsloller. dtrt het Hoo{dbesruur zou be'

cluiten eeD rlriemmndelijksch orsàan uit 1e geren of te

stcuDen, oÍ, dla r Llonrer'studies voor rle geschiederris der

Joden in Nedcrland te publiccercn; of, dien ik clii beter

vord, dat een vooraf opserichl Joodsch historisch scDoot-
scharr, l,etseeD iL ook na overleg nct Dr'. Mendels er tr{r.

Prirs Lon iot stand brergen, ruin door het Ntt zou

worden sesteu d. Ik schree{ hem, dai het Letrekken van
het Nut in de opic}fi1g van tijdschrift of s€lool,schap mii
niet gewerscht voorkrvan; dat dersèlijke posinsen door
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rnij reeds ivàren ondernomen; dat tijdens den oorlog niêt
het juiste ooeenblik was zoo iets 

've€r 
tc probeeren, daar

de Joodsche Wetcrschàp altijd internàtionêal noest zijn, on
eon werkelijk veíenschappelijk cachet te drÀseÍ, en dat
daarorn de zaal< ook rlleen op zuivor wetenschappelijk basis

kon worden ontlernonen. Ed. Pool was na ileze uiteenzettltrs
Lereid de zaak niet op een Nut's vergadering ter sprake te

Mijn pogingen waren ook werkelijk, niettesenstaande
alle lot nu toe ordervonden teleurst€]lins, niet ingeslàpen
Nadat iL curator van hci Seninariun was geworden, heb
ih herhààldelijh bij Reclor Gobits erop aangetlrongen, dat
lij, al was het naar ill beperliter k ns Ían seninàrist€n
ea oud-seninaristen, ecn JoodscL t\eolosisch eezelschap,
zoo'1" er \.o'.Jt h"r Sprnit,€ri,,,', wa' vcr'
bonden' weer zou doen herleven.

Tot nijn sriji wns hij cr ecl,t{,r niel, voor 1e }inden.
Toch kwrm er eeris itzic\t op succes. II het voorjaar
1916 Ln'anr Izak t'rils rllij zijn plann€r ïot het organiseeren
êener Tentoonstellin s : .,Het lmdrvijlcnd Ànsterdanisch
Ghetto in beelil", yertelten. IÍjj heett dit plan met Henri
Edc$heim op zulk een schitierende wijze verwezenlijkt, dat
zij, die deze icrtoonsteli s, wcllie van 29 Mei tot 4 Juri 1916
plaats vond, mee hebben selce{d net zeheren rveenoed aan
het sluiiiDesuul zullen ler.usdenken. Zclden was er zoo

sroote belansstelline door licel Joodsch Nederland lan olle
schakeeringen voor een irleëele zaal als ioen. Reeds vóór de

opening, toen rle algen€ene inste ning was gebleken, helben
Ildelsheirn en Prius et nij de wenschelijkheid tesprolen
uit deze ïijdelijke teutoonstellirg eer vast Joodsch museum

in Ansterdan te Laten sroeien. Ik hon heD gernaLkelijk
orerluieeD, dat het aerlrieÊelijker 1vàs, dit niet ni aansluiting
rlret cleze Ghetlo ientoorsïelling íe doen, om el geen bepaald
Zionistisch cachet aan tc gcven. Dn ook rvaren zij het net
nij eens, dàt eels1, een senooischqp rdoest worden opsêricht,
dat ook een Joodsch nrseum in zijn verhprosrarn Inoest
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beiletrtcr. Itaar ih l:etoofde hun, zoodra ik heï seschikte
oogerLlik crvoor gekonen zou achten, te zorgen' dat de

,nak 
'on','] 

a^"gcpaki Toen in hei roorjaàr 1918 Opper-

labbijn \\ragcnaar ioí reator vaD ons Semina tn weld be-

no-"nr], hcb ik nog voor rie installatie net Recto: \\ agenaar

ore, de otrichting van een Joodsch qolenschappelijk geroot-

r^1.. ! i-^,t oL, n. 1'pL roêr' "mlulên "ntworren 'n mij toor-

geslelrl in April lÍr18 ecn olrichtinssvererderine bijeen te

".4e'. Reed" tocn hcL ik de heeren Palache en Plins on
metlewerkirg lerzochlr' 1'och werd 'le zàaL om iriene
Seminar m-.rangelcgenleden loen door rnij uiigesield ln
Juni of Juli '18 beeft Mr. Harnburger' geleel orkundig

vtn mijn logen, rnij orer de lvenschelijkheid var een Joodsch

historisch genootschap gesplotren. Ik veÍelde hen in velk
starlium de zaak ih meende ze nos wat te
moelen uii;stellen. Toen nu nr Maart j. I tleze beletselen

voor rnij uit der weg rvrren geruind, heb ik onmiddellijk

fllLcs in hei {erh gesteld, opdèt de o[de planD€n nu eitrde-

lijl( ecrs hDn Leslag zourlen t<rijeen lk heb' €n ik les €r

den na.lruli op. gel,cel zel{sl,anrlig de }êuze sedaàn vaD

de persàuen {ol, daze l,ijeenLomst uilgenoodigd lk werd

g"t"id an". de l,istorische orerwegingen, die ik U in heï

voorgaande heb seschelst, íloor de {'ensclelijtheid, zooveel

'noselijh 
alle ïàlrlieu lan Íeienschrp, die moí íie Joodscle

\! clensd,ap in het L,ijzorder il aanr*irg !ornen, op de beste

\1ijze hnrr te rloer rertegerrwoordiger, en, kst nol least'

r1óor rb gul$h{e, een harnorrisctre, zuir€r Neter)schaP!olijlte

samen.rcrkirg vool hel, voor oogen gestelde doel in één

besl.rÍr noselijk ie maÈen. IL IooP, dài ik d arin ben

geshrgí1.
Ih heb tI ook oDtweIP slàtuten toegezond€n eD hoop,

il.rt nt enrdelijh tlezc pogirg stcces Doge heLber'

Lanlt }eb il( U net dit irleidend Íoord bezis gê-

houilen, n,rtr ik ueloof, dat het nutiig' of, wai hier neer

zest, \\'eDslhelijk was, <lit historisch orerzicllt te geven'

ondat rlcze vele ee{aalde poginger Lunnen leeren' dat we

triet te veel moeten tleoLeliseeren en de zaah riei noeteu
laten inslnpen, maar onze syBpàiIieën en belangsielling
in werkzaarnheitl noeten omzetten. Doen rve tlat, dan ben

ik zeker, dat 
've 

zulle,r slêsen.
En hiernede verklaar ik deze Lijeenkomst voor seope|d

en stel U voor in de eel.ste plaats een le er voor deze

versadering te kiezcn.

IAARVERSLAG OVER 192I

van hol

GEI{OOTSCHAP VOOR DE IOOOSCHE VÍETENSCHAP
II{ I{EOÊBLAND,

door den Secretaris, den lteer Mr. lzak Prins' ritsebràcht
ter iweede jàarlijkscl,e algeneene vogarloriis op Zordag,

1Siwan 5682,28 Mei 1922, sehoutlrn te Àmsterdam.

Ten vorige jare heeft nw toennalise roolzitter, de
Eeer S. Seelignann, in zijn openingswoot('l yàn de aet.ste

algemeere jaarlijksche rergaderil1g, den ?deD Ijar 568],
15 Mei 1921, in de ons zoo l,eusch hierloe ter beschikldng
gesielde versadezarl cler Nederlandsch lsraeliêtische Hoofd
synagoge te Ansl,erdan, gehoude , de loigevallen rau ons

Genootschàp tot di€n dos ioe sescheist.
Onze voorzilier hednnerde er ons toen aan, tlat ons Ge

nootschap op zijn initiatief den 24ster Nissan 56?9, 24 April
1919, is tot stand gekomon. Oprichters waren de Èuidise
ÍJesiuursl€den de Hceren Mr. J. Hanburger A. lizn.,
L Maarsen, Dr. I. trfende]s, Dr. J. L. I'alache, M. Pirkhol,
yr. Izck Prins. s. s,"ti-Ton,,. tJ". tJ. i\t. stuys "n l, \r'.Ëê-
naàr. Als vooEitter $erd do Hoer Seelignann, als secre-

taris de Heer Prins en als tenninsn,eesier de Heer Pinkhof
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De Statuten werden n.r tangdnrige besprekingen rast-

gesteld, en de loninklijke soedkeurins emp aàneevraasd'

Narlat rle Statuten ? Ocl"ober 1919 Lonilhlijk goedgekeu

waren, kon h€t Besturrr in zijn versadering ràn 6 ÀPril 192íl

?8 nieuwe leden benoeroer, en kon hei Genootschap toer in
werking treden.

Wij beschouwden het alaal'na als o]lze €arste taah be'

schermende leden te lvinnen Voor dit doel is €en Àrtikel

van de hard van onzen toalmaligen voorzitter over: 
',Joodsohe

Geleerrle Genootsctrappen" in hel Nieux' Israelietisch Week'

blad van 20 Àugustus 1920 verschenen, rlat als oreldnk
met e€n circulairc aan 150 uiisezochte ÀnsterdaDschc

adressen verzonden is. To1, onz€ sroota teleurstclling heLben

we slechts eenise beschernerde lei'len op deze posine se-

hregen. De toen reeds insetrcden economiscle malaise is

hieraan zeker ook rrerle schull
Wij achtter hei, daàr oDs ile geldmitldelen tot uitgare

vatr een eisen tiidschrilt oi jmrboel< blelen ontbreken' loor
onze propaganrla nutlis, een geleerdc van groolen niran in
*" rr"a "p 

Íersclillenda plaoiscn onder de auspiciËr r'u
ons Genooischap te doen optreden, en vonden tot onze

vreugrle ?rof. Dr. Ludwig Blau, rector van het Ralbijnen-
spmina"ium t" Budap.st hicrrop bcrriJ

Prof. Bhu heeft in Ámsterdain in de ons door Reotor

en Assessoran rqelwillend ter Lcschikk g sestolde Aula van

Íle lTnivêIsiieit ran -\msterdàm iLen tildeD cn 12.tcn Januai
192r eesproken resp. oler: ,,Die jiidische Mililár Kolonie

an der aesyptisch-nt))ischeu Grenzc, (Àsstan'Papvri)" en

,,Die griec.|ischen l'olyri ron jiidisciretr GesnÈhpunkte" ;

en te's Glavenlage, wur ons lid de l]eer J n van der

Wielen zich zoo tocgervijd net cle roorbereiding belast

heeft, den tSden en l?tlen Januad 1921, over,,Der Íaimud",
terwijl Prof. Blà1l clen 1giler er den 2oster Januàd i921'

to Groningen resp. ovar: ,,Der Talnud" en ',Die e echische

Papyli irn talmudischen Recht" het woord gevoer<l heeft

Daar heeft onli b€siru$lid de H€er Dr' I. Mendels deze
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'. lezilj{en zoo j.elukkis roo}bereid, drrt rleze aldaar ooÈ iot

een ffDantLèel oDs Geroolschap gerveest zijo.
Algeneen werd onzo Lcuzc op Prof. llhu bij ons eerste oI-
treden nàar buiten eer selrkhise j{eochl. Door verschillerde
bijdrasen heeft orze kas ook niet le zwaar order dit tonmée

eeleden.
Ter jrarvergade ng 1921 versastte ons nedelid de Heer

Rector'1,. Waeenrar ors op zi.in loordurclil: ,,Iets omtrent
naam, irgarg en liggirg der Joodsdie Lcílehuizen naàr oude
tradiiiën", waaraan zich e€tr lcerdi}e sedac|terwjsselins
knoopte, en welhe, Daar wij hopen, ons eerste llullotin,

aonstonds meer. zal sieren.
'Ie tlezer vergaderirg verd boslolen ecr) Prijsvra0s

over een Ilibliographie Letrotrentle tlc Oescl,iederis rler Joden
in Nederlard rit i.e sc! jven. s,elks progranma door Uw
Bestuur op breerle schaal.in binr:en- el] blilenlantl verspreid
werd, Als brloo',i,,:j w,r'd ,1,,, sin, ,,, ,..n pri.is vrn
J. 300 in hei ïooruiizichi s€sleld.

Tevens rverden toen de êan .le beut ran .à{tredine
zijnde Bestuursleden allen herkozer.

Dit B€sturr wees in zijn €elste versade rrs dcn Heer
Dr. J. L. Palache als zijn roorzitter, en den Hccr S. Seelis'
rrann, die reglementoir als voorzitter noest a{treden, èn

als zoodanig niet herLibsbaar vas, als z;jn i'ice-voorzitter
aan. Ormiddellijk warden naatreseler setrof€n ia het
konende winieNeizoen g€rceekt stDilie versaderhsen lan
leden te houden. Ten gevolge daarvan sprlken: 4 Decambar

19?i, xlr. M. Zoldenr$t Szn., ('s Graverhage), ovcr: ,,Eet
Ràssenvraa:rstuk en let Anti-Semitisme" ; rlen 29sten De-
cember 192I, Dr. À. A. WeiDberg, (Grorrirgeu), over: ,,lsycho-
logische onderzoekingen bij Joodscbe en niet-Joodsche
schoolkinderen in Amsterdam"i den 26sten JanuLrri 1922,

Rabbijr I. Màarsen, (Àmste nn), orer: ,,De Sabbaih'l:egroe
iing, (Kabbolas Sjabbos)";den 3Osien Mrart 1922, Dr. D CoheÍ'
(s Gravenhaee), over: ,,Jodendom €n Eellenisme"; welke
leferaten alle werden gehouden in de Lou'Jonoesj-kanet
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lan het Ned. Isr. Seninariun, alhier, ons hiertoe iot onze

Èmolè d"nkL0rrÏ^id dool. Llêrr n'"tor èÍuêqlnJn- o".. 'rn tleze rÊlpraLF ', g'regeld ce\ulsd door "cr
,*'";**.r" oDd"-linsr Lrsrr'l(ir! Jer r"lP.1 wr'--rin "orr
i"r. a" i",-rl-u" ,È I " ."". hol-n wij ir "n' UulleLin

eenieszins uitvoerig rerslág te kunnen brengen'
-Ook ik neen, dat wij rnct tle organisatie van deze

onde inse studie'bij€ent<omsten een vnrchtbaor àlbeidsreld

onder dÁ ploeg geno.en hebben, rloch l<an ik riet nalaien'

Uer"p t" ;ij,;, rlat verrerveg rle neester ouzer loder' oolt

bin""n e'nsteraa-, eeen lust betoonen d-"ze bijecrkomsien

door lun aanwezigheid í.eestelijk te verlterken'

Den 303ien Novenber 192r alTanseerdcn rvij met der

musicoloog tlen Iteer Z l. ItleLsolLr, Git Jeluz&]è )' ncl' het

oo" oo ,1" hoos" l<o-rPn I zan, n m"l de Af'l'rlirg Àm''P'
a"ï ,,n ,len-X'.r"'rrn'ls'h"n Zior i'r"n B"nl co de V"r
eeniging roor Joorlsche Leer en Leven ir Ànrsïerdàm Zuid'

i" aá Èr"i'* ZaaI van het Colcertsebouw, alhier' een door

dezen zelf rocaal seillustreexle roordïacht over: "De ont

wikkelingsgang van de oud-Hcbreeuwsche Írelodieë1" i ivelke

arond ook zeer goed geslnagd nae heet€n

l'ot op heden rnocliten rvij er n'Je niat in slagen, een

Bulletin nit ie kunnen gelen De zeer belangrijke Íinan-

tiëele nitldelen, welke 1vij ons daartoc setroosten moetan,

kan onze kas niet foumeeren, er de Jootlsche àeceDaten'

clie wij ons als l,cschermcrrle letlen un ons Genooischrp

Íoorsesteld Ladden, laten nos steeds op zich wachten'

Àan copy ol]tbreehi )iet oDs niet; jà, wij 
'noe'sten 

r€€ds

eenige geleerden, rlic orze etle*'ert<ing íot publicatie hurrer

nànuscripten inriepeD, leleulsteLlen

e;gen

Toch koesrcren nij de segronde hoop, dat onze kas reeds

zomer de finantiëele risico's van de l1itsare van eeD

orgaa:n zal kumren dragen.

Do Bes+ntrsleden: de l{eeren S. Seeligmann

lerslaggever zijn thons Inet rte loorboreitling rler

!an hel GeDootschops-bulletin lelèst.

en llw
uitgave

26. _

Uw Bestuur hield zich, naar flanleidiDg van de gerucht
nakende omiies von wijlen Prof. G. J. P. J. Bolland uit
Leiden over: ,,De Teekened rles Tijtls" sedert October j l.
sè ineD tijd onledig met het ont'verper van plannen, on
in eeDise cultuurce,tra vín o B land met eenige dtste|ende
Nederlandsch'Joorlsche wetenschap lezinger te

orEaniseeren. Dezè plannen zijn eohter, daar eenige dezer

geleerrier geen gelegenheid lot nerlewerldrg konden vinden,
in rldgen gevallen.

, Door een uiígeler is onze medewelking gevraagd en

verkresen tot het uitoefenen vàn toezichi op de uitgave van

een nieuw geschiedeniswerk over de Jorlen in Nerletiand'
waartoe de Eeeren S. Seeligmann en Dr. D. lt Sluys uit
ons Bestuur aedeleseerd zijn.

Den z4sien April1919 iterd het Genootschtrp net I ledatr

opgerichl. ïoor het rerloop der ledenlijst raadplese men

de volgende f,abcl:

1919

24 Alril 1919: Opdchters lèder
Tot&àl !e! 31 De.embèr 1919

1920

t April 1920: l-edeÍ lenoend ?8

\Fó sip IidDeo(oc'Dn nr-r sàos"tonêr, ll
BescrerDelile leilen in 19?0 aanseneld .

'I.oiàÀl per 31 Doccrtrer 1920

' 1921
1lt Mei 1921: Lêde! bonoonil 14

van sie lirrosie"l'àl' nrÈ àongpnom^ . 5

Beschênendo lcden nr 1921 Èanseneld .

RêdÊntt lêdên:
Toidàl ler 31 Doconber 1921

9

I

64

0

6

I
6

6

1

76 ,|

.B

Van de leden overleerl in 1922 dê Eeer n. Italie.
Rotterdan, en bedankie in 1922 iot 15 Mei j. 1., den

daE. dat dit versLLA oreesleld werd, eetrj zoodnt 15 Mei
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1922 Let Genootschap ?0 sewone en ? beschermende leden

telde.
In let vêrsligjsar, (1921). we:den 1 àleêmeene en 4

bestuursversaderingen, alle ta Amsteldam, gelouden. (In
l9l9 en 1920 ietLens een bertuursvergadering.)

Ook uit deze cijfers zal het U btijken, dat ons Ge-

nootschap rle kinderscho€nen nog niei, oltrvassen is; doch,

dat }et, hoewel het (om een onder beelíl te seb'uiken), zijn
ÈoeÉ nog niet grheel aleebak€nd voor zich ziet en nog vele
klippen te omzeilen heeft, toch in eeu goede richting zich

Als meer leden van ons Genoolschap zich meer, als
wÀarran tot nu toe bliik eeseven is, door eisen studie op
Joodsch wetenschoppelijk gebied en ook door m€er belàng-
stellins in de rasultaten drarvan bij hunne medeleden zullen
Fillen onderscheiden, zal hei ons Genootschap - net Gods
hnlp - ontwiilelbaar eelukken, een hrachlcentrale te wor'
den ter verspreiding van keunis en weteuschap, tet geestelijke,
ter cultureele rerheffins van het Nederlandsche Jodendom.

OVERZICIIT VAII OIITVAI{GSTEII EIi IJITGAVEI{ VAI{ HET GEi/OOTSCHAP VOllB DE

to0DscltE wETEt{scHAP tli llEoEffLÀtiD.

- 1919 cn 1920 -
À) Ja6Í1iÍk6cl,o coDlriDnlies fl. iÈ6.35
b) Eemáliso cotriribDiio,

(g$torl ia het Resorve-

o) PoÍi
b) OprichtiDgstGteÍ eD

drukqerken.
c) LozingeD-Proi Blstr .

d) Divorsen .

e) SÀldo: a) K.s

r50.--

o. 11.98!

105.50

7.óO

0.5?s

2t9.'19
r50.-

fl. 498.35fl. 49Í3.3á

s) Ssldo: a) Kos . fl. 219-?9

P) lles€{efo ds. r50.-
b) JDrliilschocortri[trtics 61.11!!
c) Giften 4i3.{5
d) Xnlléos lezing Á-Z.Idcl-

l9:l -
fl. 1620.36.

r) Porti . fl. 6i.42'
b) Lezlngen,Prof. Bltru 81190
c) Lozing'.{. Z. Idèl6ohD 429.85
d) Dire'Ben 8.?0
€) sokto: a) K6s 154.49

A) nosoNefondê. 150, .

. 
fl. 1620.36i

De leqningneesLér.
(F- g.) M. PiDkhof.

De Cobhissie ven Voifrc&tio
vóor 1919, 1920 ên 1921:
(w. g.) Ph. Copponhase!,
(Í. g.) tr. Szp êr,
(w. s.) A. J. J. P h. llsas.

Ànsterdrn, tá M€i 1922.



Prijsvraag ovor oon Bibliographio h'olrofondo do Goschiodonis

d6r lodsn in 1{ederland.

Eet Genootschap roor de Joorlsche Wei'enschap in

Nerlerl anrl, gevestigd te .A.msterdaln, vraàei eene ,,Ribliographie
betrelTende àe Geschiedenis der Joden in Nederland"

Be<loeld wordi niet alleen eene opsornmins ann Loeken

en artikeleD over de geschierlenis der Joden in Nederland'

naar ook van Let gedrukte honnen ateÍiaàl voor di€ ee-

schiedeDis. ats rêsoluties, panflette!, getegcnheidsgeschriften'

reglementen en derseljjt ê, in den neest uitsebreidén zin'

De intleeling en rubriceerirg is gcheel vrij, mits in-

geicht naar een doozichtis schenà, dflr in een nrleidend

woold worde dleengêzet.
Terwiil opeaven van biosraplieën vau Jorlen' tlie in

Nederland een ro1 hehberi gespeeld, rnede wolden bedoeld,

be}ocvco hierourlpr, om eerr von'L"old i" g-terr' eunmiu

alle Spinoza-biographieën als alle levensbeschrijvinsetr ïan

Isaac da Costa te valLen De hierbij te volgen grenslijn

dient ook in het inleidend lvoord ïe worden uiïeengezet

Eet antwoord, ,$seven in het Nederlartlsch, Dnitsch'

f'ránscL of Engelsch, geschreven net ecn andere ha[d dnn

die vnn den auietr of net eene schrij{machine, rnoet voor

1 April 1993 aan den Secreíaris van het GeDootschap voor

de Jbodsche Wetenschnp in Nederland vorden toegezonder'

Eet moer vorden geteekcnd uet een spreuh en vergezeld

gaan van een gesloten en gezegeld briefje, rlat dezelfde

spreuk tot opschri{t heeft en den naam en het adres des

schlijveïs bevàt
Op tte jaarlijksche algemeene vergadeins Ían hei

Ge.ootschap voor de Joodsche Wetenschap ir Nederland

in 1923 wordt heï oortleel van het Bestuur orer de inge-

komen antwoortlen. afgekondigd en aan der schrijver van

het meest voldoende aniwoord, dat door het Sestuur de

bekróning waardig wordt gekeurd, driehorderd

gutden uitgercikt.

IETS OiITRENT I{AÀI , LIGGIIIG EI{ II{GANG DÊB 
'OODSCHEBEDEHUIZEN NAAR OI'DE TRADITIËI{.

l,eziDg gehouden in de eerste jaarlijksche algemeene ledenver-
gadering van Zondag, 15Mei 1921, doordenHeerL. Wagolaar.

Hei is €en even bekïnd als opnerketijk rerschijnsel,
dat juist trfldiïioDeele nànen, uiidrukkinsetr ol opvatiingen
van hoogen ou.lerdoit zoo dikrvijls nin of meer foutief
biijkeD. Opmêrkelijk, maar geenszins onverklaarbaar' Ge-

dragen door den volksnond verkrjieen op zich zelf ninder
juistê spEekwijzen onwilleLeurig een burgeu€cht, d{ lnet
de jaren siijgt eD ten slolt€ orààntastbaàr wordt Onze

Talmudwijzan sovoeldcD í1i1,, toen zij ons vernaanden eene

fout steeds i het eersle stadium te vcrbeteren, want
zegge zlj - ,,is zij ecrnranl iugcu'oriek1, dan wordi zij
tcr slotte onverbcter'1ijk."

Dat oot< nenige traílilie omtlcnt onze Joodsche be-

dehuizen in dit tot sodeeld heci1,, had ik meernalell geiegen

heid op te nierhen. Ooh heb ik reeds eer en ander rlaaron-
tre,r1, sepublicee , dat ik - Ierzien, aangeïuld en Balnen-

gebracht - niet ongesclriht achtte, U Leden. sevolg eev€nde
oaD ile yer€arende uilnoodigi:rg von het Bestlul dezer Ver-
eeniging, a1s bescheidar weïenschappelijke bijdrage aan ie
bieden.

Besinnan wij met den iraan van het Joodsche bede-

huiÊ. WànDeer men heden een onzer geloo{sgerooten, die

zich naar de plàais der seneanschaplelijkè bidstonde be-

eeeft, vraastr ,,Waar gaat ge heen?" dà! lnidli het àntwoord:

..*. a" Sy""e"e"", of, in Joodsch Duitsch ,,naar Schtl "
Reirle uarnen echter, onileend aan het Grieksche dulaïoïÍ

en het Latijnsche ,,Schola", beteekenen oorspronkelijk vol-

sïrêktnieÍ,,bedehuis" alseneen:',bij€enkomst",
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..sè,reenscha '. De algerneere bijeenkomst

is dus orersedrèg€n op het huis van eer ellkele' zeer

'Het laat zich noeielijk met zekerheid vaststelleD' wotr

dit het eerct het g€vàl wds h }àlesfta schijnt

hel sebuik reerls van zeer ouden rlaturn sewecsl te zijn'

W.; i' de' Jêru,.lemsclian Talmud komr reeds liet woord

trenisjNo, AraD ve alins van Svnagoge, neernalen àls

a 
"',t',, 

ti'.g ' n hPr Jo^d='n' L'rl"l'uis '"r' tn dal dezr

nmn eer'i in Jpn r"lk.nrood oir't,oo ' bl:jl<r voldo"ode

.laàruit, dat hij alleen in het Àmn ïoorlont, dat ia oud-

rabbiinsche liidcn io tale-iu b'l !ollrridioom \urmJ'

U-ur""'"g* 'ind.o 
w" b'u H'Lr"pus nlc K'nas'th zDodPt

Bell. eLvoor nergens voor Synagogc Enhele vooilDeêtden' die

en dàanoor rneende ie liDden, bleken nij a'bsoluut riet
steekLoudend. In hci Eebreeurvsch hcctte de Svllagoee Bteeds

B.íIt ÍIakcnesetk. -{Ídere, ouilere namon, rlie hier en daar

- ook bij ElboseD - olgegeren Norrlen, bemstên o! Ioutieve

or\r'àtrtins van Bijbeherzen. Zoo zal wel, wanneer in Je-

"e'nia 
39.8 

"erha,q-Id 
vordt, dat de Chàldeeh naast het Io

ni ilijk paleis ool het Ae,l, Ea'am, let,,ÍolkshÍiB" verbrand-

den. niènantt daarbij aan een SJ'nàsose d€nleD' En wÍLn eer

het iu Sabbath S2a iri de onbeschrafde lolksmissà ten zeeNte

gelaa}t wordt, dat zij de ]Ieilige Ar)<e eenloudig een ,'kost"
en lret bedelrnis eenrourlig een Btth 'aha, con,'volkshuis"

noent, d{n bevijst dit genoes, 'hi diï zeer be*list do spe-

ciale naain vaD l]et ïedehuis nief q'as Ooh wanneer Jesaja ia

,ii"" r'*"ri:r* voorspÊltins ontrent de algeneene Gotlserken-

ning in 56i Íelklàart, dàt G;d6 huis eennml eet Betk Ie'
/ill;r, een huis rles gebeds, zal worilerl voor a]le volken, dan

gevoett ieder, dat licr s'el de strehkins, Inaár Diot de ofli-
iie"t "oo," van Lei bedehuis bedoold is Hetzelfde is het

geul net de uitdrukking Ítol tr[o'adei Zl, à]le aar God ge-

{'ijde plaat"en van hijeetÈolllst in Ps. ?48 Gesteld zeus

ook, dat daar aan Synagogen moet scdacht worden, hetseen

iog lang Íicl vaststàat; dan volg't darlu;t in 
'l€ 

varste vert€

niet, dat oo! de gobnikelijke maarn van het Joodsche bedehuis
Beth Mo'ed Et zoude seweesÍ zíjí\. Zeèr zek..r loutief is het,

iÍ ljob 30.23, waar het luidi: ,,wa,nt i.k weet,
dai Gij nij ten doode will het huis der bijeeÀ-
konst voor à.1 wat lee{t", j,a dil Betk llo'ed, ook maar en
oogenblik eeneÍ Daàm voor het bodehuis wil virden. Ieder
toch sevoelt, dàt hier vÀn de doodenalker sprake is.

Zoo blijlt dus de eenise speciale naa.m voor het bedehuis
ir het Eebreeuwsch, natuurrijk in let na-bijbelsch Ee-
bteenarcch, Beth Ha,kenesetlt, eí ook i,eft Kenesetk zorÁer Beth
er voor. En daI Keneseth ook inderdàad niet - zooals de
vertalingen ,,Synagoge" en ,,ScLul" als zoodanig kan gel-
den, Èlijkt net zekerheid uit het feit, dàt deze l;am Kene-
s€rt in de oud-Rabbijnsche hrcnnen voor àllerlei à1dere
bijeen}omsten gebezigd wordt, etr iu verband daarnede de uit-
nmLlins Cllazan Hakenesetk loot een ofiiciêelen bea.ml{o op
àUêrlei sêneenschappelijL gebied.

Zoo b. v. de volLsmeidste, die in hel voorho{ vá,r den
Tenipel }ijeen was, onr op der Vevoerdàg naar de Thoravoor-
lezins door den Eoosepriastor, of in den à1'ond na d€n eerster
.lag va.n hei l;oftuttoDfeest vaa tret ?de ja.ar, on aaa.r de
lezing door den'Koning te luisteren. (Zie Jona?.1 en Sota?.8).

Ierder de verza.melirg der scholierer in de school. Zoo
heet het in CLoelin 51a vaD R. À}ira, da.t hij bij dsÍ pa-
tdàn ! R. Judà I sefun g.-ard \a/J, als MaÍtier Kenesioth,Ieiter-
lijk: dio de leerlingen in- en uillaat, d. w, z. scàoolbeambte.

Ook vinden we Keneseth voor ,,gerechisLot" in Sanle-
drtu Jerusch. 5.4 cn Ma.LkoïI 99b

Dit niet veldeerd i,e begrijpen is vooÉl var e€wicht lnet
}et oog op de plaàtse! tu het N. T., waar vatr geeseling bij
de serecLíshoven sprak€ is, heiseen rlom velen, o. a. rloor
Prcf. Oort, icÍsevolse eener Írisvattins omtrcnt de beteekenis
vrn 6D,aïoï'4 e Keneseth), \oor seeselins in de Synasosen
aangezien 1Íodi. ProI. Oort heeft daze erbannelijke dwa.ling,
trots lxijÍe kritiek van bet jaD 1884, een daÍtis jorer làter in
zijne flantecle irgen op het N. T. kaln gehandhaàId. Wel wijst
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tijden. Het is die, wellc wij heï eeftt bij Ra,ssclie en de op
hsm volgende le€rèren uit de Duitsch-tr'raasche scholen aan-
fre{fan; dat n. l. de oude Rabbijnen zich de Synagoge steeds

óailer de stad gelegen zouden gedacht hebben.
Nu behoelt Let op zich zelve onwaàrschijnlijke dezer

voorstelling nauwelijks aongeïoond te worden.
IIoe zoude nen eltoe geLonen ziju, dê plàdis van het se-

meênschappelijk gebed, wier voortdurend bezoel doór pLichi
er la.r'iedralg gebodea wns, voor de bewoners zoo moeilijJr be-
reikb,r Íe álrêr ?

Maar bovendien zijn tal van duidelijke Talnudplaatsen
met deze voontellins te eenen nale in s{djd.

In Toseftha X{egila III vinden we het voorschrilt, de Sy-
nasoee iiteeds op een yàÍ de hoosste punten der slad te bouwer.

De beroemde J3abyl. geleerde Ra,b voo$Í,elt zelfs in Sab-
bá1h 1lb den ondcreang áà iedere stad, wier gebouwen zich
boveu de Synagoge verhefi'en, en prijst in Baba Metsio 10?a
heÍl sêlukllig, wiers woring zoo dicht noselijk nabij de Sy-
nagoge geleger is.

In scherpe bewoorditrgetr laa.kt Resch Laldsch in Bsra-
chot! 8a hem, die zich det màr dè in zijne plaats zich bevirL
dende Synagoge 1en gebetle begeeft; terzellder plaatse ver-
ruaant R. Jozua l,cn l,evie ájne linderen crnsÍig, iederen
rrorsen en icdererr nlond reeelmatig de SJ eogc te bezoeken.
Dii aller doet waarlijk niet ongeriefelijle lig'
gins vàrL het bedehuis denlen.

Iu tr[eg. .ler. III is sprake van 480 b€dehuizer\ die àr
Jer-uzalen sionden, Berac.hofÀ 30b van dertien trl Tib€rias
r:n in 0ittin 58a vm 400 r,h Bethnr. Nu nogen deze getal-
ien rnisschien als Oostersch iyperloliscli opgevat worder;
rnaar in clk gevrl denkl, nen zich die nenigruldige l,etle-
huizen waarlijL riet rJle buiieD de stad geJègen.

Met ál dezo llaàtsen voor oosen gaat het ook niet aàrr,

dle gevallen, wnarover deze plaatsen sprcLen, als uitzonilc-
ringsgevaller te lesclouwen en dus voor de nreeste Synr
sogen de ou.le vursíel1ing 1e handhaven, zooals dit t'loot



Jrcob lleifnrn,r in zi.jrrt' rerlrrrleling orcr do Svnrgogcn ctr

lecLscl,,nrr iu titr Irlrrutlischcll tijd in hei ')rarbotL l'J;Àoe-

rnrr, jarrgang ttjz;, l)tg. 6t'- geschiodt

\\'at 1'llloj.tcrr i! doz0 ieD hrste gc|lt. geíriga wodcr, eve'r-

rls zo,, uaL l,ij rlczeu geieerdoÀ oDderzoeLer het geval is' rnecr

rln grrrÍo ktrrris eD l,de,-oultei(l dan lrln erundiee kLilick

llij besiri [ei ,tr',,)jddellijk tlre it se\'el, dat in l'tlestirr
Llc Syrrr(ogur l,inDen de staÍl gtlegel saren ln de l)iaspora

ochLr:r. rreeDi hij,,,scln,ini das nicht du lrt]l ctxvesel zu sein '
r,aal ors zier, saaml die sc|ijr: ltrusi l)tl" de Svragoger

jni:t bij |et sttcr z,rrllen gtlnuwd zijr - 
z'nrls dit lier er

,t""" t,i,; ""ta" gevallur, in llrrndelilgtu, bij 'losephns en op

e€D er)lielèn I'liil pi. Irpyrrs daDgetroll'e sor(li $ordt door

lLon,zrllen rrusioD(ls lerlel verr,-or1ur' ,,\''rn eircL lor
schrili", zegt l,ij, ,,SJ,,tsosc! u|r \{usser xrrzulogen, wisser

dic laLrLirischen Qucller :iichts. ,,lD PaliisliDá wrrcn die

IJeihliu"er iurL ric|1 .ru \\'rsser" ',Es i"! scht unrvaln'

scl,eirlir,li. tl:rll selbsl ir der l)irsport rlie Slnagogerr iiberril

au \ïr-.ser la.ten. ,.\\'rs (lio Bcthiiuier in ltoni rrrhagt, so

isl rr hrum r,,r eil,:nr einzigur s-alrschcirrliclr, daÍl cin lrlLrll

i,r dcr Niilie wlr. AucL rol dcr grollur Btsilika nr Àlexau-

rlrier $irr1 cs nicl,t lÍri.|1el, uDd {hlJ ilie zahlreic'Itrr ir tlor

Sla.dl. À1exàrlrLrien zersileulêrl Svnà8ogt'r siitrrílich ruh Wasser

selcs(n Lrbtu so)1c1. ist Latrn nnznnrllrnÍ'r' Os durlte selbst

in tltr llia:porr IQn'{. einlritlich.i Nur drriiber bcsta don

I'JuPn,
Nrr rolgl erlrto rle arrlere. ons Lcherde roorstelling: ,'lu

tler Ilcgel rverlen i,, (ler tlirLSrori nie Slrrgogen rnl)ertrrLllr

der SlLrrlt golgen lrl)qr," rn wordt (l!zo lislnrs t'nscrdrro'

veD curerzijíls ean dr llkcer ,]cr Jodo, olr S) Dasoscn te bou'

weD iu de stc(leD. ivrrr zn'[ rok h.iili]nretrrpols be\luden, rn-

derzjids aan ccr'\ïctli'lijk rellrorl ran 11e over)rcitl, orr 1l'ratsor
rfD ni.t e*d(te! ctrerliensl Lnrncr (10 stad t? vestiAtn Árn-

sloxds echtet lvorílt tlezc !ot,rstellu-rs !vè'1er hrrlt' inq'i1r'rkkcr'

net rle opnertrirg: ,,lJo1lig ;llLrichmiiltig v'irr1 rhs 
"irlahrurjedoch kauu se$escn seiD; '\usrahnen 

krnrcr inner vor"'

hd [utos.hijrlijl &tri$ rt.}i Iij rlc vooríellirrg voor /nrlx-

Laai ons rru zier,rp srlh. gron'len. Eoe lrcvrfururlI,l
,rnr 1,i; een rur.rr als llllrcger, loch Lorust dit o. u. ,,rk o1,

i,uioriioiísselool. De opvaitirg vrn ltasschie eu dt rrrrlcrl
Ituiirtr I.rarrsclr: leelnrf,, n,,!,i. op trtrlilie ltrust Iol,Lrrr.
,,lird rtii, arrrlurr:", rr{r,,r hii, ,,lrn,i, x,ii zu sroiter Bcsi,irDrir
lrr:it arl rl: ,lnil sie rus l,lo0or liomLirrlior hcrvorgcg',rgrr
s,,in ki',,rte. Oolt l,i('r rïedcr oni,Lrr$kt nict hgt bokendc
rcÍreir: ,,S;.1, i(,.I )rrí es ruclr ir -tsabylorieÈ u Àusrrl,r,0,,
ri.l,1 grlehlt, .! !rull rr(:h S) rngo$b innerlrrlb der Siilll.
regel)r,r Luben. IJei slrrcelil var zelrt, rlat neD vau llc lis-
girg rlir I3rJ,yl. SJ'n,,gogcr riet l<rrr spreler zorr|r dr
,l{{ru,1,relil g(,tuigerÍlr l,h{lsco il ,rrzcu Bubyl. ,l'alrrrrl rr:r

1r gur. Wolrru, Illbogur tloet dit ook; naar hoe ? lvan eer il
.lorrr 1l)r gesl)roleD \un1 !ir rlc !crvolgingswo,rlc (l(ii
Nieuw-Perzen tl(soste L.: ltt isjto, ,,die de Synagogen ver-
woesicl', du ziet hij rlirr;r rolà bcDc alleen rnaar, ,,(lm die
persJsrler FcuorrLetIr,lie .iiitl;srl,cr (iottesl,iiusrr ri( hi ir-
!erhaLl, .1er Stn,lt duldo,, solLi,,n". I)rt in liidoeschirrL ï31,
cd he h.nisito se íichlo te-m,oso, eene nahij do stad geleseD

Slragoge .. s i\urnrl)D,e gili,". is iD dc eerste plaats r,n
kouer i,r stri.jrl tr,cl ,lm z;rr ilu wolrlen. t\Íaar bovurdicr
l,ad hc.1 lillbosrn's ktilischen blik niei ,,,osen onl,sàan, drt hirr
rk, rvoorden sea,tclrlo leaoso abusievelijk iu den tekst geslo-

l)cn e,i àrn cell ,rxn d(illijk vorr.rfgarnd gevll ontleend zijr;
z,nals ,r,1, ui1 Àslheri on XIai,i,onidcs rlu c'lijL b]ijk1,, rlat z;.j

ílezc woordc in h D n,anuscri|t liet aargeiroíler hebbcl). -Nos Íoutriever, zoo D,{,scli.ik, is hel, Lrcwijs uit Megilh 28h,
Nra|r:r llerailha rerlicdt, l,r,i bedr:}uis achieloos 1c lrehrn
deleu ol noorlcloos t lretrcden. Zoo mag rnen er niet bi -

ncll $àn ,,ailoan Drad ,rn teg(in reson oI zonnehitle bcschul,
ting dr vinder". Hoe is het nogelijk, drij iena.nd hieruit tot
(le tissine ran het bedchuis l,uiten da stad rieen+ te rnosr!
besluilen'l A]sol binnen de slad d€ zon niei schijnt, ol dr:

tsen niri vrltl Ilrar L,ren,li,.r is 1,tl Itll!,srD te ccnrrr nlrlr
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ontgaan, dat deze Bemitha van Polest ocrsprong en dus voor
het onderzoek naa.r Babyl. to€stànden absoltut onbruikbaàr is.

Onder Aen dtel Misifra 'enoe llo'í.tiÀa velsclenen in het
jêàr 1910 ie Wilna drie lnonoglafieèn van B. Marhon, waarvan
de làa.iste gswijd was aar .1o tissing der Joodsche bedehuizer

in den talÍiudischetr iiid. De schrijver begint daarin Ineld s
te màken van de voorstelling 1'rLn ltasschie en zijne voigelin
ge , betooet dan, dat rleze op gmnd der door ors scciteerde
plàalsen nisschier ïoor vele, maar ir geèn gelal voor í Ie

Synagogen Lan gegolden hebban en wijst vewolgeÈs o? heÍ
hoogsl bevreendende der geheele voorstelling. Hij had rlaarin

zoo deelt hij )nêde reecls 10 jaren vroeger, dus in 1900,

aauleitling gevonden, iu deze hct advies van l,wee bekende se-
leerilcr. Racher uit Bndapest eD Epsto;I ril WeeDen, te

Bacher harl, evenals de door hen gociieerde voorgànsers
Lijq,. l(ol l"r rr Bl0u. R. s..,\iP.. voor.tclling oiêt "ancetg'1
mal Je g",J:glleid dr"rr.'n ar.* ' b"pêrLr r.l de SyDagoÊPU

buiten Palestinr, en de ligging buiten de stàd toeseschrev€n a.€,r

de amwezigheitt van heidênicnlels ilaarbninen o{ aan een

verbod van de zijde der overheirl.
Dieper rvas echter Epsteil op de zaak ingegaan. Àanv:m

kelijk had ook lij zic! \'oorsestelrl, rlat dc ligg g der bedtr

hr.izen builen de st.r.d alleen voor Ilabyloriil gêsolden hrtl.
Xenig bewijs ttaarr,oor tratl hij eenreeod te vindct il het

VdjdàsàvondgcLe.l, eeu olicÍ, wtaro! ik annst nils hoop

terus te koneD. Bij nailer inzien echter was bij hen de

twjjlel \'enezen, oÍ die geheolc voorslelliDs van Joodsche be

rreLuizer, bij voorheur builen de stad gelegel' i{'el op werke-
lijkhFi,l L,or,.r1F. -En nu $ijst l.:j j,, '1" F-srp pl5,b op d"
verschillende door mij reeds geciteerde plaatser, die zeer duide

Iijl liet bestàan van bedehuizen binler rle stad aantoonen, on'

daarna op verschillende ptaatsen, ri'aar RasscÀie en zijne vo)

selingen eene aanwijzine voor rle ligging buiien clc slail
meeren ie vinden, deze te otrtzeluwen. - Zoo wijst hij er zeer

tereoht op, dat warneer in Baba Metsia 24a, sprake is wan Sy-
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laeoeen, die ook rloor niet-Ioden bezocll, worden, het geleel
willel<eurig is, deze niet-Jotlen als lervahers van a{gelegcn te-
rlchuizen te beschouwen. IL heb indeltiid gewezen o1 de

daaNon soheel afwijhcnrle loorstelhrg lij Mainonides en Jrij

Dr. Iltinner in zijne k tischa aanteeheringen. OoL citceri
IJpstein de reeds bij Etbogen behanddde plaata in Kidoeschier
?3a ontrent een berleh}is dicht bij da stàd,naar nerli evenmin
rtr Elbogen rle door mij zooeren Íernielrle corruliie \.an den

iekst. waarin rle woordcn ,,na,bii de plaais" noeten sesc}mpt
rvorrlen. Yreenrl echter doef het aan, dat npstuin niet denkt
aan de plaats in Berêchoth 5b, ÍààI de llicht besproken

wortlt, on ]ren, rnet Í'iên rneÍ in het se-berl vereenigd was,

nict te varla,ten, àlvorens ooh hii zijn sebed geiinrligd heelt,
en s'aar R. Jacob Tam alweder eene êanrvijzins Íoor de be

Lende voorsl,elling neent te vin.len, ccl,ier eeheel ten oÍrechte.
zooals Rabbenoe Jonr in zijn conmentaar op .A.l{assi duidelijk
opnarkt. Natuurlijk bespreel<t ooLEpsÍcir rle i stelling van

het torie lertralingssebeÀ Manen aboth ,roor \rijdagarord. In
clcn BabJt. f^lnud hect hci i]]lmers drideliil( in SàÈbath 24b,

dal, deze gesrhied rvas ,,wegens gevaar". Dat dit gevàar uit de
verwijtletde ligging der Synagogen noct gcsproten zijn, zooals

Rasschie daar interpretee*, blijkt in geenen rleele. Tntesen-

rleel; zoorvel rii andere Talmuilptaatson àls rlit de leïrefende
pamllel-plaatscn bij de oude Banyl. Gaoniem in X,. Anran's
gotedenvcrzameling en het bekende Maclsor Vitry blijkt ten
dnitlelijkste, dat het hiêx bedoelAe gevarr titsluitentl aan rlen

Vrijdagavond lag, eenen tiid, waa,rop volgens een in Ba.by
loniij nit de Perzische lantlen irgeslopen seloof zekere boozc

seestan hcersc}tên. Ja, hoogsi oprnerkelijt geeft Rasschic zelf
deze verl1afirg in eere in Mac.hsor Viiry van hom geciÍeerde

response. Geen wonrlcr, dat in Palestilla, waar mer niet
onder Peviscïen invloea stond, var dezen oorsprong van het
herhalinssgclerl Ma.tren aíoth nieis bekcnd was en ilar ollt-
Íreni de strek)ring van dii gebed - zooats ik reeds in niin ge'
têílenoornmêntaar aargetoond hêb eene geheel andere, na-
luurl;jl<e voor,rtelling LeeÉohte. Eet tmf oij, mcÏ bij np'
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stein noch bij eenig ander sehrijler een jtist inzichi ir deze

laatste twestie sevoÍden tê hebtren

Overigens acltte ziol Marhon nog verplic.ht" to'f eene zecr

lorte lrritiek op hstein-q beschouwingen, wclLo eclter do.r
dezen zeer genakl<elijk ont'zenuwd werd.

Iri e.lh goval stant hot loor tlen onbevooroordcelden {iriti
cns !ast. dÀt ?)oor de roorstellins, als zoudèn dD Jooalschc be'
<lehuizen in ottlrabbijnschen tijd, waar dan ook, bij voorketr
tuiten den bewoonden kon der ilameente gelegen seweesi ziir'
niets wezenlijks, rnaar rlaarentegen ze.lrer veel, zeer veel beslist

Xinrlelijk bleek nij ook olntueÍt de voorsc}ri{tctr betrct
Iende den ingang van ïet bedehuis eene niet onheduidende ver
warring te heerschen, die stechts tanss historiscÀ kritischer
weg kan opgeJost wortlen.

In net 3de hooïdstuh n. l. var Toseftha tract. Megilla
lezen we een oud voorschrift, on den ingàng van het bedehnis

steeils aan ile oosizijde ta nà!en, en wel in navolgins rl,n hcl
eerste leiligdon in de woestija, waarb;j dit volgens Nnn. 3.38

s{eerls, cn onrfhanl<elijL dus van de plaats der legering, heí

geval was. Uiï den geheelen sanenlane bliitt dnnr lovendion
ton duidelijhste, rlat mer zicL Am}bii dc Hcitisc Arlie iesen

over tlor ingang, dus wostelijlq tlen]<i.

Nu l<omt rlit voorsclritt in flasftnte tegsnspríiak net ccn

aniler rar zcer sroote en jn de taLnurliscÏe geschrifien alge-

neene lekentlleid,(zie,ivrt onzenBalyl.Talrnurl betreft.Ben-
c}ttl 30a), rlat men zicl bij heï gebed steeds naar de zijdi:
vàn hêi IÍeiliee la.nrl te ric.]r+en Leeft: in laleslina zell n,lllr
Jertzalen: in Jeruzalen naar den Tempel; in den Tenpel naar
let Àllerleilige: zoodat dus op deze wijze:Lllen, die buiten Let
}eiligdom siaan, zich van alle zijden rnet ïun àangeziclt da.rr
leen nebben te rioÏïen, on dts ook, volge* €etr ander he)re d

i'oomrirrift, do 
^r!c 

in die ricltirg rlient seTrlaatÁ1 te zjin.
m,rlhrrkcliilr ru de vindzijde.
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llet spreeki ÍdD zeh,e, dêt dc ]àtête codificatoren bij

lume Ltpàlinsen voor de Joorlsche prrctijh noesten trachrer,
tLrssclen deze beirle zoorer rit elkantlcr loopende voorschri{ten
eenige ovoreenslemnn,g 1e virden. Oot hicr rverler hebben

Àlfàssi en tr{èinoni.los e€ner el dc Fransch-luitsche ge-

l+rd'n rrdrrzijd. spïêêl \i"s.hillen lF spc.n irspsl.sên
Eelstsenoemrlen tmchtcn de moeielijLheid aenvorrlig zoo op tc
lossen, dai de plaatsirs van den insans rlàn de oostzijde ona.f

hankel;jk noet sedacht woden van de zijde, rvaa.r rle ArLe
zich bevindt. zoodat dns b.v. voor landen als het onze, die ?ales-

tin:r in het Oosten hebben te zoêke!, Arke en ingarg aan de-

zelftle zijtle konen.
Geleel anders rle Frarsch'Duitsche geleerden, wier opvat-

ling ook in onze latere Godsdiensi-codices is overgenoncn. Oolt

zii }ouden vàst aàr het ou.la voorschrilt, om stèeds hij het
gebed in de ric}rtirs vàn lei ]reiligdon te ,*aan Wat echter

rle plaatsine van den irears àan de oostzijíle }ctrett, nemen zij
aar, daí deze slcchts voor t1e ge1*rdon vàn loen gold, met het
oog op hunre woonplaaisen. cn dài dxs diï loorschrjft loor ons

raar gclang van rle liggins orzer woortlattser moel, gervijzisd
wor.len; zie Toselhoih Rerachoï.h 6 s. v. \i)hx en Asche

in Megilln oap. 3. In onzen godsdieÍsicoder Orach Chajim
150.5 heet hel dàn ook, dat de ingarg van het Ledehuis zij, niet
jtist aan de oostzijí1e, nalr aan dc zijrle, tlie o1 iedere plaats

;r het bijzontler gdegen is tesenoler r1ie,\'aarheen men zich op

die plaats, net het oos oI rle richtjns len aanzien van Pales-

tina., bij het sebed lee{t ie wenden.

Trru-srhen wij.t mals Moze- S^hr in z'jne r-oons"r
verzancling Chasam Soler Orach Chajh No. 2? - zonder op

tte geldig}eid rlezer opvatiing voor de practijk te willcn in-
hr 'uL n,'k,n, op rlc ,vcn'son'ln Lezsr"an. ' n zuivpr'
ireterxclappelijt< stannpunt d0rrtesen vcrriizende:

1o. Schijnt in de betrctrentle Toseftha-plaats de verplic.h

ting van deÍ ingang aan de oostzijde te ptartsen beslist onàf'
hanhelijh te zil:n var rle ligging van het bedeluis. Dit blijkt
voldoende uit, de afle ilg vrtn heï heilisdon in de woestiin, dêt


