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VooEitter, de Heer L. Wa8enaar, de, oi juister gezegd, Uws
Bestuurs verhouding van Joodsche Wetenschap tot Joodsche
Traditie. Deze rede vond \\'illige opname in de Joodsche PeIS.

In deze vergadcdng gaf de Heer Mr. N. de Beneditty ons
een belangvekkenden kijk in het Lcven en Werken van X{r.

Jonas Daniël Meyer. De Heer De Beneditty gal ons eenige
Íragmenten war Joodsch geschiedkundig beiang dt zijn hand
schrijt, dat in het najaar als een monogralie over dezen be-
roemden Nederlandsch-Isnélietischen rechtsgeleerde bij de
firma H. D. Tjeenk Willink er Zoo\ te Haarlem zou ver-
schijner- Over deze dtgavê straks nog iets mcer.

Verder bestond ons wetenschappelijk $.erk, dat in leden-
vergaderingen tot stand komt, uit het gelcverde in dê onder-
linge studie-bijeenkomsten.

Onze eeGte studie bijeenkomst in het afgcioopen jaar \i'as
een ploeÍneming. Eeni8e heeren vonden wij bercid icder een
korte mededeeling als vruchi van zijn speciaal studieveld op
een avond te brengen. En 't is ons gebleker, dat ook deze
varietas delectabat. Dies splak 26 Novenber rg?5 Dr. Nl.
Boas over: Eenige methodische opmcrkingen aangaande het
spreukenonderzoek, toegelicht door eenige LatÍnsche spreu-
ken; Mr. Izak Prins over: het Nederlandsch openbare ambts-
gebed: het Joodsche overheidsgebed, beide van Holandsch
Joodsch standpÈnt besclouwd; en Rector L. Wàgenaar over
De Inwij dingspsa.tm.

De voordracht van clen twcedcn sprcker is in het I-etter
kundig Bijblad van het Nieuw Israalictisch Wcckblad, LXI,
No. B (Amstcrdam, 15 Januari 1926) nr druk vcrschcnen.

DeD 2gsten Dccembcr 1925 oDtwjkkcklc clc Heer E. Íloek-
man ccn viiftal stellingen over: Dc vrrspr cidhg der Joden
over NederiàÍd in dc laatstc hondcrcl jaar. De Hecr S. M.
Slagter analyseerde 18 Februari rgzíj het trappen-rhythme
in den Bijbel. De Heer Mr. Benno J. Stokvis behandclde in de
bijeenkomst van 16 Maart j.l. de beteekenis der Joden in de
Nederlandsche letterkunde der laatste halve eeuw. Het werk-
seizoen $erd gesloten door Dr. D. M. Sluys, die in de Yer-

-,1r-
Ítrrderzaal der Ned. Isr. Hooldsynaeoge ons de waarde der
protocollen dl]r Hoogduitsch-Joodsch€ Gemeente te Amster-
dam ondel de ooger bracht.

Eene ontworpen lezing van Prof. G. Weyi uit Berlin moest
cchter wegens vcrhindering van dez€n spreker ten slotte af-
gelascht worden.

A1s gewoonlijk stelde Rector Wagenaar ons voor de overige
onderlinge studiebijeenkomsten het Seminarium welwillend
ier beschikking.

Veel zorg konden vij dit jaàr aan onze publicaties besteden.
Wij gaven in Juni r9z5 onze Bijdngen en Mededeelingen

No. II uit. Daadn verscheneD niet alleen onzc administra-
tieve verslagen over de jaren ag22 en rg23 en de beknopte
verslàgen der iezingcn en studie-bijeenkonsten tot €D met
l Mei rgz4, doch ook de alom zeer- gcwaardeerde necrologiën
van wijlen onze leden de Heeren E. Italie, A. Rodrigues
Pereira, Mr. F. S. vaD Nierop, Dr. M. Wolff, Prof. Nlr. J.
Oppenheim, Mr. H. Louis Israëls en A. wan Loen, opgestelcl
resp. door de Hecrcn N. Italie, L i'an J. Pahche. Dr. D. M.
Sluys, L. Wagenaar, Dr Mr. l-. E. Visscr, Mr. R. E. Àsscher
en T. Tal.

De waarde dezer Medcdeclingen werd aanmerkeiijk ver-
hoogd door een bijdrage van den Heer I-. WageDaar over
Talmudische principión.

D(] 7o-ste verjaardag van dezen iaatsten in September rg25
was ons een gerc€de aanleicling tot het doen versclijnen van
ecn derde numm€r der Bljdragen, dat ook als Feestbundcl-
I-. Wagenaar uitgekoiren is.

Nadat ons tc elfder urc gcblehen was, dat het amvankê1ijk
door oud-ieerlingen vaD ltector Wagenaar geopperde pian tot
het uitgeven van zulk een feestgave geen voortgang kon
hebben, zijn wij te rade gcgaan dit clenkbeclci ovcr tc nenen
en zelf uit te voeren.

In alle jl moest,rn mede\rerLers en ook geldelijhe subsidies
gevonden worden, doch dank de alom levende \Íaardeering
voor den Re.tor wan het Nederlands..h-Israëlictisc-h Sem;
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nadunl, siaagden lvij er nog tijdig in, dit wcrk in Passend
fraaienband gebonden, ons geèerd bestuurslid oP diens jubel-

da8 30 September j.1. te overhandigen.
Daar was ons geheel Bcstuur met alle mcdewerkers aan deze

feestgave tegenwoordig el1 complimenteerde onze Voorzitter,
de Heer I. MaaÉen, den jubilaris namens het Gcnootschap.

De bijdragerin den ecrsten Nederlandsch Joodschen w€t€n
schappclijken bundel van de h:Lnd van de Heeren L. Hirschel,
Dr. D. E. Cohen, L }Iaalscn, A. S. Opclerrvijzer, Dr' .J L
Palactre, Siegfried van PmÀg, X{r. Izali Prins, S SeeliSmanÈ,

Dr. D. M. Slul's, en J. Tai vondcn in binnen- en b itenland
harteiijke waardeering.

In 1926 kÍrrden I'ij onze ledcn verrassen met het eerste

werk, dat ons Genootschap op zijn stempcl Docht uitgeven
Dank zij de bemociiigen van ons bestrffslid, den Heer

Seelignann, hcclt de Iamilic var Niilen ons bcstuurslid Mej

H. PoppeÉ, de door clezc nagelaten dissertatie over de Joden
in Overijsel van hunne vestiSing tot r8r4, doen uitgeven en

in onze scrie Werken docn opnenen.
Den Heer Seeligmann, die dit posthume rvcrk persklaar

gemaakt heelt, past onze dubbele dank naast dien aan de

faniliê van lvijlen ons betremd mcdelid.
In cen ander opzicht dienden wij de Joodsche Wetenschap

door ondcr onze leden Dr. D. M. Sluys: ,,Beelclen it hct Lcven
dcr Hoog-Duitsch-Joodsche Gemcente te Amstcrdan in het

begin der rsde eeuw" (^NsteÍdam, 1925), c{lr overdruk uit
,,De Vnjclagavond" tc vcrsprcicl , (,n va| hci vcrmclde rverh

van NÍr. N. clc Rtrttlitly 25 crcrr)pllrcn voor buitcnlandsche
biblioihckcD írn zustcrinstdlingcn rran tc lioopcn, met welke

institutcn wij in ruilvcrkccr \\'utsclrcn tc trcden.
NIei hct Koninklijk Oudheiclkuxlig GenootschaP, àlhiêr,

hebben wij, op diens verzoek rctcls zulk. bctrekkingen aange-

knoopt.
Ohs Bestuu werd ten vorige jarc door ecn uitgever hier ter

stede het vooÈtel gedaan een eigen wetenschappelijk peÍio-

diek uit te geven.

Hoewel begeedg het tijdscllrift, bedo€ld in artikel 23 vlg.
der Statuten, in het leven te roepen, meende Uw Bestuur
voorloopig dit plan nog niet behoorlijk te l(unnen uitvoeren,
en btijft het liever op ongelijke tijdstippen, wanneer, doch

ook zoo vaak, de kas van den Peníngmeester zulks toelaat,
eene afleve ng zijner BijdÉgen en Mededcelingen uitgeven.

Dit jaar hee{t Uw Bestuur de voorbesprekingeD gevoerd

tot het tot stand bÍengen van een Àmstcrdamsch Joodsch
Museum, zulks in de richting van het Zevende Hoo{dstuk,
dat omtrent de verzamelingen, van de Statuten. Hieromtrent
hopen lvij nader te kunnen berichten.

\:oor deze verzameliDgen ontvingen wij reeds een oud-

'\msterdan$chen 
Matze-nolen van dc {am. Jàcobs allier, en

eeu ThoÍa-Mappoh, in hct jaar 18(16 gegeven op naam van
Elièzer bcn 'l'sewi Dmcker. d€n vader o.a. van Prof. H- L.
l)ruck€r, Leiden, Mevr. $I. Drucker, AmsteÍdam en den Heer
Drucker te Londen. den stichter der DrucLer-collecties in het
Itijksmuseum, alhie., hier te lande welbekend. Deze Mappo
is ons Genootschap door de dames fÍeL e Wichcrs en van
Br-eemen als execut.ices-iestrmentaires van Mevr. Drucker
geschonken.

Op verzoek van de Maaischappij tot Nut deÍ IsraëIi€ten in
Nederland delegeerden rvij de Heeren Dr. I. Mcndcls en S.

Seeligm:lnn in de commissie ter beoordeeling dcr antwoorden
dcr door dit lichaam uitgeschreven en in overleg met ons

geformuleerdc pdjsrraag betreffende de gcschiedenis der

.Joder in NedeÍland sedert hunne Emancipàtie.
In den ter bcschikhing gestelden prijs besloot ons Bestuur

/ roo. bij te dragen.
Het Bestrur, sinds Uw laatste jaarvergadering onder voor-

zitterschap van den Heer L Maarcen, hceft dus wei veel

werkzaàmheden moeten verdchten.
Het versadercl€ in rg25 daartoe vii{ malen.
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JAARVERSLAG OVER 1926

' van het

cENooTscHAP VÁN DE JOoDSCHE WETENSCHÁP

IN NEDERLAND

door den Secretaris, den Heer Mr. Izak Prins, rdtgebracht
ter Zevende Jaarlijksche Algemeene Vergadering op Zonda8,

rz Siwan 5687 (rz Juni 1927), gehouden te Amsterdam

Ter opening der Zesde Jààrv€rg.rdering, 5 Jt i 1926 ge-

houden, heeft onze Voorzitter, do Flccr I. llaarsen, cene be-

schouwing geleverd Joodschc WetenschaP in
Ncderland. Deze rcde werd in traar gchccl oPgenomen in het
Nieu{' Ismatietisch WeeLblad van q ldi'26, blz. ro

In deze Vergadering hield I'rof. I)r'. I). Cohen eerlc rede

over den Maccabccënopstand €n dc rcactie leger hct Hellc-

Ter onderlingc studiebijec*onst van E November '?6 \1ias

Prof. Dr. Israë1 Davidson nit Nes York onzc g.lst. Deze hceft
daar toen ovel de nicu\\e poëiische Gelliza {Íagmenter ge-

sproken. De l]eer S. Seeli$nann lever.le ondcr den iitci
Bibliografie en Historie 2:t Dcccnber '26 ecrle bijdrage tot de

geschiedenis der ccrste SePhardie in AnsteÍdaD Het 3oo-

iaris bestaan op r Januari Í927 van het eerstc tc r\msterdam
in het Hebre€ulvsch ge(lrnlit bock nrrs ltni ílc llnlciding
voor. De ccrstc tsltoonstdting vrm ti\'. (;cr(xrtscl pscom-

missic in het \Vaxssclx,u\\'tc -^msti Jrla,n 1,.( li (lc voordracht
van ?5 Janulri 1927 \'r,r I).. l). li. ( olxr) ()vcr cle vÍoegcre
Amstcrdanrsclx .Lociorcn ir irci 1.\ar) Í+rocPclr. ?2 Februari
'2J traílDt..l. I)ross,rr i)ij (n,s {,f 1rr h spr.king cler Joodschc
figuren in hct wcr k var 

^nntoh 
1i i,,r(1 . ln onze tileede nede

cleelingeravond, Schouclcn 29 X{aart '27, \\'lren het orze ledeD

Dr. M. Pinkhof, l). S. van Zunlcn c,t.l. S. da Silva Rosa, die

àchtereenvolgens het lvootd gevoerd hebben over €en merk-
waardig voorbeelcl van vrcegere taalvergelijking; over een
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ban, op last van Schepenen van Amsterdam uit te spreken; en
over bezoeken van Grcham Azulay aan Nederland in de
tweede helft der r8e eeuw. 27 Aptll'zJ behandeldc Rector
1.. Wl8.nlrr hêr Apos'elde( -eet ên de riru.ele slr, I r n-, I l,odê.

Hoe leerzaam al deze voordrachten op zichzelf ooh uaren,
het karakter van,,onderlinge studiebijeenkonsten" dngen
deze avonden nog steeds niet.

De lezingen der Hecren Seeligmann en Da Silva Rosa zijn
bcreids in druk verschenen. Den leden zonden wij een over-
druk toe van E. Boekman's artikel ln de ,,Vrijdagavond"
1926, over de versprcidin8 der Joden over Nederland. Dit
bevat dcn inhoud der lezing door dit ons lid in de studie
bijeenkonst van 29 December'25 gehouden.

Dank zij btzondere óvercenkomsten met den uitgever zijn
belanSstellende lcden in de gelegeiheid gcsteld, Irrins:
,,Vesti8ing der Manancn"; Sceligmann:,,Bibliografie en
Historie". eD Da Silva Rosa: ,,Geschicdenis der Portugeesche

.Toden te Amster.tam", iegen verminderde prijzen tc L,ckomcn.
Naar aanleidit1s van ccD verzoek, ter jongstê Algeneene

Vergadernrg gcdaan, heelt Uu Bestuur zicl\ tot cte Pcrmancnte
Commissie tot de AlgcmccDc Zaken van het Ned. Israëlie
iisch Kerkgerootschnt) gc\,(lÍl trr ranbcvcling eener doel-
trcffencle uitvoering van harc Archie{vcrordcnirg.

l-ot ons leedNezen vemamcn wij, d:rt bij .le Maaischappij
tol steuD dcr Israèli€ten in NedêrlaDd Bcen ant$,oord is in-
gekoncn op .]e door haar m.t ccn subsidie onzerzijds uitge
schreven prijsvnag over .le -qeschjedenis rlcr Jodcn il1 Ncder-
land sedert onzc DmaDcipatie.

Ons llestuur was door den Joodschcn Vrouwennad alhier
uitgenoocligcl de door dezen van 14 tot rÍl Novenber '26
bclcgde Conferentie ovcr de geesteliike strooningen in IIet
hedendaags.h€ JodeDdom bij te rvonen, alsmede dool de Com-
missie der -l'entoonstclling van prodrcten der drukkerij van
Menasscl bcn Israël iot bij\r.oning der openingsplechtigheid
op z Januari '27. Slechts van de laatste uitDoodjging heeÍt
U\r Bestrur gebruik kunn€n maken.
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Onze boekenverzameling lverd dii jaar weer verrijkt door

boeken en periodieken van de met ons in ruilverkeer staande

vetenschappelijke instellingen. De Heer JosePh Gompe6
àlhier schonk ons e€n overdruk van zijn studie over den

Jood in de Nedcrlandsche volkstaal-
Voor onze gesóiedkundige ve amelingen ontvingen wij

van de Heeren M. À. van der Kar, B. Spanjaard cn Benjamin
Prins, alhier, geschenken. Van den eersicn, twee r8de eeuw-

sche Amsterdamsche Kesoebousr de t\'!'eede schonk ons een

Delftschen 1egel, een Bcsnijdenis voorstellend; de laatste gaf

ons zijn schildcrijtje, waarop hij dc herinne ng aan het oud

Amsterdamsch Joodsche straattype N4ÀtÀ-NdÀiÀ, de roo.ooo

vastgeleed heelt.
Het Genootschap is sedcrt de opeDillg van het Amster-

damsch Historisch lluseum in hct voomalige Waaggebouw

aan de Nicurqnarkt daarin dc beschikking over ecn toren-
kamer door dè Gemeentc verleend. Bij de opening op 2 No-

vember ':26 kwam cte daartoe door Uw Bestuur in het leven
geroepen lÍuseumcommissie uit met ecnc tentoonstclling op

het gebied van Ámsterdamsch-Joodsche àrtscn en besnijders;

en in Maart j.1. met eene van voorwerpen voor het Joodsche
íeestjaar. Voor elk daarvan stelde de Commissie cen catalogus

samen. Deze Commissie bestaat uit de Bestuursgedelegeerden

de Heeren Prins, Seeligmann en Sluys, alsmede }tej M B
Bottenheim en de Heeren Dr. D. E. Cohen, A. .T. J Ph

Haas, J. M. Lob, A. J. Mencles da Costa, Henri Polak en

E- Vita IsraëI.
Alles bij elkaar gcnomcn hcc{t Uw vcrslaggever t€n voriSe

jare wel juist gezien, toen lij ccn stiiler Gcnootschapsjaar, dan
'25 een geweest is, Proletecrde.

In '26 hee{t Uw Bestuur dric maal vergaderd-

-49-
l)e l-edenliist had het navolsende verloop:

Í926
leden r Januàri 1926
benoend 4 Juri 1926
leden veNorvcn

9r

1.
-3

Leden

Bescher-

Totaa-l aantal leden 3r Decembe. Í926 39

Í927
(Tot r Juni r9r7)

Beschermende leden verwo en
BedaDkt per 3r December 1927

Het zijn de Heeren A. Asscher llzn., Croningeni A. B.
Ilavids en I. v. T. Palachc, Amsterdam, die ons door den dood

Een heugelijk vcrschijnsel is het, dat de lijst onzcr bcschcr'-
menclc 1eclen zich uitbreidt. Op dii gebied is nog veel te doen
cn veei te bereiken.

Dit jaar zijn dc namen van hen, \{ie ons GenootschaP toi
bijzonderen dank verplicht is, te velc geworden, dan dat w;j
ze hiêr elk in het bÍzonder ve.melden kumen.

Toch past allen, die ons hunne zaien voor tentoonstelling
of vergadering beschikbaar stelden, die onze exposities door
het in bruikleen verstrekken der voolwerpen deden slagen;

die onze verzamelingen ve.ri.jkten; die het wetenschappelijk
werk teverden; dezen a1len een hartelijk woord van dank.

lk eindig dit verslag met den wensch, dat het achtste Ge-

nootschapsjaar lveer zulk een 8Íoote schaar van !1'etenschaps-

vdenden alsmede een gestagen vooruitgang der Joodsche
Wetenschap in Nederland te boeken moge krijgen.

Zoo ztj ]letl
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WETENSCHAP IN NEDERLAND OVER HET BOEKJAAR 1926
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(w.s.) N. Bockdrukker,
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i 375.os' ,
- sr l.7z
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47 25- 7s.3o

Jo.
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I

Benedittv
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(w.s.) Dr. M. Pinkhoí.
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In zijn plaats werd benoemd Dr. D. D. Cohen, in die van
Dr. Mendels, Prof. Dr. D. Cohen.

Het Bestuur in zijn nieuwe samensteling brachi geen ver-
ande.ing in de werkwijze van het Gelootschap en organiseerde
ook in het verslàgjaar bijeenkomsten voor 1edên en introdu
cés, wáarin wetenschappelijke ondeN'erpen behandeld werden.
Ats regel vonden die bijeenkomsten plaats in het Ned. Isr.
Seminarium, twe€maa], toen voordrachten met lichtbeelden
gehouden werden, in hct Botanisch laboratorium. Eell woord
van danh zij hier gericht tot de verschillende autoriteiten
voot de welwilendheid. $'aarmede clczc lokaliteiten ter ollzer
beschikking zijn gesteld, alsook tot de Iierkbesturen der Ned.
Isr. Hooldsynagoge en der Port. Isr. G€rneente, in wier ver-
Baderzalen algemeene vergadcrhgcn plaats vonden.

Achterecnvolgens \lerden víror.lrachten gehouílen door de
heeren J. D. Oppcnheim uit Rehovoth over,,Dc Joodsche
bcvolking van Palestina en het vraagstuk van het Joodsche
ras"; NIr. Izak Prins over: ,,HuiS de Groot's Jodenreglcment";
Jac. Zwarts in twce woord.acht€n ovcr: ,,De eerstc rabbijnen
en syDagogcn van Ansterdam naar archivalische bronnen";
Prof. Dr. E. Brandenburg uit Weimar ovcr: ,,Dcr universeU-
monotheistische Cedànke des trÍose und sein VerháItnis zur
Volksreligion der Kanràniter" en L. D. Staal over: ,,Het
tendcntieuze element in de Bijbclsche literatuur", terwijl in
de jaarvergàdering de aftredendê voorzittcr, de hccr L
Maarsen van 's-Cravenhage hct woord hecft gcvoerd over:

,,De psalmen in onze liturgic".
In deze vergadcriDg d,ocg dc hccr laarscll hct presidium

over a:ln ProÍ. DÍ. .J. 1.. I'rlachi:. Aan di: voortreftelijke wijze,
{aarop Oppclr:lLrbijn rïmrscn tiÍlcDs ziin h{eejarig voor-
zitteEchap hc1 (;drí!)ts.haP gcl(,i(l heclt, bewaart het
Bestuu. cen aangcnlmc hcrinncriDg. Er werd in de vergade
ring medêgedeeld dat, als nieuwc lcden werden benoemd de
heeren Mr. C. B. van Baren ('s-Gravenhage), F. Bemstein
(Rotterdam), Mr. Á. C. Josephus Jitta ('s-Glavenhage),
Dr. H. Knor nga, Mr. Max tr{eijer, Dr. J. Pinkhof, E. H.
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Vas Nunes, alten te Amsterdam en Mr. J. Weyl te's-Graven-
hagc.

Het Genootschap telt thans met inbegrip van de nieuwe

leden, die in rgz8 zijn benoemd, ro5 ge{one en r7 bescher

mende leden.
De dterst coÍrecte wijze, waarop onze penningmeester,

Dr. M. Pinkhof, voortgaat het administratieve beheer te
voeren zij hier met dankbaarheid vcrmeld; een dankbaarhcid,
die zich ook uitst.ekt tot wat hii als tijdelijk secretaris na

het aftreden van Mr. Prins tot het optreden van den nieu\tcn
secretaris in het belang van het Genootschap heeft venicht
Zoowel Dr. Pinkhof als Mr. J. Hanburger À.D2. te Utrecht,
die als bcstuurcleden aan de beurt van aftreden \,r'aren, zagen

hun mandàat hernierwd.
Aan onze leden \'!erden toegezonden overdrukken resp. uit

het ,,Ned. 'fijdschrift voor Geneeskunde" van cle door Dr.
D. E. Cohen in ons Genootschap gehouden rede over: ,,De
vroegerc Amsterdamsche Joodschc doctoren" en van een

opstel van den h€cl Jac. Zi{arts in het Jaarboekie van het
oudheidkundig genootschap,,Niftartake" over,,De oudste

synagoge van de \rechtstreek".
De Amsterdamsche Af.leejin8 van dcn Ned. Zionisterbond

noodiSde onze leden Ldl tot bjjlvoning van ccD lezing van
Prof. S. Perles uit Itónigsbergen, dic sprak over: ,,Von jiidi
schem Geistesleben in hcutigeD Palestina". Als contra-
belee{dheid noodigden wi.j de leden der genoemde Aldceling
uit bij de lezing vàn Prcr. Brandenburg.

Het Bestrff ontving een uitnoodiging tot brjwonin8 var de

ïeestvergadedng ter gelegenheid van het 25 iarig bestaan van
de Gesellscha{t zff Fordcrung der Wissenschaft des Juden
tums te Berlijn, op 16 November 1927, weike uitnoodiging
rrct een brieÍ van gelukwensch verd beantwoord. Bij de

openbare les op 3 Dece ber j.l.van Mr. Dr. J. A.vanPraa8,
privaat-doc€nt aan de Universiteit te Amsterdam in de

Spaansche taal en letterkunde, was het Bestu[r vertcger-
uoordigd door de hoogleeraren Cohen en Palache.
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Àls zijn gedelegeerden in dc Museum-commissie wees het
Bestuur uit zijn miclden aan de h.h. Dr. D. E. Cohen en
Dr. D. M. Sluys. l)e conmissie bestaat thans dt de heeren
Dr. i). E. Cohen, voorzitter; Menno Hertzberger, s€cretads,
[. Vita IsÍàe] en mcj. M. Bottenheim, vormende het dage
lijksch besturr; alsmede de heeren A. l. ï. Ph. Haas.

J.M.Lob,A. l. Mcndes da Costa, Hen Polak, J. S. da Silvà
Rosa cn Dr-. D. NL Sluys. In haar verslag vermetdt de com-
missie, dat haar werkzàamhcden in het a{geloopen jaar be
stonden rit het inrichten van t\a'ee tentoonstellingen in het
$iaaggebouw, lyaarvan de eerste, die gehouden werd van
Nov€mber r927-NIei 1926, ge\l'ijd \ïas ran,,VooÍwerpeÍ
voor den Sabbàth" en de t$'eede, die ce$tclaags geopend
zal worder, ccn beeld ivil gcvcn van d€ geschiedenis der
Joden in ,,Den Irranschen tijd". Als Íleschenkcn wcrclcn aan-
gcboden: rc. een miniatuur geu'eer uit den Nàpolcontischen
tÍd; 2€. een kopcren Menora, geschonkcn door den hccr
E. Aarons; 3e. een sabbathstooí, geschonker door dfl heer
W. Birnb.ium cn 4e. Iantaamplaatjcs, bctrckking hcbbcndc
op het Joodsche leven, geschonken door den heer Nlenno
Hertzberger. Aan de schenkers is de danL der commissie
gebracht. De commissie stelt zich voor onder de auspiciên
van het Gcnooischap een zetfstandige Vereeniging te stichten,
die tot doei heeft het tot stand brengen van ccn Joodsch
Historisch lluseum, waarin voorwerpen, die op Joden en

Jodendom in histodsch, religi rs en culturccl opzicht bctrek-
king hebben, zullen rvordcn bijccngcbmcht. l)c cerste stappen
dienaangàandc zijn reeds ÍjedarD zoo bc,shit dc commissic
haar verslag en wij hopcn dezc zel{stxndigc veÍeeniging in
het koncndc jaar tot stancl tc brcngcn.

Tor zou\cr h, I v.rJr6 dPr \l,rj urn
werkzaamh€id wij gaame hulde brcngcn, speciaal aan den
actieven voorzitter, Dr. Cohen. Het Bestuur heeÍt bereids een
voorstel ontworpeD om in het reglemcnt van het Genoot-
schap zoodanige bepa-lingen op te nemen, waardoor de op-
richting van een Joodsch Historisch Museum onder de
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auspicièn van het Genootschàp nogelijk gemaaki \ÍoÍdt.
Het Bestuur is doende met dc voorbeÍeiding van een nicu\'!€

publicatie d€r ,,Biidragen en Mededeelingcn". De bestturs-
tcdcn Prof. Cohen en L Maarsen houden zich in het bijzondcr
met deze voorbereiding onledig en wij hopen de verschijning
eerlang tegemoet te kunnen zien.

Zoo werki het Bestuur op den vroeger ingeslagen \l'eg voort,
in het loopende t\veelàrig tijdperk onder de uitmuntende
lcidjng van PÍoL Dr. J. L. Palache, aan de taak van het
Genootschap: dc bevordering van cle beoeíening van de

.loodsche wetenschap in Nederland.
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vormde woorsreling zijn opgebouÍ'd uit Seloofs- en wetens-

elementen. Het natuurlijke strevcn is nu het aandeel van het
wcten (begrijpen) te vergrooten ten koste van dat var het
geloof. Even natuurlijk is de aarzeling ecn Sclooven omtrent
ieis te veNangen door een \\.€tcn, dat er niet geheel mee over-
eenstemt. Deze aarzeling is de ren, die in deze tot conscjen
tieuse voorzichtighe annmaant. Volgens spr. is het diamc-
trale in de tcgenstelling tusschen dc leer van Háckcl en de

kern van he1 overgclevcrde geloof de oorzaak geweest, dat de

votgcrdc generatie zich opmaaktc om dc fouten v r genocm

de leer op te sporen. Spr. ziet clan írok nr die kern van het eens

geopenbaard€ geloof een richtsnoer, dcr menschheid bij het
zoeken naar de lvaarheicl gcgcven. Andtrzijtls moet de be

teekenis van het Í-cten niet worden ondcrschat. Men heeft
bijv. in de astronomie een $€tcnschap, die voorspellingcn doet
en wier voorspellingcn uitkomen. Wanneer hct nu niet moge-

lijk is, omtrcnt een denkobject ecn voorstelling te vormen,
wàarin naast het astrcnomische veien bepaaldc détàils van
het geloof voorkornen, dan zal het confljct alleen kunncn
worden opgelost door die geloofsdétails 1e doen lviiken. Spr.
stelt zich dus voor, dat het gelool van icder individu stceds

zai bestaan .uít eeí l.cvn, die voor velen gelijk is en een orr-

'ar"irrg, 
die is gemod€llccrd om te passen bij hct persoonlijke

weten. Het niet onderscheiden van deze twee deelen van het
geloof, is bij twee groepen van personen de oorzaak, {lat zij
het Godsgeloof aar terrein doen vcrliczcn. 'tirn ccrste bij
degelen, die bij het v€N'clpcn var) dótxils uit dc om'aning
de kem mede vcnvcrpur. .lbr iNccdc bij (lc (l(,Í+natici, die
door het wcrcn vrrl w(|llítijk $ctor, hot gcbicd van het ge-

looven kunshnatig uitgcbr(id hou(lcn. Zij brcngen het na-

trurlijke Beloovcn blj dc Incer Nclurdcn in discrediet. SPr.

lichtte zijn betoos mct voorbccltlen toc, ooL in verband met
het scheppingsvcr'haa1.
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DE INVLOED VÁN DEN OOSTERSCHEN .JOODSCHEN
WIJSGEER SAADJA (892-942) OP DEN

HUIDIGEN TUD

Lczing door den heer J. Tal (Utrecht),
op rr Decembcr 1924 gehouden

Spr. geeft een soort critische behandehlg v:ln de eerste
hclft van het €erste boek van Saádja's ,,Emoenous \,V€dein-
gous", dat de schepping beharctelt. Spr. beschouwt Saádja's
inleidingswoorden, die zeggen, dat we er bjj de schepphg ni€t
bt gewccst zijn en 1ve dus niei met zintuigelijke waarnel11ing,
maar alieen met het verstand te lverk kunnen gaan; en gaat
na lvat hiervan nog actueel is en wat de conseqrenties er
van zijn.

\iervolgens behandelt spr. de vier door Saàdja gegeven be
wijzen voor de scheppirlg: re. dat van de eindigheid van het
universum; 2e. dat van dê sàmengesteldheid van het univer-
slrm en de dingen; 3e. dat van de accidenteele eigenschappen
en 4€. dat van den oneindigen tijd van ecn eeuwige $'€reld.
Het 2e. en 3c. bewijs wijsi spr. af. Bij het +e. wijst spr. op
de tegenstelling Saádja-Nlaimonidcs, waarbij spr. hct stand-
punt van Saádja aanvaardt.

Dan behandeit spr. rvat Saádja daarna zegt van de quaestie
of de vereld zich zel.'e zon geschapen hebben. Voorts de
bespreking die daarop volgt of de schepping mo8elijk is uit
een eeu$,ige oermàterie; waarbij spr. {o nce1 het eerste en
essentiêel de volgende vier tegenargumenten van Saádja
hiertegen afÍ-ijst.
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DE ONDERGANG DER MTDDELEEUWSCHE JOODSCHE

GEMEENTEN IN NEDERLAND

I-ezin8 door den heer Jac. ZwaÍts (Utrecht),
oP 6 Maart 1925 Sehouden

Spr. \vees er in clen àanvang oP, dat men dank zij de werkeÍ
van wijlen ProÍ. Paul Fredericq, Molt, Muller, Meinsma en

nu van Joh. Rohl uitvoeiS over de ontzettende r4de eeu\ï

sche pestepidemie is inSelicht. Ovcr de daaraan gepaard

gaan.le JodenvervolgingeD lichte' ons ook in voor de Neder-

landen de Dtitsche Joodsche necrologiën, door Dr' Jellinck
en Salfeld uitgegeven. Lrit middeleeuwschc kroniekhandsclui{-
ten en de ch ters van íle r4de eer$'schc .Toodsche bankiers

uit het lltrechtsche Domarchief hcelt sprcker gctràcht dit
materiaal aan te vullen.

Spr. gee{t nu achtereenvolgens een overzicht van het woe-

den van den zNarten dood door Duropa en deze gellesten en

van het optredcn der ,,Cruusbroedc$", de geeselmonnikeÍr,

die .le JodenvervolgingcD veroovàakt hebben Als oorzaak

dicr ven-olgingen noclr.]e spr. de machtelooze woede over het

ontzetten.l lijdeD, gevoegd bij den jodenhaat waarin het volk
rvas opgegroeirl, waarbij he1 motiel van bronnenvêrgiitiging
opgang .lee.l. OoL het geringe aantal jod€n, dat aan 

'1e 
ziekte

stierf, verbittede. H€t werbod van het Sebruik wan vari(cns

vleesch (waarin toen een melaatschheicl hesschte) cn de

ritueete rcinheií1s{,,rttcn t'aren dnar dc oorzmk van. Spr' legt

cI den narlrrll< op, dai .eNt latcr uiisluiicnd hct roofmoti€f

op .]en voorgron(l trt.l, \'trarbij mcn dcn .loden hun pand

brieven alnam en zoo nit nrcnige linancicele ongelegenheid

geraakten. Vcwolgens wcrdcn dc jo(lírlvcrvolgingcn in het

algemeen behandekl, \ïàarbij hct.loodschc I)uiischland zoor at

uitgemoord rverd, om vcn'olgens tot de Zuidelijke Neder-

Hier kwamen de vervolSingen via l,uxemburg en den Elzas

het lànd binnen. De gemeenien llasselt en Sint Truiden {aren
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er het cerst het slachtoffer van. In ons Limburg moesten de
gemeenten Susteren en Sittard het orteelden. In het hasteel
Borne bij laatstgeroemde gelegen, vonden rro joden den
dood, en in Brussel, Leuven, Mechelen, Antwerpen (Ant-
doryen) en geheeL Brabant waren dc .loodschc gemcenten uit-
gemoorct. Ook ons ZeelàÈd werd vermeld, wàar de geesel-

broeders in Sluis huis hielden, evenals het gewest Hollancl. Ook
meester Claisgoctcnsone tot Haemstede en het vervolg op
de Hollandsche Kroniek, het Goudsch kroniekje cn de \[-ereld-
kroniek van Beieren melclen ,,soo slach men die joden overal".
In Utrecht mocst de .]ooilsche geneente het evenzeer ontgel-
den, waar de.Joden ovelal doodgeslagen werdcn, zooals ook

Joban dc Bcka vcl]ncldt. Spr. wtst €r vervolgens op, dat de
bul van Pal1S Clemens VI ,,Inter solicitudines" speciaal voor
deze gewesten verzacht is. Een orderzoek in de Vaticaansch€
archieven, voor spÍ. ingesteld door m8r. Heusen cr den
prefect mgr. Mercati, bleveD everwcl zonder resultaat.

In Celderland, waar de neeste J oden $'oonden, no€mt spr.
Nijmegen en 's Heerenberg, Arnhem, Zutphen, Dewenter,
Zlvolle en Kampen, waàrbij spr. aantoont dat Sal{eld dc
Hebreerwsche namen var Nijmegcr, 's-Hccrcnberg en Kam
pen verkeerdelijk uitlcgt.

Na uitvoerig over deze gemeentcn te hebben uitgervijd en
den roof aan de Joden van Tvcnthe te hebben belnndeld
komt spr. ten slotte tot de Utrechtscbe DomcharteN. Dit gc-
zelschap Joodsche bankiers bestond uit Codschalk van
Reklinghausen en diens dochter Hanna Godschaik van
Werden. Mozes van Keden en Leon van Nlunster. De chartels
loopen van 1332 tot 1349. Uitvoerig ging sp.. na het toenemen
van den bloei dier geldiransacties met neestal Sallanalsche
edelen, welke bloei in het rampjaar 1349 het hoogtêpunt be-
reikte. Op 3 Juli leende het hoofd Godschalk van Rekling-
hausen voor het laatst aan een Schepen van Zwolle, welke

Joodsche gemeente eind Augustus is af8emaakt. Zij blijken
rit Zwolle te zijn gevlucht en de geeselmonniken in den arm
te zijn geioopen, die onder den nàam van Sint Nlaart€nslieden
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het lanct van VoUenhoveD \-an den Utrechischcn bisschop in
pacht haclden. Zij hebben de .Ioden afgemaakt, en met hun

pandbricven den bisschop betaàld en zoo zijn dcze charters

naar Utrecht verhuisd.
Wel.lra l$amen dc .loden wedêr rit Kculen, de liijnstreek

en Westlalen ors land binnen en stichtten er weder nieuwe

gcneenten. l)e hednnering aan deze oudste Joodschc gemeen-

ten van ons land behieldcl nog de rtide eerwsche aischriften

.ler ,,Memorbiicher" en het herdcnkingsgebccl, dai in dc Synà-

gogen tc bestemdcr tijd nog s'ordl voorgedragen

Dc Joclen hcbben door h n nftld(tíre lvsche tre rdichters

troost gevonden en spr. cit€crt turslottc het woord van ecn

,,S€licha van Fulda, rvnàmit zij krncht cn moed putten bij
hun intr€dc in de nie[rue samcnk:ving

ARCHAEOLOCISCHE BEITRÁGE ZUR ENTSTEHUNG

DEs JijDIScHEN Ir{oNorHEiil$us
T.€znr8 door den heer Prof. Dr. EÍich BÍandenbÍrg'

(Xlliinchen), oP 27 lÍaart 1925 gehouden

Spr. vcrí:I.le van zijn onderzoekingei oP het gebie.l cler

rotsarchitectuur. Hij stelde de waarde ervan in het licht 
'loor

ran te toonen dnt deze rotseD zelí, in tegenstclling met alle

anal€re bouw\terken, nict aan de irvloedcn vxn (l( clcnlenten

onderhevig zijn. Na langdurige ondcrzor:kingcn in Klein
Aziè. de bakernat dezer rotsarchitcctullr, hccft hij ook in
Macedoniè, Iitmriè, Noord-Àfriktl (:n Syrii: gewerht om ein

delijk ir Palestnra in dc orngevnr8 vuD .l..uzxlcm te belanden

Hij vond daar R]n groot :Inntal Srottcn clic als heiliSdommen

hebben gediencl, rotsali:rlclr, ofl.rkuilcn, niss.n ên andcre in
dc rotsen ze[ gemaaktc l;otrvwcrken.

In r9r3, vóór dcn oorlog dus, rvas spr" deze olderzoekingen

bij Jeruzalem beSonncn. Eerst in den vinter 1923 1921
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wcrd hij door dc Jewish D\plontion Society in de geleger-
heid gcsteld ze voort te zetten. Hij kon daarbij hct ortstaan,
de voorionhvikkeling en het buiten gebruik kom€n van de

Joodsche ïamiliegraven tu dc rotscn uitgehaLt, vaststcllcn.
Ze haddcn zich uit dc Kánaánitische heiligdomsgrot cr. r3oo
\'. d. g. j. onder Egyptischen invloed onlvikkeld, iusschel
rooo 7oo, hun hoogstc punt bcrcikt cn ivaren daama lveer
in verval gekomen. In vroeg-Byzantijnschen tijd k\!nm er
weer een herlever van dcze typen.

Uaar vooral b$vccs volgens spr. het groote .ràntal dezer
niet Joodsche heiligdommen in de nabijheid van Jeruzalcrn
den sterken strijd, dien dc oudcr hct volk nog levende heidêrt
schc ges'oontcn tc voeretr haddetr tegen de moroiheïsiischc
godsopvatting, zooais deze tetkens door dc pro{ctcn het volk
voor oogcn \rordt gchouden. l)cze rannen moesien deze te
híroge denkbftilden voor de groote massa telkens en telkens
verdedigen.

Spr. staat juist door zijr onderzoekingen op hei siandpurt,
clat niet, zooals de Pan-lsabylonisten mcenen, het Joodsche
no,orl,'r. " :.:r' lí,hylonii " Ll "rIl i., m..,r..n ,,Li\"r
Joodschê ged:rchtenwercld is, op Joodschcn bodemontstaan.

Deze orderzockingen, in hct oudstc vcrlcdcn van het l:rnd
in zijr rotscr be\Íaard, zijn nict lee vnn brllaDs voor de
geleerder op dit gebied der Archneologic, rnaar woor iecler,
die in hct ontstaan dcr cultuur, ook vàn onzen iijd, bclang
stelt.

,,DE rNWÍ_lDrNCSPSALI1" (PSALM 30)

IÍededceling wan den heer L. Wagenaar in de studie-
bijeenkomst vnn 26 November 1925

Spr. Í'ijst op de bevreemdende afwijking, die bij vele
psallnen de opschriften van den eigenlijken inhoud vertoonen.
Waar nu juist bij Psalm 3o deze moeilijkhcid zoo bijzonder
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groot is, acht hij een proeve van opiossing bij dezen ps€-lrn

zeker de moeitewaardig. Spr. wijst nu ophet ontzag8elijk vele
door Koning David gedaan, om voor den bouw van het heilig
dom te Jeruzalem, dien hij niet mocht voltooien, althans alles
in alle bijzonderheden voor te bereiclen. Zoo hoort hij ook in
zijn poètische vcrbeelding den zang, die zijn volk, sprekende op
bekende wijze als gemeenschap in het enkelvoud, op der dag
der inwi.jding zoude aanheffen. \Yat wonder nu, dat hij zich
vooroogen stelt de opheffing uir de diepe ellende, die een drie-
d:lagsche sterïte in bree.te lagcn dcr bevolhing aangericht
heeft en ter zoening waarvan, hij dc schuur gekocht had,
lïàarop m het heiligdom verrees en dc zcdige vreugde, waarin
nu alles zoo glansrijk straaldc.

Ingaande op de verzen van den Psahr toont spr. nog hoe
vcrcchillcnde uitctrukkingen, uit dit ooupuDt beschouwd, €eD

natuurlijken zin verkri.jgen. Er is dus in dezen Psaln zeker
sprake v:ln genezing en ophcffing uit cen doodelijke ziekte,
rnaar niet bij een peÍsoon, maar bij de geheele Joodsche be
volking, zich zoo schittcrend uitcndc in dc vrcugde en glans
van den inÍ.ijdingsdag.

De heer Dr. M. Boas rleed lren m€dcdcelilÍt over:

EENIGE METHODISCHE OPMERKINGEN AANGAANDE
HET SPREUKENONDERZOEK, TOEGELICHT DOOR

EENIGE LATUNSCHE SPREUKEN

Spr. merkt op, dat ook de Joodscbc wetcnschap zich niet
àan het listorisch s?reukenonderzock zrl kunnen onttrekken,
nu twee jaar geleden uit een hieratische papyrus cen Egr?ti
sche bÍon voor eenige spreuken van Salorno is ààn hêt licht
geLomen. Welke methode bij het spreukenonderzoek tc volgen
is en aan welke gevarer de ondezoeker bloot staat, die niet
de historische method€ volgt, toont spr. aan in verband met

05

.cri8c l-atijnsche sPrculien, vooreerst die, vá:irop ons sPrcck

i\oord ,,Stille watcrcn tlebbcn diepe gron.tcn" terugS:rrt Dc

I-atijnsche tekst, eerl zgD. Catospreuk uit de .le ccuw n

Chr.,heeftcctr teksivaiànt rceds in de oudste huclschriÏten,
ciie juist het vitalc Íledeettc níniast, endaarnaast ccn vorn
vrlriant, die rcc<ls bij ccu minstcns r5o jaar ou(lercrl arteur
(Curtius), die hàar bovendien voor Oostersche lvij-iheid llit

Nu kan nlet de stukketl iD dc hnrcl worden aangctc'onal, dat

de tckst-variMt hct overblijfsel is van een randglosse, die den

oorspronLelijkcn tekst heeft verilrongen, en oP grond van

paÍall€lplaatsen, cht de zcogena:rmdc Oostersche oorsProng

van dcD vornvarjnrt rhctorische inklceding is; uit hct ver

ban.l kan \'!orden afgeleirl, dat de zin van den vonnvariant
everccns rhetorische om\lerking var het typc is, dat in dcn

chronolo8ischcn iongcrcu tekst bevaard is. De eigenlijke

oorsprong is Grieksch. Het uitgangspunt vormt ecn Phatsirr
dc Merlea van Duripicles. Ilc (e8, dict de sprcuk daarlain dt:

paroemiogaphische litcratlur aflcgde, is bii gebrek aange-

gcvens slechts te gissen (Mennnder en sPíeukenvcrznmelingen)'
Maar cloor een parallcl te rletilicn met ecn andcrc sPrctk,
waaNan wij de voorgcschicdcrlis op grond van de gegevens

\ïel ktnn€n vaststellcn (cvclcms lturil)ides, lÍenandcr etc ),
wordt de ontworpen achtcrgrond bcl'cstiSd Deze tot vcrge-

lijking .lienendc spleuk is dc rleest bckendc, cerste, Cato

spreuk, die de theologen juist doordrt zij (lerl achtergrond

verwaarloos.len tot ccn specifiek Christelijke spreuk sternpel-

den; in.lcrdaad draagt zij ccn Pantheistisch karakiêr, dat en

echter door {outieve interpunctic hee{t rveggedoczeid
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De heer MÍ. Izak PÍins alecd cen mededeeling ovêr:

HET NEDERLANDSCHE OPENBARE AMBTSCEBED; HET
JoODSCHE OVERHEIDSGEBEDi BEIDE VAN NEDER-

LÁNDSCH-JOODSCH STANDPUNT BESCHOUWD

Mr. Izak Prins bcsprak eerst het Nederlandsche openbare
ambtsgebed. Vooral de calvinistcn hcbben sedert de restaura-
tie dit als een clcr kcnmerkcn var het h.i. chÍistelijk karakter
voor den Nederlandschen Staat bcschouwd en voor de hand-
having ervan gepleit. Eerst in zijn positieÍ christologiale
later zelÍs trots zijn deirtisch karakter. De houding cler jood-
sche volksvertegenwoordigers in ccmeenteraad en Staten
daartegenover werd door spreker geschctst. Spr. lvees er
tevens op, dat dit openbad gebed in het jodendom reeds
zoolang veruitx'endiging van het gebed aangcwreven, geen
wortel Beeft kunnen schietcn.

And€rs staat het met het Joodsche Overheidsgebed dat in
Jeremia 89, 7 cn EzIa 6, ro lvortelt.

Aan de hànd van een laat r8de eeuwsche formrlier. dat zich
in de collectic-H. L Coppenhagen bevindt, besprak mr. Prins
den invloed van den Raadspensionaris .Johan de Witt op dit
,,publiek gebed". Staatsrechtelijke antiquiteiten, 1velke zich
tot in onzen tjjd hebbenweten te handhaven, werden door den
inl€ider opgemerkt.

Spr. acht overigens dit Joodsche overheidsgebed de belijde-
nis van Israël in de verstrooiing, o vol ijvcr cn troulv mede
te *erkcn aan hct wclzijn dcr hcln oDrringcn.lc b.volking.

EEN BIJBELSCHE STI.JLVORM IN ZI.JN EXEGETISCHE
BETEEKENIS

Lczing door dcn hccr S. M. SlagfeÍ
(Rottcrd.rm), op 23 lrcbruari 19z6 gehoudcn

Het hoogste, dat door
rcikt is, de bedoeling der

de Bijbel-cxcscse kan worden be-
Bijbelsche schrijvers volkomen te

h7

Ieeren kennen. Niets Lan haar dus neer rvelkon zijn, dan
desbetreffende aanwijzingen dier schrijvers zelÍs. Daartoe be-
hooren de stilistische \!ettcn, die door hen werden gevolgd
en die zij mcnismaal gebruiken als vinserwÍzinsen voor de

manier, waarop zij hur Noorden willer zien opgevat. De bc

roemde oriëntalist Prof. Dr. David Heinrich Miiller te Wecncn,
mecnt het systeem tê hebben ontdekt, volgens hetwelk de
profeten hun red€voeringen formeerden: naast een bepaald
stelsel van strophenborw bedienen zij zrch !àí resqansio, deÍt
\À'eerklank in woord en maat, dien de eene strophe vindt in
een daarop volgende, de cancatetïdtio, de aaneenschakeling
door gelilklujdende uitdrukking var strophen onderling, en
de incl.usia, de omsluiting eener strophe, en daardoor haàr
a{sluiting van andere, door eenzelÍde lvooÍd aan het begin
en het einde. Spreker licht ctit doorvoorbeelden toe cn spreekt
als zijn mcening uit, dat Miiller's stellingen in hoofdzaak be-
wezen zijn, doch clat hij tir ver gaat in hare toepassing (1vaar-

van hij den tekst het slachtoffeÍ doet worden) er dat hij vele

andere stijlwormen ên -figuren vervaarloost. Eén daarvan
is het z8n. trappcn-rythme, dat vooral in de zgn. opgan8s-
liederen (de psalnen r2o-r34) duidelijk aangeirolfen wordt
doch dat ook in rndcrc dcclcn van den Bijbel is te vinden e'l
wclks kemerk daarin beslàat, dat ccD $oord uit een voÍig
vers of versdeel overeenonren wordt, soms ir1 gcwijzigdcD

vorm, in een volgcnd, hetgeen, met verschill nde woorden,
bij herhaling geschiedt, zoodat e. een climari ontstaat er het
lied zich al Llimnend ontwikkelt. Sprckcr wijst er op, dat dii
wel ondeÍscheialen oet wordeD vall de enkelvoudige vcr-
dubbelins, een daaraan verwanten stijlvorm.



68 --

DE BETEEKENIS DER JODEN IN DE NEDER-
LANDSCHE LETTERKUNDE DER LÁATSTE HALVE EEUW

I-ezing door den h€cr MÍ. Benno J. Slokvis
q) 16 NÍarrt 1926 geloudor

Spreker ving nlLll nlet nrc(Lc te deelen, dat de spil vnn zijn
betooe zou vormer het problcem, iD hoeverre de Nederland-
sche taal en lettcrkuDclc door- dc Seschri{ten van Joodsche
autedrs verrijkhg ondervond. Hclcler vcrstand en scherp-

zinnigtreid behooren, naar zelfs tcgcnstanders toegeven, tot de

kenmerken van den Joodschcn gcest. Hienrit volgt, ddt de

Jood voor geestelijkên arbeid in hct rlgcll1een dleszins 8c'
schikt roude zijn. Doch voor het schcppen van kunst is nee.
vereischt clan alleen verstancl, wilsl{racht crr volhnrctinS: \'€r-
eischt is vóór alles ook sentiment en phnntasic. Bczit de lood
phantasie? I{ouston Stex'art Chf,mberlajn coDstateert abso-

lute ,,Phantasielosigkeit", Rcnan uit zich nr dergelijLcn gcest,

en ook Werner Sombart acht de Joodsche phantasie bePerkt.
Daartcgenover nerkt spr. op, dat het in Nederland 8e$rconte
is, zich in prijzcndeD zjn uit te laten over de ,,Oostersch" rijlic
phantasic der Joden. Het begrjp phantasie dient te $'orden
geanaiyseerd. De ethDologie en de psychologie toonen aan, dat
het aantal bcgdppen in het menschelijk denken beperlit is.

Wat men phantasie noemt wordt gevornd door dc wiize en

de matc rvaadn bekende elcmentcn verbonden worden. t)e

.looclnu bezit door zijr r{starnming ecn groot allnti begriP-

pen, stammc)ld uit {arr (lcn Wcstcrhrs |rctrrrlc levenssfeer.

Daarbij stelt o.m. zijn intcllect hcm in si&rt tot hct vcrnu{ti8
combineeren dicr begrippen toi iets in schjjn geheel nieurvs.

Spr. bcstrijdt vercLer de opvatting, dtt dc Joc'd zich zou kcn

merken door gcmis aàn emoiionalitcit. Welis$'irar drongen dc

omstandigheden het ms in mrtcriàlistische banen, doch het
langdurige lijdcn, dat de Joden zich ter'rvil1e van h n gelool
hebben gchoost, wijst toch 1v€l op iets ideeels. Evenzoo <1e

ich'at lomantische,,Sehnsucht" naar -Jeruzalcm. Ook de
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neiging iot hei lyrischc cn romantischc is tegengesield aan
m:lte alistischc tendenties.

Llit een en .rnder volgt vol8ens spr. dat de Joden voor k11nst-

productie in het àlscmecn beslist gunstig zijn gcpracdispo-
neerd. ])och mcD noet terstond onderscheiden tusscherl inter-
nationale kunsttdtingen (toonccl, schilderkunsi, muzieL, bouu
en beeklhou\ykunst) en de uitsldtend nationale, xan een be-
paalde landstnal B€bonden kunstuiting: die der literatuur.
Het Oudc :l'cstanlent bervijst dat de Jorlen voor het scheppen
van liteÍntuur genoegzame capaciteiten bezitten. Vervolgens
memore€rt spr. het lcit dat in verschillencle pc oden vcrschil-
lende vreemdc talen als omgangs cn schrijftaal voor het
loodsche volk hebbcn gefungeerd (bijv. hei Àramccsch, het
AÍlbisch, hct l)uitsch-jiddisch). I)it bewijst het enorme aàn-
passingsvermogcn dcr Joden, doch dalrmede is nog niet aan
getoond dat clc litcrairc productic der Joden in (1eze wreeniLc
talen ook waàrdêvol \\as. Volgens Richar.l \\iagner is het dcn

-Jooc1 onmogelijh in de landstaal zich zuivcr rnlgcns zijn be'
.loelingen rit te dnlkken. Ook spr. komt tot íleze conclusie,
rlthans wat cle .Joclcn in Ncdcrland beireft. Imncr-. de taal is
een historisch gegrocjd ijccstclijk goul, van geslacht op ge

slacht oversesaan ecn nr \ezen stccds geliikgeznldc culill
,eeki cenheid. Itr is bij dcn.Jood,dic zich iD dc l,rn(lstaai uit-
druht, een voort.lu end," ncongruentie tllssclcn \\,:ri hij bc
doelt, en hetSecn hij zegt. Daaron lijkt wat dc .iood ,,in sezel
schap" zegt, sons \rlt n1nl à propos. Daarom moei de rcclrtcr
ook bijzondere aandacht schcnken nan Joodschc sctuigenver-
klarn€en. NatuurlijL bcstaan cr ve*chillun a{r maatschap
pelljken rang en stand; Docir in doo.snêe spreckt ccn Jood
in een ander vocrÈuhirc tot cen mede-Jood clan t.rt een niet-
.tood. Dit toont ree.ls aan dat de landstaal hem nict geheel
eigcn is. Bovendicn cr zijn bcpaalcie uitrlukkingen en terncn
welhc cen Jood nimner zx1 bezigen. Spr. geell hierv:ul voor
bei:lden. Psychologisch liggcn dezc uitdrukkingen ons te ver.
Uet Joodsche klncl 1er:rt op school nieu\Íe Nederlarldsch(
*'oordcn, rvaaraan het r-"1{ besrippen moet lccrcn vastknoo-
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pen, terwijl zich aan het niet-.Ioodsche kind bij hei vernemen
derzetfde lvoorden vanzelf aangeboren associaties opdringen.
00L bij de katholieken rnerkt men op het bezit van een eigen

vírcablllarium, doch niet in zoo sterke mate nls bij de.Joden.
Men hee{t .tvcl ccns betoogd, dat de Joden €en bijzonderen

aanleg hebben voo. het Duitsch. lnderdaàd schreef de eenige

loodsche auteur van ve.e1d-bctcekenis, Hcine, in het Ddtsch.
Met voorbeeide. uit Heine's bricverr toont spr. dan aan, dat
zelfs deze niet smetteloos zijn. Spr. komt tot dc conclusie, dat
de imcrlijke latente waarden ir:lrr sommige elementen d€r
iàndstaal den Joodsche autcur ontgaan.

De iaal i'ormt dus een belangrijkcn ongunstigeÍ factor in
de literaire productiviteit dcr .Jodcl1. Daarnevens vcnneldt
spr. als ongunstig de disha nonischc dualitcit lvaarin de

diaspora den Jor-rd piaatst, en tcnslottc ile stellhg door Mo.itz
Goldstein opge{'orpen ontrcnt het gemis aan ivisselwerking
tusschcn Joodsch kunstenaar en publieh, als gevolg van het

Spr. wil hierop ragaan i hoeverrc clit aiies zich manifes
teert in de vaderlandschc lettcren. Hij noemt het tre{Iend,
dat men onder cte tachtigers slechts óén -Íood (A. Aletrino)
vindt. Spr. v€rklaart dit uit het fcit, dat het Nedcrlandsch
voor den Joodschen schrijvcr weemd matc aai is, voor hem

uiterst moeilijk te vcrwelken tot de woordkunst van hchtig.
U ellicht ook stÍijdt het Joodsche ttilitcitsgc\q, teg(n hct
Tachtigerprincipc,,l'art pour l':lrt". \rcrvtsc s tocist sPr.

zijn rte11;rscn do.,r .(Jl lnnsc ri(ks va,t nrxlcrnc loodsche
a.icurs kort tc l)csprclicn,.1] r:rrrLtiinscn rit hun beluDg

Íilkstc N.rlrcn ti: scvrr. ËJij lr(nui drrnr totdf slotsom, dat
dI tcvc,rer vcrkrcgcr alsclncfrx (rn(:lLrsi('s tocPasselijk ziin
vool dc lodcn in Nc(lcr Lru(1. Spr. \'cDsclrt cchter misvcNiand
t€ voorkom(:n: hij o derschlt dc r)l il(r loden in onze litera-
trlrÍ geenszins, hij is cr zelÍs vnn ovcrtuigd dàt zonder dczc

rledcxcrkers Nederlar)d, in litcrair opzidrt 8erïogcn, te iicht
zou ivorden bevonden. Doch het geschrcvcn woord ontving
ran Joodsch€ zijde nict.de verrijking dic het gesprol(€n woord
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blijkens het bargoensch en verschillendc bedrijísidiomên er-

Als markante raseigenschappen uiten de Joodsche Ncder-
landsche auteurs: kleurigheid en phantasie, gemis aan gevoel
voor de juiste verhoudingen, Bemis aan zelfbeperking, gemis
aan objectiviteit tegenover de sto{ en daarctoor onzuiverheid,
overlading, neiging tot pathos, tot het romantische en lyri-
sche, seniimentaliieit, vitaliteit. Siechts ecn klein deel der
sch jvers behandelt Joodsche onder$erpen. Het komt er
volgem spr. echter op aan of clc zi€| van een werk Joodsch is.

Spr. betreu h€t zeer dat, anders dan bij katholieken en
protestanten, er gecn .Toodsch letterkundig maandblad be,
staat. Zulk een periodiek schept njet alleen solidaritcit tus-
schen dc auteu$, doch is vooral belangrijk om den invloed
die er van kan Èitgaan op c1c massa. Spr. memorcelt vervol-
gcns het gemis aan goede stichtelijke lectuur, en vooral het
gemis aan Joodsche kindcrlectuur. Van den beroemden

Joodschen ,,Witz" (in Duitschland Heine, Moskowski, Karl
Ettlinger), mcrkt mcn Ned€rland al zeer weinig. Slechts
Cany vaD Bruggen en lacob Israel de H,Ian bezitten iets
hiervan.

Resumeerende zegt spr, clat quantitriti{rf |ct anndecl dcr
Jodcn aan de Nederllndsche letteren bcl:rngrijk is, doch dat
deze in taalkundig opzicht gceD posiiicve vcrrijking door deze
mcdewcrking ondervonden. Èn had deze procluctic voor het

Joodsche volk zcu bctcckenis? Volgcns spr. nog minder. De
bedo€lde auieurs ztn nog te weinig Nederianders om de
vreemde lettcrkunclc met i'rucht te kunnen dicnen. Ln zij
ztn reeds te weinig .Jood om voor dc Èieuw op tr bouwen

.Joodsche cultuur beteekenis 1c kunnen hebben.
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DE MACCABEËEN-OPSTAND EN DE REACTIE TEGEN
HET HELLENISME

t,ezing door clen hecl PÍof. Dr. D. Cohen í's-Gravenhagel,
in de algemcene ver8adering van I Jrdi 1926 gehouden

I)e spreker lict uitkornen, dnt men de geschiedenis van het
Toodsche volk ?rlleen goecl lecrt begrijpcn, als men bij haar
beschoNÍing in ruime matc rekenjng houdt met de dgemeene

toestanden in alc haar omringende \\,crekl. Nu valt het op, clat

omstr€eks het begin l,an de i\Lecclo ccu$ vool dc gevone jaar-
t'elling overal een reactie optrccdttcUrn hrtceÍst zegevierende

Hellenisme: in hct Oosteliik gedecltc var voor'-Àzial, 1vaa1 zij
zich nit in voortdurcndc opstardcn ur wrar de (;rieksche

steden een oasc blijven in een woesiijn vrn ,,barbarcn"; in
Egypte, $'aur de inheemsche bevolking zich hnar kracht bc-
$.ust $oÍdt en Naar dc Ttgt'ptischc gewoonten cn dcnk$ijze
ten slotte de Grickschc over$,innen: in ltomc vaar Cato een

heítiger strijd voert tegc;r c1c ovelheersching van het Griek
sche element. De oorzaak clêzer reactie is Selegcn in hel ont-
\rnlicn v^n ee latent rntionaal be\'lrstzijn, dàt .Ioor een be

pairldc aanleiding ol h bepmldc personen tot titing komtl
daarnaast in hct streven der priesters om vcrlorcr Íechtcn
tc herwinnen. Ín Tudae:r moet clezc reactie evc'ne.ns hngen
tijd latcnt hcbben bestaan, va)ór zij tot uiting kon1t.

,spÍ. ging nà hoê hci gewclddadis o|1.cdcn v,IIr dcn Syri
schen koniDg -,\ntiochus TV kan wrxh,n vrrliharcl. I)c Hell€-
nistischc vorstclr wxrm vcrdrragz.r:Ir tcgtrrow'r den gods-

dicnst, inrar ()]lverdruagzaanr tcgcno\rr (lc kcrken, als dezc

een st.rat in dcn Stut (l.cigdc tu \vordon. Dit gevaar nu
rroest Antiochus ir Judaea vreczcn; vandaar zijn lel optredcn
tegen de Joodsche Scbruiken, dic hij gcvrnrlijk achttc voor het
gczag van dcn Staat. ,{ls bewijs ha.rlclc spr. nog áan het op-
treden van ecn lateren konirg cn dc christenYervolSingen
onder kcizer ])ecius, dic ir oorza* en uitinqen vecl ovcrecn
komst rret (lezc vervolgingen vcrtoonor.

7:1

In een slotbcschou\ying vees spr. cr oP, dat rlc oorzx*
dezer reactie overal gelijk is, rnaar het verlooP vcrschi[cnd:
in Romc overwint hct Hcllerrisnle, in Egypte de inbccnrsclte

beschaving, terwijl in l'nlesiina het Hcllenismc dooÍ .len

lÍaccabeóenopstan.l voor ecn groot de.l is vcrnieiisd

UEBER NEUE POETISCHE CENISA FRAGMENTEN

T-ezinq door den hcer PÍol. Istael Davidson (NcN York),
op 15 Nolcmhr'1 1926 gehoLrdcn

ln r{r Bcesti8e voordÍlcht clccd Prol. I)avjds.,n edc-

íleeling vnn dê verschillende ïragnenteD van handschriftetr,
gevor(c1en in de (]cnj* t,r Fostal in dc n.Lbijhcid van Cairo

Genisa bctcckeni ci-ecnlijk: pioats $aar mer vcrbergt
Hebrccuwsche geschri{tcn, brieven, hurdschriftcn, ittter ooli

drukrverken $'crdc. door dc Semccnteleden in deze Scnisa
gcworyen. Lr het laatst vnll de vorige ee tr (,i€ SccliSrna n in

l). \ rij'l:,Êr\on,, j.,.,r{"Ic . )'iu. 5r ' lrrlrI rIlnoi u. \',1

stukken uit dczc ijlru\vcnoudc bcrgpjnnts ua geleerclc leizi
gers in ljgypte tc zijn \'()k(x:ht. Kortcn tiid latcr serd clc

irandàclrt der Schcele \\ttenschlPPclijk. rvetcltL op de (;cnisa

Fevp-rig'l HF, /,,, B.$oor'Ik lu-"' r'.1':, 'n. ol p'l'^í r'

blaclerl, brievêr of ahten, soms in clkarr geblcven vellcl rllu
handsclriften of boeken {ook proïane), dic in de rrcestc ge

vallen beschadigci zijn.loor stof en dikwijls tlccls tot stof

ver8èan. De hocveelheid fr:tsnrcntcn, die oP dcz(i \\'iizr \tor
den clag is gckomer, is buitcngevoon Sroot

ln hoofdzaak bchan<1dde spr. het \l,or.enise jaÍen i'r dc

Genis:r gevonden Machzor .Iann{i Glc lcc,,nccster Yan li
Eliczcl Hakaiier). Spr. cjteerde daaruit o.a cen trclft{cl gc

dicht, dat voor hct midda8gehed vrn dcn 8rcoten vc|zocndaS

bestend is. Vooris ecn gcdicht var rabbi Samuel de .lerdc

(nr rang), genamdhet Hooglied, waar\-an verschillrrxlc aan

vangswoord€n ontleênd zijn aarl het Hooglje.l van Srlonro
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Veel van wat er van de Genis.! is o\'€rgebleven kan worden

Sered, indi€n men claarvan photografieën laat maken. Inclien
spr. zich niet in gezelschap van wetenschappelijk gevormden
doch in dat van íinancieel krachtige menschen bevond, dan
zou hij een bcrocp doen op hun beurs on1 daarvoor kapitaal
beschikbaar te stellen.

BIBLIOGRAPHIE EN HISTORIE. BIJDRAGE TOT DE
GESCHIEDENIS DER EERSTE SEPHARDIM

IN AMSTERDAM

Lezing dooÍ den hccr S. Seeligmann,
op 23 Dec€mber 1926 í{choude.

Spreker begon dcn enonnen vooruitgaDg te teekenen, die
evenals op elk Sebied van geschieclenis onderzoek, ook aall de
geschiedenis der Joden ten deel valt. Hicr in Nedcrl:md is
hi€rvan, ook teÈ opzichte der Nedertàndsche Jodengeschiede,
nis, nirg \'!einig merkbaar. Alsvoortzetting van sprekers eigen
studies hierover, e€rst over de eigenaardigheicl dcl. Ne<ler
landschc Joden in hun optreden in de geschiedenis hier te
landc en claarna over de notieven hien'ar, in zijn onderzock
ovcr het NÍarancnprobl€em uii economjsch oogpunt, Í'il
spreLer nu de oudste geschiedenis dcr Scphardim tc 

^mstcr,daln nagaan.
l)e kornst der eerste }Í:rrrlrnrn, als iarocp hilr Bekomen, kan

niet zooals lJmgnrans, i']rnrs, \V(nft .n an(lo('n clocn, in r5z8
worden gcst{rld, in (lc lnon hicNoor zit cclr citcerfout voor
r5q6. I.lvcnnrin is dc lsanios juist dio rs()o en 1593 naast
€lkaa. hecït Mrdo Nunez mcl halr 4 blocdvcr\anten Portr-
geesche koopliedcÍ, zooals ujt cen bricf valr .]en agent dcr
Strten var llolland in Londen, Nocl dc QrroD, bltkt, zijn in
1597 naar l-onde. ccn cloor cle Ergelschen opgcbracht
schip, gckomen en van daar naar Amstcrdam gegaan, $aà.
Maria Nuncz ir r5g8 trouwt. Ilitvoerig bespreekt de heer
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SeelismaDn dit, cvenals de overise hu*clijkcn dcze larnilie,
waarna hij de inschriivingen in de puyboeken in photo's
laat zien.

I)eze ee$te Ma.ranen hebben, naar spreker meent, tot on
geveeÍ 16()5 hier als Katholiek, niet als Joden BeleeId. D€
Rarrios, dic allcs in éón tijd, direct bij de komst der ccrstc
frmilieleden der Pereira-Nunez-Broep, in elkaar \'oegt, is een
echt Pancg]'rist. De tocstarcl dcr Portugeesche Gemeentc in
zijn tijd, het einde de. z€ventiende eelr\r, \{oÍdt eenvoudig op
de oudste tijden overgebmcht. Dit kan niet. De Gemeente Bet
Yààcob, dc oudstc, is vcel latcr d.ur 1596 gestjcht en haar
Opperrabbijr Joseph Pa'do, die, zooàls allen elkaar naschrij-
ven, in r5g7 hicr uit Saloniki zou zijn bcrocpen, n',!s tot 16()8

ds koopman in Venetië, clat hij \ïegens verlies jn den handel
verliet. FIij ging nmr Àmsterdam en licr \'!erd hij rls ccnjge
geleerde Sephardi in dien tijd tot Chacham benocnd. Ook
door stukken in het Amster&msch archief Nordt zijn komst
in 16o8 bevestigd.

Sprek€r gal van dezen eersten chach:rn een uitvocdge
levens en karaktcrbcschrijvnrg, uit dc talrijkc bronnen die
ov€r hem spreken.

Vclvolgcls bespreckt hij dc vcrschillcnde in dc Ncdcrla,rden
vóór r Talluari 1627 (totr door X{cnassc| bcn Israd het ec.ste
Hebrceu$'sche gebedenboehje te Àmsterdxm vcrschecr, gc-
drukte Spaansche en Portugeeschc werkcn, rn \\'rt dumit
voor dc geschie.lenis vnli al ie l€iden.

\ian de eestc boelren. ovcral in de buitcn- cn binnenla d
sche bibliothcken verspre , Iaat sprêker photografieèn zicn.

Vcrvolgens toont spr. aatl, dat Marr:uen in Ant$,erpen
Synagogedicr$tcn tu hct Spaansch hieklen en bij een antl
Spaansch geórierlteerdcn drukker in ])ord.echl Spaansche
gcbedenbockcn lictcn drukkcn.

Dat Isaàc FÉnco, die hier cen t$eede gerneente Nevc
Sjalom $,iid€ oprichten, cn iu 160,{ cn latcl iD 1612 Spaansche
gebedcnboeken hacl lateD dl.ukken, dezcude is, diê in 1605
in Haarlern e(:n ge eente had {illen stichten, $'crpt ccn
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rÍeu\À'licht op diens drtfveer. lle motievenvoorde afscheiding
in 1608 (Nevc Sjalom) cn latcr in 1618 (Beth Israel) 1L'orden
geheel los van woeger' gegever verklaringen, opnieuw onder-
zocht er andels verklaard. Ook over de Phoenix en Pelikaan-
symbolen in hct \,!'apcr dcr Portugecsche Cemecntc handelde

Bijna uit elk der 14 bockcn dic \.óór 1627 \iraren vast te
stellen, Iaat zich veel voor de gcschiedenis der eerste Sephar-
dim afleiden en ook voor de gcschiedenis der typografic in de
NooÍdelijkc Neclerlanden in het ecNte kwart der rTdc eerrw.

De tangzame overyang van schijrlclrrislcnen tot Joden, van
Spaansche tot HebrecuNschc StmagogcclicnstcD, trachtte de
spreke' door deze boeken dnidelijk te maken enhij l(on ook een
aantal personen er feiten, naar plaats cn jmr, op historisch
gedocumenteerde {'Íze vastleggen, dic tot rll toe slechts
l€gendadsch bekend waÍen. Door het toon van zeldzame
boekcn eD photogralicin lichtte de sprcker zijn conclusies toe.

JOODSCHE FIGUREN TN HET WERK VAN ANATOLE
FRANCE

l-ezirg door den heer Dr. J. Presserr
op 22 FcbnHri rg27 gehouden

N*a gelvezen tc hcbbcn op dc vclc tcgcnstrij(lishc(Lcn in hct
weznn van den gevierder schÍijvcr, wrrÍl(x' zoowel uiterst
liDks als uitcrst rcchts irrm rls Sccstvcrwlmt hcbben be-
schouNd, stclcle (lc iuicidcr (lc vmrg: LÍoc si{trtden de gecstc
lijke voorvadercn vrn 

^nrtolc 
liarcc tcgenover hct Joodsche

voll? Sp.. l,crinnert ru,n hct lcil, dal Voltairc en nenan, zijn
voornaarnste lccrrreestcrs, iot dc .ntisemieten Serckend
worden, vooral clc ccrste, \ïicns artikol ,,Juifs" in zijn ,,Dic-
tionnaire Philosophiqne" duidelijk zijn haat iegens de Joden

Yen'olgens analvscerdc sPr. de .loodschc figurcn in het
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lverk vàn Francc. In zijn gcniaal ,,Ile dcs Phgouins" ,,behan,
delt" c1e schrijver het Dreyfusproces in eeÍ uitvocl.ig hoofd
stuk. .EcD feit var betcekenis vooral ook, omdai de schrjjvcr
zijn eigen optrederl tijdens de,,Af{aiÍe" tot hct voorwerp cener
{ellc zclfcritick maakt. lvie cle 8€heime taal ontcijlcrt, $aarin
France eenige bladzijden van clit hoofdstuk geschreven hecft,
bemerkt cluidelijk, dat hij dit optrêden in cle ,,Àffoire" later
heeft betreurd. HÍ spaart dan ook zijn nreclestanders Diet cn
put zich uit ir schanpere opmerLingen aan het adres van de

Joden.
De {a ilies \4rcrms-Clavelin en De Bonnont in de ,,Histoi-

re Contemporaine" doen denken aan de èz! caturen, die de
beruchte antisemiet Drumont van zijn Joodsche tijdgenooten
teeLende. Zij vorden op de boosa:rÍdigste lvijze Seschilderd
als geldzrc.htige parasiete , sensrcel en tàctloos heulend met
de vcrvolgers van hun eigen voik, cn de schrijver vergeet niet
den nadruk te leggen op cle uiterlijke kennerken van hun las-

De mdere Joodsche figuen h zijn \\,erk komen er niet
beter af. Mct bijtend sarcrsnc heêIt dc rncester o.a. tÍ'êe
Joodschc Beleerden geschilderd: den rabbijn Mosaidc en den
philoloog Srhrroll, wclkc l:rrtstc ,,al1c t;rlcn spr-ak, behalve
Fransch". In eenjge kortc vcrh:llcn wordcn de Joden der
Oudheid rvcergegeven naar lret rcccDt vlr 'l'xcitus, S etonius,
.Juvenalis etc.

In dit oeuvre van drizcndcn bladzijdel komen louter alti,
pathiel(e Joden voor. Anatole Frànce is bÍ clc schildedng vàn
zijn Joodscho Iigmen afgewekcn van zijn benremd beginsel:
de menschen mct ,,ironi€ en medelijclcn" tc beschodrven. Ht
leeft d€ Joden op dezeude boosaardige \rijze getypeerd als
de lelste antiscmiet€n en soms nict nirder gro{.

Mcn mag concludccrcD, dat Anatolc ].raDce gecNzins cle

Jodenvriend is geveest, wÀar men bcm irl het algelncen. ook
in Jooctsche kringen, voor eelondcn hccÍt.
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EEN MERKWAARDIG VOORBEELD VAN VROECERE

TAALVERGELIJKING
NÍe.ledeeling van den he.r DÍ. M. Pinkhofr irr clc studie-

bijecnl{omst yan 29 Xrlaart r9z7

Spr. gaï ocn voorbcckl van dc n"icvc sijzr, $.arropvrocgcr
de veflrantschap van \ïooÍdcn rit verschillencle talcn \\.€rd

In den 'làlmoe.l korni in edr v.rh.Lxl van HeÍodes een ui1
Itome rfkomstige uitspraak voor \laadrl hct woord ,,Itckr"
voor ,,koning" staat.

Dit Lcnnelijk met,,Itor" sarncnhnngcndc woord \\ordt
cchter ir1 vcÈand Sebracht nrtt hct ,,.\l'cg" vrn (len.,+r..t3
dat ,,vader des Konings" zor bctccliencn. Ilc commcnlaior
liasji h€eft latcr omgckccrd hct woor(l ,,Abrcg Nillcn \-írr
klaren, door te lvijzen or het l-àtijnsche,,Rer.", \aarbrl hij
als beNijs de bovengenocmdc tnlmocdplaats rlanhnali.

Dc h€cr J. S. da Silva Rosa.lccd ccn mcdedceling ovcr:

DE BEZOEKEN VÁN OACHÁM AZULAI AAN NEDER-
LAND IIiI DE TWEEDE HELFT DER 16E EEUW

l)c gacham (oppenabbijn) Jozcf l)av;d,\zulai wlts in 17?6
tc Jeruzalem Beborcn. Hij ras in hrl rl$cn,( l,r1 typc van
ccn Oostcrschc-loo.ls.h.n g(t..r(t( : sir.n( lrLnocílist €n
orcrtuigrl :L:urlt,urgcr ,1(,, rnysti.ll lccr (li:r1,l,ala), rlaar hij
stelclc toch oo1( vc, t l)clu)s in {]1i r,1)l)iins.l,c liicrrtuur, wctkc
hjj critiscl, bcshrdccr(lc, rvt;Lrd<xr 1,ii (,1) dit punt piolier
\\,€rd. In 1753 koos .lc .lcruzrlcmschc scnr!'crtc hcm tot haar
zcDdbodc rltnr Iiuropt om ondcr <t. l,uittrnandsche joden
gelden in n: zamelen vooÍ de b.ocdcrs nr het Hcilige Land.

^zulai 
b€zocht op clczc ccrstc rcis Italia, Irankrjjk, l)uitsch

iantl r:n Nederlantl
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In 1753 van zijn zending teru8gchecrd, vestig.le hij zich rc
Cheblor, rvelke gonccnte hen1 in r77o ats ha.r zcDdbode
uiizond. AchtereenvolgensbczochtAzulainuSmyrna, t\rrktc,
Griekenland, hnis, Italiii, lrrankrijk, Duitschtand, Nccter.
lanít cn Dngeland. Op deze reis vord hij veel stot voor zijn
bibliogràfisch werk ,,Shenha-cedolieÍr", dai voor dc kennis
van vclen zij ncr tij dgenooten cn hun $'erken ilc ecnige bron is.

Van rTBr tot zijn ovcrljjden iD rSoZ 
",oonde 

hij te J-ivorno.
Op r7 Decembcr 1754 kwnrn hij uit Kleef te Nijmegen aan,
waar hij de gast was van den bckcndcr Benedict comperts.
Daar bleef hij zes dagen, \raama hij naar Amhem reisde, om
deze stad na een tvrcedaagsch vcrbljf te verlatcn en zich over
Amersfoort naar ,A.nstcrdarn te begevcn. Hier Íerd hij door
de Port. Gemccnte met zeer veel onderschci.ling behandeld
cn wàs hij beurtclings bij de aanzicnlijksten der gemccnten
te gast. Hij beschiift den buitengewoncn strergen $,inter,
gedurcnde rvelkcn 70 achtereenvolgende dagen dc vorst aan-
hield. De tcnten, dic gedurende al dicn tijd op het ijs stonden,
vekten de vcN,ondedng van den Oostcrling op.

Over dc Amstcrdamsche koetsiels uit dien lijd is hij alleÍ
minst te spr:cken: ,,íl{izc mccndcn, .lnt dc straten onzer stad
ruim ecnoeg $,areD cn dàt idcr dus rnlar voor hcrl moest
uihvjjken l"

Van Àmstcrdan begaf Azulai zicir nrar l)clr llaag cn ltor
ter.larr om vardalr m.rr lingeland over t(] siekcn

Zijn hvccde reis o .lernam lij in het Dajaar .i.À Í7?2 |it
Chebron.

Spr. Srf een ovcrzicht 1'xn den economischen io€siancl in
N€dcrland scdurcnde den tjjd tusschel deze twcc rcizcD (23
jàa4 cn van .1c oplcving der Joodschc wctenschap ie Amster-
Jrrn, !oo l J.H o, r..:I,n,li r.rn,l

Tocn Azulai in dcn vroegen norgcn van z Febr. 1778 aan
Amstcrdams p.x)rten \ïas gekornen, voncl hij dczc nog ge-

Tijdcns dit verblijf rnaakte h1j de vicringvan het Pocriem-
feest mccle. Bij den ,,Hoo8duiischen" Opperrabbijn S Saul


