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Abstract
How Enlightenment eradicated a language: About the disappearance of 
Yiddish in the Netherlands
This study discusses the disappearance of Yiddish in the Netherlands. At 
the end of the 18th century a small group of progressive Jews, inspired by 
the French Revolution and the ideas of the Jewish Enlightenment Haskalah, 
tried to implement changes in the Jewish community of Amsterdam. One 
of the innovations they proposed was giving up Yiddish in favor of Dutch. 
Their arguments were threefold: Yiddish was a corrupted language in which 
it was impossible to think clearly. Secondly, by using Yiddish the Jews isola-
ted themselves, which led to their backwardness and poverty. Thirdly, by not 
mastering the national language, the Jews were unable to make full use of 
their newly acquired civil rights. The initiative of this small group of forerun-
ners met with fierce resistance in the Jewish community. With the help of 
two successive kings, who sought centralization and the creation of a com-
mon national identity, the progressive liberal group finally gained victory. 
After about a century, it turned out that Yiddish had disappeared from the 
Netherlands.

Keywords: language policy, language death, emancipation, Yiddish, Judeo-Dutch

1 Inleiding

Doel van dit artikel is om te laten zien hoe een streven naar emancipa-
tie kan leiden tot het verdwijnen van historische meertaligheid. In deze 
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bijdrage wordt beschreven hoe een initiatief van een 18e eeuws progressief 
gestemd gezelschap dat voor een groot deel bestond uit Asjkenazische jo-
den zo de wind mee heeft weten te krijgen dat binnen een eeuw de om-
gangstaal van de Nederlandse Asjkenazische joden, het Jiddisch, in feite uit 
het Nederlandse taallandschap verdween.

Het artikel begint met enige achtergrondinformatie over de Joodse im-
migratie naar Nederland in de 16e en 17e eeuw in Nederland. In de daarop-
volgende paragraaf 3 wordt ingegaan op de positie die de nieuwkomers 
in Nederland hadden. In paragraaf 4 komt een eerste poging tot eman-
cipatie van de Joden aan bod. Daarna wordt in paragraaf 5 ingegaan op 
een aantal veranderingen die het gevolg waren van de gewijzigde politieke 
verhoudingen in de Bataafs-Franse tijd en wordt verduidelijkt tot welke 
initiatieven vanuit Joodse kring de nieuwe situatie leidde. In paragraaf 6 
zal daarna met enige voorbeelden uit de pamflettenstrijd die ontbrandde 
binnen de Amsterdamse Joodse gemeenschap, verduidelijkt worden hoe 
er over de positie van het Jiddisch gedacht werd. Vervolgens wordt in de 
secties 7 en 8 de taalpolitiek van koning Lodewijk Napoleon behandeld. 
De daarop aansluitende politiek van Willem I komt in paragraaf 9 kort aan 
bod. De bijdrage wordt afgesloten met enige opmerkingen over de sporen 
die het verdwenen Jiddisch in het zogenaamde Joodse Nederlands heeft 
nagelaten.

2 Joodse immigratie

De eerste groepsgewijze vestiging van Joden in Nederland stamt uit het 
eind van de 16de eeuw, toen een klein aantal Joodse kooplieden dat aan de 
vervolgingen door de inquisitie op het Iberische schiereiland ontkomen 
was, zich vanaf 1592 of 1593 begon te vestigen in Amsterdam. Een deel van 
deze vluchtelingen bestond uit zogenaamde nieuw-christenen: joden die 
zich onder dwang tot het katholicisme bekeerd hadden, maar daardoor 
toch nog niet veilig bleken voor de inquisitie. In Amsterdam keerden ze 
terug tot het geloof hunner vaderen. Joden die afkomstig zijn uit Spanje 
en Portugal worden Sefardim genoemd – Sefaràd is de Hebreeuwse naam 
voor Spanje – maar ook wel Portugese Joden, naar het laatste land waar ze 
voor hun vlucht naar het noorden gewoond hebben. Vanaf 1608 waren deze 
Amsterdamse Sefardische Joden al verenigd in een eerste Joodse gemeente, 
Beth Jacob, ‘Huis van Jacob’ (Blom e.a. 2017 pp. 71-77). Deze groep die zeker 
aanvankelijk grotendeels uit kapitaalkrachtige kooplieden bestond, groeide 
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in tal en aanzien zodanig dat zij in 1675 in staat bleek een nog bestaande en 
nog steeds functionerende monumentale Portugese Synagoge ofwel Snoge, 
voluit Esnoga, te openen in Amsterdam. Een gebouw dat met de woorden 
van de Duits-Tsjechische auteur Egon Erwin Kisch (1885-1948) terecht een 
‘kathedraal op z’n joods’1 genoemd kan worden. Sefardim spraken geen 
Jiddisch; de voertaal in hun gemeente was Spaans of Portugees en in het 
zakelijke verkeer gebruikten ze ook vaak Frans. Omdat hun moedertaal een 
andere taal is dan het Jiddisch, wordt hier niet nader ingegaan op de lotge-
vallen van de Sefardim.

Jiddisch sprekende Joden zijn afkomstig uit Duitsland, Polen, Oekraïne 
en andere delen van Centraal-Europa, vanwaaruit ze onder meer vanwege 
antisemitische vervolgingen een veilig tehuis zochten in het, om reden van 
zijn openlijk beleden gewetensvrijheid, tolerante Nederland (Blom e.a. 2017 
p. 70)2. Een beruchte uitbarsting van antisemitisme was bijvoorbeeld de 
Gildenopstand van 1614 in Frankfurt am Main, waarbij het Joodse getto werd 
geplunderd en de Joden uit de stad verdreven (Farr 2000 pp. 186-187). Maar 
ook het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog in 1618 leidde tot ‘een nieuwe 
golf van joodse emigratie (…) en ditmaal niet alleen in oostelijke richting, 
naar Polen en Oekraïne, zoals in de vijftiende en zestiende eeuw, maar ook 
naar Zwitserland en de Nederlanden’ (Blom e.a. 2017 p. 102). Leek er met 
het eind van de Tachtigjarige en Dertigjarige Oorlog in 1648 een periode 
van rust en voorspoed aan te vangen, de terreur van Bogdan Chmielnicki, 
een Oekraïense hetman, legeraanvoerder, die met zijn Kozakken in opstand 
was gekomen tegen de Poolse bezetters van Oekraïne en daarbij een bloed-
bad onder de Joden aanrichtte (1648-1650), bracht een nieuwe Joodse im-
migratiegolf naar de Nederlanden. De Zweeds-Poolse Oorlog (1655-1660) 
dwong vervolgens Joden uit het noordelijk deel van het Pools-Litouwse 
Gemenebest elders een goed heenkomen te zoeken. Opnieuw bleken de 
Noordelijke Nederlanden, en met name Amsterdam, een veilige plek (Blom 
e.a. 2017 p. 105). Deze Joden, Asjkenazim3 genaamd, waren in tegenstelling 
tot de eerder in Nederland gearriveerde Sefardim veelal arm. Hun taal was 
het Jiddisch, een Germaanse taal die tussen de 900 en 1200 jaar geleden 
ontstaan is uit het contact tussen Joden met sprekers van Middelhoogduitse 
dialecten (Jacobs 2005 p. 2). In plaats van Asjkenazim wordt deze groep 
ook wel naar de taal waaruit het Jiddisch zich ontwikkeld heeft ‘Hoogduits’ 
genoemd.

Over het aantal Joodse immigranten in deze periode bestaat onduide-
lijkheid. Op basis van recent onderzoek komt Jonathan Israel (Blom e.a. 
2017 p. 115) tot de volgende cijfers voor Amsterdam:
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Sonnenberg-Stern (2000 p. xii) komt voor de periode tussen 1796 en 1850 
tot een aantal van 22.000 tot 25.000 Joden in Amsterdam, in totaal steeds 
10 procent van de bevolking. In 1810 leefden 14.300 van de in totaal 22.000 
Amsterdamse Joden van de bedeling (Sonnenberg-Stern (2000 p. xiii)), die 
overigens door de eigen Joodse gemeenschap opgebracht moest worden. 
Op basis van bovenstaande cijfers kan het aantal Jiddisch sprekenden in 
Amsterdam in 1795 op een 17.000 geschat worden. Een deel daarvan be-
heerste ook het Nederlands in meer of mindere mate. Het Jiddisch beperk-
te zich niet tot Amsterdam, want ook daarbuiten bestonden intussen al tal 
van Asjkenazische gemeenschappen.

3 Positie van de Joden in de Republiek

Joden werden in Nederland getolereerd, maar maakten desondanks geen 
deel uit van de Nederlandse bevolking. Ze hoefden niet, zoals elders in 
Europa, in een getto te wonen en waren evenmin verplicht door merkte-
kens aan hun kleding hun anders zijn te benadrukken, maar ze vormden 
wel een aparte, geïsoleerde groep, ook formeel. In november 1616 vaardigde 
het Amsterdamse gemeentebestuur een keur, ofwel verordening uit, waarin 
uiteengezet werd hoe ‘die van de Joodsche Natie’ zich te gedragen hadden 
(Cohen 2015 p. 41). Deze verordening had aanvankelijk alleen betrekking op 
de Sefardische Joden, maar werd later ook van toepassing verklaard op de 
andere Joodse Naties, de Hoogduitse en de Poolse4. Er waren in 1616 immers 
nog geen of nauwelijks Asjkenazim in Amsterdam. De keur bepaalde on-
der meer dat Joden niets mochten schrijven of zeggen over het Christelijk 
geloof dat negatief uitgelegd kon worden, dat ze niet mochten proberen 
bekeerlingen te maken en dat ze geen gemeenschap mochten hebben met 
Christelijke vrouwen, zelfs niet als dat publieke vrouwen waren (Blom 

Tabel 1  De geschatte groei van de joodse bevolking in Amsterdam tussen 1610-1795

jaar Sefardim Asjkenazim totaal procent van de bevolking
1610 350 0 350 0,4
1630 900 60 960 0,75
1650 1400 1000 2400 1,4
1675 2230 1830 4060 2,0
1700 3000 3200 6200 3,0
1725 4000 9000 13000 6,0
1750 3000 14000 17000 8,5
1795 20335 10,5
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e.a. 2017 p. 79). Dat het niet bij de Amsterdamse autoriteiten opkwam 
dat Joodse vrouwen wellicht ook seksueel verkeer met Christelijke man-
nen konden hebben, tekent de tijd. De Amsterdamse keur ‘over die van de 
Hebreeuwsche Natie aldaar woonende’ mocht vanaf 1619 op grond van een 
besluit van de Staten van Holland en West-Friesland gebruikt worden als 
model of uitgangspunt voor eigen regelgeving door andere Hollandse ste-
den. De Staten stelden wel als voorwaarde dat ‘geen enkel stadsbestuur de 
joden mag dwingen ‘eenig kenbaar teijken’ te dragen’ (Blom e.a. 2017 p. 79).

De betekenis van het woord natie in deze en andere verordeningen is 
niet meteen geheel duidelijk. Huussen en Wedman (1981) geven een aantal 
voorbeelden van verordeningen en charters waarin gesproken wordt van 
Joden van de Portugese en Spaanse Natie of soortgelijke formuleringen. 
Met deze bewoordingen wordt duidelijk op een pre-modern nationaliteits-
idee gedoeld: ‘joden afkomstig uit die en die landen’, maar het kan ook an-
ders. In het ontwerp-Jodenreglement dat Hugo de Groot in 1615 op verzoek 
van de Staten van Holland en West-Friesland opstelde, spreekt hij name-
lijk expliciet over de ‘Natie, Secte ofte Vergaderinge van de Joden’ en over 
‘Joden van natie ende religie’ (Huussen & Wedman 1981 p. 210), waarmee 
hij aangeeft dat natie hier niet veel anders betekent dan aparte, op zichzelf 
staande, etnische groep, hetgeen aansluit bij het Middeleeuwse nationes-
begrip. In deze betekenis van ‘aparte etnische groep’ wordt het woord natie 
vervolgens tot in de Bataafs-Franse tijd gemeenlijk gebruikt als het over de 
Joden als groep gaat.

Het reglement van De Groot, bekend onder de titel Remonstrantie nopen-
de de ordre dije in de landen van Hollandt ende Westvrieslandt dijenet gestelt 
op de joden is nooit ingevoerd. De ideeën ervan zijn echter richtinggevend 
gebleven voor de formele status van de Joden tot de Bataafs-Franse tijd. In 
1632 wordt de economische bewegingsvrijheid van de Amsterdamse Joden 
ingeperkt door een keur die hun het ‘volle recht op ‘poortersneeringen’ ont-
zegde’ (Blom e.a. 2017 p. 79). In 1657 namen eerst de Staten van Holland 
en daarna de Staten-Generaal het besluit dat ‘die van de Joodse natie re-
siderende binnen de verenigde Nederlanden waarlijk zijn Onderdanen en 
Ingezetenen dezer verenigde Nederlanden’ (Huussen en Wedman 1981  
p. 212). Dit betekende niet dat de Joodse inwoners van de Republiek bur-
gerrecht kregen, maar dat zij, als ze in het buitenland vertoefden, dezelf-
de rechten hadden als andere ingezetenen van Nederland en dat ze dus 
aanspraak konden maken op rechtsbescherming en juridische bijstand. 
Vanaf dat moment kunnen in de Republiek gevestigde Joden niet langer 
formeel als vreemdeling gezien worden. Volledig gelijkberechtigde bur-
gers waren ze evenwel ook niet, noch vanuit de optiek van de autoriteiten 
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noch vanuit die van de eigen groep. De beide, apart georganiseerde Joodse 
gemeenschappen, de Sefardische en de Asjkenazische hadden hun eigen 
rechtspraak, huwelijkswetgeving, belastingsysteem, begraafplaatsen, koos-
jere vleeshallen met de daarbij behorende verordeningen, enzovoorts. Ze 
vormden aparte ‘naties’ binnen de steden in de Republiek.

De Asjkenazische gemeenschap trok voor het eigen onderwijs, dat zoals 
toen nog vrijwel overal gebruikelijk was alleen aan jongens gegeven werd 
en een hoofdzakelijk religieus karakter droeg, leerkrachten uit Centraal-
Europa aan. Dit omdat er binnen de Republiek, afgezien van de persoonlij-
ke Talmoedscholen, de jesjiva’s, die vrijwel elke opperrabbijn stichtte, geen 
Joods vervolgonderwijs bestond. Rabbijnen en Opperrabbijnen kwamen 
om dezelfde reden eveneens vaak uit de spirituele en wetenschappelijke 
centra van Joodse studies in Polen, Litouwen of Oekraïne5. Hun beheersing 
van het Nederlands was daardoor of nihil of hooguit mager.

4 Eerste oproep tot emancipatie

Een van de eersten die nadrukkelijk zijn stem verhief en protesteerden te-
gen het negatieve beeld dat er van de Joden bestond was Isaac de Pinto 
(1717-1787). De Pinto, een Sefardische bankier, verlicht filosoof en publicist, 
reageerde in 1762 met zijn Apologie pour la Nation Juive6 op de negatieve 
karakterisering die Voltaire van de Joden gegeven had. De Pinto’s veront-
waardiging betreft evenwel niet zozeer Voltaires mening over de Joden, als 
wel het feit dat hij geen onderscheid maakt tussen Sefardim en Asjkenazim. 
Er is een wereld van verschil, schrijft de Pinto, tussen een Portugese Jood 
uit Bordeaux7 en een Hoogduitse uit Metz. Dat hangt samen met hun af-
komst. De Sefardim, afkomstig uit de stam van Juda, zouden altijd op zich-
zelf hebben gewoond en zich niet vermengd hebben met andere stammen. 
Sefardische Joden waren daarom superieur aan hun geloofsgenoten en 
stonden op vergelijkbaar niveau van beschaving als de Europese volkeren8.

Deze apologie, hoe welsprekend ook geformuleerd, hielp niet echt om 
de juridische en sociale status van de Joden in Nederland te verbeteren. Een 
volgend initiatief, een pleidooi uit 1770 gepubliceerd in het tijdschrift De 
Koopman had wel deze expliciete bedoeling. In een brief aan De Koopman 
ontwikkelt de auteur, Mordechai van Aaron de…, een Provisioneel plan tot 
redress in de Polityke Huishouding, Negotie en Middelen van bestaan der 
Hollandse Jooden ten einde hen nuttiger voor den Staat, voor het Algemeen 
en voor den Koophandel te maaken. Wie zich achter het Sefardische pseu-
doniem Mordechai van Aaron de… verschuilt is onduidelijk. Lange tijd 
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is verondersteld dat het De Pinto moest zijn. Onderzoek van Jongenelen 
(2003) wijst echter in de richting van de redacteur van De Koopman of wee-
kelyksche By-dragen ten opbouw van Neêrlands Koophandel en Zeevaard, de 
niet-joodse veelschrijver en vrijdenker Willem Ockers (1741-1782).

Om de achterstelling en de massale verpaupering van de Joden op te 
heffen wil Mordechai dat beide zijden, zowel de Hollandse samenleving als 
de Joden, zich aanpassen. Hij stelt voor dat Joden toegelaten worden tot de 
voor hen tot dan toe verboden beroepen, maar ook dat de Sabbat naar zon-
dag verplaatst worden en dat de Joodse feestdagen samengevoegd worden 
met de Christelijke, zodat er voor Joden meer productieve en commercieel 
interessante dagen beschikbaar komen. Wat het meest in het oog loopt, is 
echter wat Mordechai helemaal aan het begin van zijn plan schrijft: ‘Dat 
onze Joodse ouders aanvang zullen maaken, met hunne Kinderen zo wel 
de Boeken der nieuwe en verlichte Schrijveren in de Franse of Hollandse 
Taale in handen te geeven, als die der Rabbynen of Joodse Schrijvers.’ Of dit 
plan veel invloed heeft gehad, is onduidelijk. Huussen en Wedman (1981 pp. 
216-217) wijzen er echter op dat ‘de veelomvattende humanitaire beweging, 
waarvan de joden het object waren, niet onopgemerkt aan de intellectu-
ele elite van de Republiek voorbij’ ging. ‘[E]en belangrijke stroming onder 
burgerij en regenten stond open voor nieuwe denkbeelden.’ Deze nieuwe 
denkbeelden sloegen aan bij een voorhoede in de Joodse gemeenschap. 
Het is die kleine Gideonsbende van patriottisch-gezinden, die ondanks de 
overwegend behoudende, Organistische sympathie bij de Joodse massa, in 
een volgende periode grote veranderingen weet te bewerkstelligen, die op 
termijn leiden tot het verdwijnen in Nederland van de dagelijkse taal van 
de Asjkenazim, het Jiddisch.

5 Gelykstaat

Het jaar 1795 is een breekpunt in de Nederlandse geschiedenis. Niet alleen 
omdat de komst van de Fransen en hun patriottische vrienden een eind 
maakte aan de Republiek, maar vooral omdat deze regime change het begin 
werd van een centraal geleid Nederland. Bovendien brachten de Fransen en 
hun Nederlandse medestanders de ideeën van de Franse revolutie mee naar 
Nederland. Een van die ideeën was de gelijkheid of beter de gelijkberech-
tiging van alle inwoners van een land. Zover was het echter niet meteen.

Het uitblijven in januari 1795 van een tegen prinsgezinden (joden en christe-
nen) gerichte Bijltjesdag betekende beslist niet dat alle nieuwe bewindvoerders 
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meteen bereid waren in navolging van de Fransen de joden als gelijkberech-
tigde medeburgers aan hun hart te drukken. (…) Zeker in Amsterdam bleef, 
ondanks de in vergaderingen, kranten en tijdschriften veelvuldig bewierookte 
revolutionaire vrijheid, aanvankelijk toch veel min of meer bij het oude. De 
nieuwe provisionele bewindvoerders waren grotendeels autoritaire regenten 
van het oude stempel, die alleen door hun pro-Franse gezindheid zich on-
derscheidden van de prinsgezinde regenten. Zij stonden afwijzend tegenover 
gelijkberechtiging van joden, (…) (Bloemgarten 2007 p. 35).

Ook de Joodse autoriteiten, de rabbijnen en de synagogebestuurders, de 
zogenaamde parnassim, stonden niet te trappelen van verlangen om de 
moderne tijd binnen te halen. Zij lieten op 20 januari 1795 een proclama-
tie voorlezen in de synagogen waarin ze hun geloofsgenoten verboden 
op straten en pleinen samen te scholen ‘of te disputeren over politiek’ 
(Bloemgarten 2007 p. 37).

Tegenover de in wezen nog steeds uiterst conservatieve prinsgezinde rabbij-
nen en parnassim van de beide joodse ‘naties’, de Portugese en de Hoogduitse, 
stond een klein groepje ontwikkelde, zichzelf als verlicht beschouwende joden: 
voornamelijk in Amsterdam. (…) Zij begrepen onmiddellijk dat de patriotten, 
die de invloed van de Franse Revolutie hadden ondergaan, bij machte en deels 
ook van zins waren de staatkundige positie van de Nederlandse joden aanzien-
lijk te verbeteren. Om hun doel te bereiken vroegen zij (…) op 6 februari 1795 
het Amsterdamse Comitee Revolutionair toestemming om een eigen sociëteit 
of club op te richten. De toestemming kregen ze meteen, waardoor de club 
onder de naam Felix Libertate [Gelukkig door Vrijheid] vijf dagen later in een 
eigen sociëteitsgebouw, gevestigd in de Nes, kon worden ingewijd. En omdat 
de club de gelijkheid van alle mensen, onafhankelijk van hun godsdienstige 
overtuiging, in zijn vaandel had staan, was het logisch dat ook christen sympa-
thisanten werden toegelaten9. (…)
De Volkssociëteit Felix Libertate was in feite een soort actiegroep, die zich 
de dubbele taak stelde om de weerstanden tegen gelijkberechtiging van de 
Nederlandse joden volgens Frans model zowel in kringen van traditionele 
joden als in die van de christenen uit de weg te ruimen (Bloemgarten 2007  
pp. 37-38).

Het eerste succes van Felix Libertate werd de zogenaamde Gelykstaat. 
Om die te bereiken bestookten de leden van de club de nieuw ingestelde 
volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek, die in 1795 de oude 
Republiek opgevolgd was, met grote aantallen rekesten. Het werkte, want 
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de Nationale Vergadering stelde een commissie in die tot taak kreeg een 
rapport op te stellen over de rechten van de Joden. In dit rapport schreef 
voorzitter Johannes Diederik van Leeuwen (1737-1817) dat

de nationale Vergadering het beginsel [diende te] erkennen, dat het Bataafsch 
Burgerrecht onafhankelyk is van enig Godsdienstig Geloof, en dat de zoge-
naamde Joden in Nederland niet alleen tot het Volk behoren, maar ook in den 
volmaakten gelykstaat met andere Burgers behoren gesteld en gehandhaafd te 
worden, ten aanzien der maatschappelyke rechten en plichten (Berg 1996 p. 7).

Joden waren zijns inziens dus niet langer lid van een aparte natie en in ze-
kere zin dus vreemdeling, maar net zozeer Burgers van hetzelfde Volk als 
de overige Nederlanders10. 2 september 1796 nam de nationale vergadering 
niet zonder grote druk van Franse zijde (Huussen 1979 p. 78 n.19) het besluit 
dat ‘Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, 
die aan het Bataafsch Burgerrecht verknocht zyn (…)’ (Berg 1997 p. 8).

Hiermee kwamen de Nederlandse Joden op gelijke voet te staan met 
hun Franse geloofsgenoten. Het was echter niet alleen het voorbeeld van 
Frankrijk en de Revolutie dat de leden van Felix Libertate tot actie had 
aangezet.

Zeker is dat zij inmiddels kennis hadden genomen van het heuglijke besluit in 
1791 van de Législative in Parijs om op basis van de Déclaration des Droits de 
l’Homme et des Citoyens alle op Frans gebied wonende joden te bevorderen 
tot gelijkberechtigde burgers. Duidelijk is ook dat althans een deel van deze 
Verlichten onder de bekoring was geraakt van de door Moses Mendelssohn11 
in Berlijn gepropageerde joodse versie van de Verlichting: de Haskalah 
(Bloemgarten 2007 p. 37).

De Haskalah is een vernieuwingsbeweging binnen de Joodse gemeenschap, 
die geleid werd door zogenoemde maskilim ‘lieden die tegelijk verlicht wa-
ren en anderen konden verlichten’. De voorlieden van de Haskalah werden 
gedreven door hun gevoel van solidariteit met het Joodse pauperdom. Hun 
armoede, achterlijkheid en gebrek aan beschaving waren een gevolg van 
hun afstand tot de rest van de maatschappij. Meer integratie was dus ver-
eist, maar om die te kunnen bereiken was goed onderwijs nodig en kennis 
van de landstaal. Jiddisch hield niet alleen de Asjkenazim in hun isolement, 
maar het was in de ogen van Moses Mendelssohn en andere maskilim 
een hopeloze mengelmoes van slecht Duits, wat restjes Pools en tweede-
rangs Hebreeuws. Jiddisch zou zo’n minderwaardige taal zijn dat het de 



VOL. 71, NO. 2, 2019

TAAL & TONGVAL

166

menselijke geest kon bederven en die het de sprekers van het Jiddisch on-
mogelijk zou maken andere talen te leren of zelfs maar behoorlijk te den-
ken (Zwiep 2000 pp. 57-59). Jiddisch diende te verdwijnen uit het onder-
wijs. In plaats daarvan moest er in de ogen van Mendelssohn en zijn Duitse 
medestanders lesgegeven worden in het Duits. Vervolgens diende het Duits 
het dagelijkse communicatiemiddel te worden, net zoals dat in de rest van 
de Duitse samenleving het geval was. Hoewel de Haskalah dus duidelijk be-
doeld was om de Joden te laten integreren in hun omgeving, was het zeker 
niet de bedoeling van Mendelssohn en zijn navolgers om tot assimilatie te 
komen. Hebreeuws hoefde namelijk niet te verdwijnen. Als heilige taal en 
taal van de godsdienstige bronnen had het een bijzondere waarde. Studie 
van het Hebreeuws behoorde dus wel degelijk deel uit te blijven maken 
van het Joodse curriculum. Zwiep (2007) laat zien hoe de Nederlandse aan-
hangers van de Haskalah meer dan hun Duitse collega’s de nadruk leggen 
op maatschappelijke participatie van de Joden, in plaats van op religieuze 
vernieuwingen. Vandaar dat er binnen de Nederlandse Haskalah ook zoveel 
aandacht bestond voor de beheersing van het Nederlands door de Joden.

De opvatting dat Jiddisch geen volwaardige taal was, verhinderde de 
Felix Libertate-vooruitgangdenkers overigens niet er toch gebruik van te 
maken bij hun propagandistische acties, zoals hierna zal blijken.

6 Diskursn

Het bestuur van de Amsterdamse Joodse gemeenschappen, de parnassim, 
was in handen van een paar rijke families, die zelf hun opvolgers aanwezen. 
De statuten en huisregels, takones, waren indertijd goedgekeurd en geac-
cepteerd door het stadsbestuur. In deze takones was geregeld dat als de 
parnassim van mening waren dat een lid van de gemeenschap de regels zo 
overtreden had, dat er ernstige maatregelen vereist waren, het gemeente-
bestuur die maatregelen onverwijld zou nemen en de straffen ten uitvoer 
zou leggen. Met de gelijkstelling van Joden aan de overige Nederlanders 
verviel deze juridische uitzonderingspositie. De Amsterdamse maskilim, 
die ook kritiek hadden op het coöptatiesysteem van de parnassim en de 
ondoorzichtigheid van hun financieel beheer, zagen nu hun kans schoon 
om vernieuwingen door te voeren in de bestuurlijke organisatie van de ei-
gen gemeenschap. Daarvoor was het natuurlijk wel eerst nodig dat de leden 
van de Joodse gemeenschap hun rechten kenden. Daarom vertaalden de 
Felix Libertate-leden de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger 
– het programma van de Franse Revolutie zoals dat op 26 augustus 1789 
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gepubliceerd was – in het Jiddisch12 en probeerden die op 22 maart 1797 
in de Grote Synagoge op te hangen. Ze gebruikten het Jiddisch voor deze 
proclamatie, omdat dit de moedertaal en omgangstaal was van de grote 
groep laag-opgeleide Joden. De parnassim verwijderden de tekst met het 
argument dat er ook geen verplichting bestond voor Christelijke kerken om 
de Verklaring aan te plakken.

De Joodse vernieuwers lieten het hier niet bij zitten. Binnen een paar da-
gen scheidde een groep zich af van de gemeenschap en startte een nieuwe 
kille. Nog weer een paar dagen later bleek de groep in staat om een rab-
bijn van de oude gemeente aan haar zijde te krijgen. Binnen de kortste ke-
ren bleken de maskilim, die zich Adath Jessurun ‘Gemeente van Jessurun/
Gemeente van Israël’ noemden, ook een eigen synagoge te kunnen betrek-
ken. De parnassim van de oude gemeente stelden zich op het standpunt 
dat afscheiding volgens het kerkelijk reglement, de takones, verboden was 
en dat de afgescheidenen daarom elk een boete van 1000 gulden opgelegd 
moest worden. De parnassim stapte met die eis naar de Amsterdamse 
rechtbank, maar die wees de leiders van de oude gemeente er fijntjes op dat 
het verbod op afscheiding in strijd was met de door de Bataafse Republiek 
ingestelde scheiding van Kerk en Staat en met de Joodse Gelykstaat. Adath 
Jessurun kon dus haar gang gaan (Michman en Aptroot 2002 pp. 7-9).

Om hun standpunten ruimer bekendheid te geven en om Joden op te 
roepen zich bij hun vernieuwingsbeweging aan te sluiten publiceerden de 
maskilim in de laatste week van juli 1797 een spectatoriaal geschrift, zoals 
er zovele waren in die tijd, getiteld Diskurs gehalten tsvishn yehudem in shif 
fun Itert nakh Amsterdam ‘Gesprek tussen Joden in een boot tussen Utrecht 
en Amsterdam’. Het verschil met andere trekschuit- of wagenpraatjes is dat 
deze Diskurs in het Jiddisch was geschreven. Michman en Aptroot (2002  
p. 11) merken op dat dit heel bijzonder is, want tot dan toe waren alle  
publicaties van Felix Libertate, op twee bescheiden pogingen in het Jiddisch 
na, in het Nederlands uitgebracht. De Diskurs, die niet voor niets in de laat-
ste week van juli op de markt gebracht werd, want een week later waren 
er verkiezingen voor de Nationale Raad en daarin stonden twee Joodse 
Felix-leden kandidaat, moest een zo ruim mogelijk publiek bereiken. In de 
Diskurs werd daarom gedetailleerd uitgelegd hoe de verkiezingsprocedure 
was. Het bleef niet bij de uitgave van Juli 1797; de Diskurs werd een geregelde 
publicatie. Dat moet de parnassim een doorn in het oog geweest zijn, want 
een dag voordat aflevering dertien op de markt kwam, verscheen er ineens 
een alternatief nummer 13. Deze was duidelijk afkomstig van de oude ge-
meenschap, de Alte Kille. Tot en met het een na laatste nummer 23 bleven 
er zo twee elkaar bestrijdende Diskursn bestaan, een reeks uitgaande van 
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de verlichters, de Naye Kille ‘Nieuwe Gemeente’, en de andere van de Alte 
Kille. Toen in maart 1798 de nieuwlichters de overwinning behaald leken te 
hebben13, stopte de uitgave van de Diskursn met een triomfantelijk geluid 
vanuit de Naye Kille (Michman en Aptroot 2002 pp. 22-24).

De inhoud van beide geschriften is niet altijd even verheffend. Niet al-
leen polemiseerden beide groepen heftig met elkaar, ze beschuldigden el-
kaar ook continu van zedelijk en maatschappelijk wangedrag en plaatsten 
regelmatig stoten onder gordel. Schimpscheuten en bijnamen zijn aan de 
orde van de aflevering. Toch heeft het zin de pamflettenstrijd van Diskursn 
ook met een taalkundig oog te beschouwen. Het gaat in de moddergevech-
ten zelden over taal, maar de paar keer dat het gebeurt zijn tekenend. Als 
gezegd de Diskursn zijn in het Jiddisch en zijn naar alle waarschijnlijkheid 
de enige laat 18de-eeuwse teksten die gesproken Jiddisch weergeven. Een 
enkele keer wordt er Nederlands gesproken in de trekschuit en dat is als 
er niet-Joden in het gesprek betrokken worden. Heel af en toe, als er naar 
Bijbelplaatsen verwezen wordt of naar andere religieuze teksten, duiken er 
ook een paar Hebreeuwse woorden op.

In Diskurs 14 van de Alte Kille (Michman en Aptroot 2002 pp. 220-225) 
stelt Yankev Frantsman14, een van de drie vaste karakters in de gesprek-
ken, dat de naye kille zich wel afscheiden moest, want het eerste wat deze 
nieuwlichters deden toen de Revolutie uitbrak was een petitie aan het 
Voorlopig Bestuur richten om toestemming te krijgen voor huwelijken met 
Christenen. Dit is zeer zondig, legt hij uit met een Hebreeuws citaat, waarop 
Gumpel hem vraagt dat te vertalen, want hij kent geen Hebreeuws. Na eni-
ge discussie tussen Yankev en Anshel over waar in de Torah dit verbod op 
gemengde huwelijken te vinden is, komt Yankev opnieuw met enige woor-
den Hebreeuws. Gumpel reageert daarop verbijsterd in het Nederlands met 
‘ik versta der geen woord van’, maar vervolgt meteen met woorden van im-
mense afschuw en afkeer, want welke Jood zou nu met een Christen wil-
len trouwen. Veel kan er uit deze passage nog niet geconcludeerd worden, 
maar wel dat het gebruik van het Nederlands en negatieve gevoelens voor 
de ouderwetse Jood Gumpel zeer wel samengaan.

Even verder in dezelfde aflevering (Michman en Aptroot 2002 pp. 226-
227) beschimpt Gumpel Joden die hun kinderen Nederlandse namen ge-
ven. Met name Mozes Salomon Asser, een van de voormannen van Felix 
Libertate en Adath Jessurun moet het ontgelden. Hij had zijn zoon Carel 
genoemd, officieel Carolus Daniël, hoewel de familietraditie erom vroeg de 
jonge man Kalmen te noemen. Asser en zijn bentgenoten zullen daar spijt 
van krijgen, stelt Gumpel. Ze zijn immers Joden. Stel je voor dat de eventuele 
zoon van Carolus ook weer een Hollandse naam krijgt, Gerrit bijvoorbeeld. 
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Hoe klinkt dat, als hij in de synagoge opgeroepen wordt om uit de Torah 
voor te lezen Habokher Gerrit ben hagvir Carolus ‘meester Gerrit, zoon van 
mijnheer Carolus.’15 Dit is bespottelijk. Joden behoren, is de suggestie, naar 
voren geroepen te worden met een Hebreeuwse naam. De praktijk, zoals 
die in Naye Kille gehanteerd wordt, is onwaardig.

In de veertiende aflevering van de Diskurs van de Naye kille (Michman en 
Aptroot 2002 pp. 244-247), leest Yankev ‘gedachten van Philanthropus voor’. 
Deze Philanthropus, een verlicht denker, heeft zijn gedachten in het Duits 
op papier gezet heeft, want Duits is de taal voor intellectuele onderwer-
pen. Om ze in de Diskurs te kunnen opnemen zijn de gedachten vervolgens 
vertaald in platte amsterdamse yehudes ‘de grove Amsterdamse Jodentaal’, 
Jiddisch. Het gebruik van het adjectief plat is veelzeggend. Philantropus 
constateert dat zolang de leiders van de Naye Kille hun filosofische werken 
in het Nederlands schreven, er geen enkele reactie kwam van de kant van 
de Alte Kille, maar zodra ze dialect begonnen te schrijven [Jiddisch dus], 
kwamen er protesten. Philanthropus vervolgt dat hij de pamfletten van de 
Naye Kille altijd leest, want hij is nieuwsgierig te zien hoe mensen die zich 
voorheen al in een zuivere taal [Nederlands] hebben weten uit te drukken 
dat nu doen als ze in dialect schrijven. Commentaar is eigenlijk overbodig: 
Jiddisch is een taal waarin je moeite hebt je gedachten helder te verwoor-
den, terwijl het Nederlands daar uitermate geschikt voor is.

In nummer 16, editie Alte Kille, hebben Yankev en Gumpel een discus-
sie over het optreden van immigranten. Er zijn er, volgens Yankev, die in 
Amsterdam arriveren en meteen hoog van de toren beginnen te blazen: ‘Ik 
kan uw kinderen onderwijzen’ of ‘Ik kan een elektriseermachine bouwen’. 
En weer een ander zegt tegen de Joodse ouders dat hun kinderen niet goed 
opgevoed zijn. ‘Wat moeten ze met Nederlands. Laten ze Duits of Frans 
leren’. Maar werpt Yankev dan tegen, ze vergeten op de manier hun moe-
dertaal. En daarmee doelt hij op Nederlands (Michman & Aptroot 2002 pp. 
298-299).

Even verder beklaagt Anshel zich erover dat er Nederlands tegen hem 
gepraat wordt: ‘We zijn toch niet in de synagoge’, daarmee de spot drijvend 
op het gebruik in de Naye Kille waar Nederlands gesproken werd zo lang 
het niet ging om gewijde teksten (Michman en Aptroot 2002 pp. 304-305).

In aflevering 20, wederom in de editie van de Alte Kille, wordt de identi-
ficatie tussen traditioneel Jodendom en Jiddisch nog duidelijker verwoord. 
Yankev, Anshel en Gumpel bespreken het prospectus voor een lening. Er zijn 
twee versies van deze tekst, één in het Nederlands en één in yehudes, het 
‘Joods’, Jiddisch dus. Anshel, de man van de Naye Kille, wil de Nederlandse 
versie bestuderen, waarop Gumpel zich afvraagt waarom er überhaupt een 
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Nederlandse versie gemaakt is. ‘Ik hoop,’ zegt hij ‘dat die Nederlandse tekst 
niet in onze synagoge voorgelezen is.’ ‘Natuurlijk niet,’ antwoordt Yankev,’ 
wie wil er nu een bekendmaking in het Nederlands doen?’. Na wat heen 
en weer gemopper besluit Gumpel: ‘We moeten onder elkaar Jiddisch pra-
ten. Waarom zijn we anders Joden? Wat voor een gezicht zou het zijn als 
wij in de synagoge Nederlands onder elkaar zouden spreken?’ (Michman 
en Aptroot 2002 pp. 396-397). Jiddisch is voor de parnassim en de andere 
traditionele Joden, naar het blijkt, een intrinsiek deel van hun Joodse iden-
titeit (Rädeker 2015 p. 72), terwijl vanuit de Naye Kille juist werd getracht 
het Jiddisch als lingua franca voor de Asjkenazische joden af te schaffen 
(Rädeker 2015 p. 50).

7 Lodewijk Napoleon en het Jiddisch

De tegenstellingen tussen de Alte Kille en de betrekkelijk kleine Naye 
Kille werden niet opgelost. Het Amsterdamse stadsbestuur zowel als 
het Bataafse landsbestuur probeerden wel de beide gemeenschappen te 
verzoenen, maar zonder succes. Dat werd anders toen keizer Napoleon 
Bonaparte in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon naar Nederland zond 
om het land als eerste koning te besturen. Lodewijk Napoleon, hoezeer 
ook de zetbaas van zijn broer, deed zijn uiterste best om de eigenheid 
van het Koninkrijk Holland te behouden. Hij was een kind van de Franse 
Verlichting en zodoende hadden de leiders van Felix Libertate en van 
Adath Jessurun een makkelijke entree bij hem. De koning had een open 
oog voor de armoede en deplorabele toestand waarin de meerderheid 
van de Joodse Nederlanders verkeerden16. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat in november 1806 hem al een rapport bereikte, wellicht op 
eigen verzoek, dat volgens Bloemgarten (2007 pp. 197-199) van de hand 
van Adath Jessurun-voorman Hartog de Hartog Lémon (1755-1823) is, 
Recherches sur l’ état des juifs en Hollande en moyens provisoires de le ré-
former ‘Onderzoek naar de toestand van de Joden in Nederland en nood-
oplossingen om hier verandering in te brengen’ (Colenbrander 1910 5,1 
pp. 268-276.) Lémon beschrijft uitvoerig de extreme armoede waarin het 
merendeel der Amsterdamse Joden verkeert. Lémon, die zelf armenarts 
was, levert heftige kritiek op de wijze waarop de parnassim de armenkas-
sen beheren en verwijt de traditionele Joodse leiders dat zij niets doen 
om de werkeloosheid, leegloperij en bedelarij van hun geloofsgenoten 
tegen te gaan, maar deze juist in standhouden en zelfs bevorderen. Hij 
legt uit hoe de oude reglementen die de parnassim nog steeds hanteren 
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veranderingen onmogelijk maken, maar wat hem het meeste stoort is 
het zeer slechte onderwijs.

La nature ne produit que l’homme, l’éducation fait le reste et le rend utile à 
l’Etat ou à sa charge. L’éducation de la jeunesse juive en général d’Amsterdam, 
est tout à fait négligée. A l’exception de quelques-uns, les enfans sont confiés 
à des rabbins, qui, pauvres et mal élevés eux-mêmes, viennent du fond de la 
Pologne etc. Ces rabbins ne connaissent point leur propre langue maternelle; 
ils connaissent moins encore la nôtre; au bout de quelque tems ces pauvres 
enfans deviennent de petits Polonais ou Allemands mal élevés comme leurs 
instituteurs (Colenbrander 1910, 5,1 p. 275).17

Jonas Daniël Meijer (1780-1834), een jongere Joodse adviseur van de koning 
en iemand die, hoewel hij zeer kritisch stond tegenover het beleid van de 
parnassim, nooit de Alte Kille heeft verlaten, schreef in een brief aan de 
koning d.d. 2 maart 1807:

(…) les maîtres ou précepteurs n’enseignent que l’hébreu, (…) pas même la 
langue maternelle ne peut s’apprendre des personnes employées comme in-
stituteurs, et qui sont généralement des Allemands et surtout des Polonais (…) 
(Colenbrander 1910, 5.1 p. 285)18.

In een memorandum van mei 1808, eveneens opgesteld ten behoeve 
van de koning, noemt Meijer het Jiddisch ce jargon dégoutant ‘dit afsto-
telijke jargon’. Om uit hun isolement te geraken en om zodoende iets 
aan hun beroerde situatie te kunnen doen moesten de Joden behoorlijk 
Nederlands leren.

Carel Asser (1780-1836), evenals Meijer jurist, behoorde wel tot Felix 
Liberate en Adath Jessurun. Ook hij richtte zich tot de koning. In een 
brief van 5 mei 1808 (Colenbrander 1910, 5,1 pp. 406-413) zet hij hij net als 
eerder Lémon uiteen waarom het beleid van de parnassim niet deugde. 
Machtswellust en fanatisme waren eerder kenmerkend voor het optreden 
van de leiders van de traditionele Joodse gemeente dan sociaal gevoel of 
verantwoordelijkheidsbesef. Vandaar dat de weldenkenden zich indertijd 
wel hadden moeten afscheiden. Bovendien had onderwijs geen enkele pri-
oriteit bij de parnassim:

(…) on négligeait l’éducation de la jeunesse, qu’on confia à des rabbins su-
perstitieux; la langue maternelle ne fut presque jamais enseignée; on parla 
un jargon; on tint ses correspondances dans cette prétendue langue; en un 
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mot, on étouffa tout l’espoir de jamais régénérer cette partie de l’humanité 
(Colenbrander 1910, 5,1 p. 408)19.

Lodewijk Napoleon was zeker gevoelig voor de argumenten van zijn ver-
lichte adviseurs. Desondanks drong hij aan op een fusie van Adath Jessurun 
met de Alte Kille. De nieuwlichters waren met te weinig en om voldoen-
de draagvlak te krijgen voor zijn vernieuwingen had hij de massa van de 
Askjenazim nodig (Michman 1976 pp, 504-506). De feitelijke maatregelen 
die hij nam sloten echter aan bij de wensen en opvattingen van de mas-
kilim. Hij centraliseerde het bestuur van de Nederlandse Asjkenazische 
gemeenschap en stelde per decreet van 12 september 1808 als bestuurs-
lichaam een Opperconsistorie in, waarmee hij in feite de parnassim van 
hun macht beroofde. De vertegenwoordigers van de Naye Kille kregen een 
meerderheid in dit orgaan (Bloemgarten 2007 pp. 240-245, Wallet 2007 pp. 
19-21). Het Opperconsistorie kreeg niet alleen invloed op de benoeming van 
rabbijnen en opperrabbijnen, ook het toezicht op het Joodse onderwijs be-
hoorde tot hun taken. Bovendien droeg de koning het Opperconsistorie op 
er zorg voor te dragen dat nieuwe Opperrabbijnen het Nederlands meester 
waren, dat Rabbijnen bovendien zouden aantonen dat zij over voldoende 
beheersing van het Nederlands beschikten, dat aankondigingen en mede-
delingen in de synagoge voortaan in het Nederlands zouden geschieden, 
dat er in het Nederlands gepreekt zou worden, dat de onderwijzers op de 
Joodse scholen instaat waren Nederlands te lezen en te schrijven, dat de 
onderrichtstaal in de Joodse scholen voortaan Nederlands zou zijn en dat 
zelfs alle correspondentie en administratie van het Opperconsistorie in het 
Nederlands zou plaats vinden 20. Het Opperconsistorie ging voortvarend te 
werk en stelde de koning voor om de Torah in het Nederlands te laten verta-
len. Het grote voorbeeld daarbij was Mendelssohns vertaling van de Torah 
in het Duits. Lodewijk Napoleon voelde hiervoor en op 10 juli 1809 vaar-
digde hij een daartoe strekkend besluit uit, dat heel tekenend begint met

Willende krachtdadig meewerken, om uit den weg te ruimen al het gene de 
civilisatie onder het gros onzer Israëlitische Onderdanen kan hinderlijk zijn; 
en in aanmerking nemende dat het maar al te zeer verwaarloosd gebruik 
der Hollandsche Taal onder hen dient bevorderd, en dat der zoogenaamde 
Joodsche Taal afgeschaft te worden (Besluit 1809)

Artikel 3 van dit besluit verbiedt Joodse onderwijzers nog langer ge-
bruik te maken van een vertaling in de Joodse Taal, als de vertaling in het 
Nederlands eenmaal gereed is. Op overtreding van dit verbod staat een 
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schorsing van zes maanden en bij herhaalde overtreding ontzetting uit het 
ambt, zonder mogelijkheid tot gratiëring. In art. 4 kondigt de koning aan 
dat het Opperconsistorie alle Opperrabbijnen, rabbijnen en leraren op te 
dragen hun geloofsgenoten op te roepen over te gaan op het Nederlands. 
Rabbijnen die meewerken worden beloond, diegenen die tegenwerken 
kunnen op moeilijkheden rekenen. Artikel 5 herhaalt nog eens dat alle 
Opperrabbijnen, rabbijnen en onderwijzers, behalve diegenen die al voor 
12 september 1808 in functie waren, een examen Nederlands moeten doen 
ten bewijze dat ze die taal ‘volkomen magtig’ zijn.

8 Weerstand in Joodse kring

De formulering van Lodewijk Napoleon ‘alles uit de weg te willen ruimen 
dat de civilisatie van de Asjkenazische Joden kan belemmeren’, herin-
nert aan het rapport dat de Abbé Grégoire in 1794 schreef voor de Franse 
Convention nationale: Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les 
patois et d'universaliser l'usage de la langue française ‘Rapport over de nood-
zaak en de manier waarop het dialect uitgeroeid kan worden en het gebruik 
van de Franse taal algemeen ingevoerd kan worden’. Grégoire had vastge-
steld dat de meerderheid van de bevolking de nationale taal niet sprak 
en dat dit gebrek de gewone Fransen verhinderde hun door de Revolutie 
verkregen nieuwe burgerrechten uit te oefenen. Dialect betekende achter-
stand en achterlijkheid en dus armoede. Vandaar dat het gebruik van het 
dialect met alle middelen uitgeroeid moest worden net zoals het gebruik 
van het Jiddisch onder Hoogduitse Joden.

De link met Grégoire is niet geheel toevallig. Nog voor de Revolutie had 
Grégoire een prijsvraag uitgeschreven door de Société royale des Sciences 
et des Arts te Metz gewonnen met een Essai sur le régénération physique, 
morale et politique des Juifs (1787) ‘Essay over de fysieke, morele en politieke 
wedergeboorte van de Joden’, waarin hij zich enerzijds verzette tegen dis-
criminatie, temeer daar die het de Joden onmogelijk maakte zich tot nut-
tige leden van de samenleving te ontwikkelen, maar anderzijds pogingen 
tot bekering geenszins uitsloot, hoezeer hij zich ook tolerant betoonde ten 
opzichte van afwijkende meningen en geloofsovertuigingen. Joden moes-
ten zich aanpassen aan de maatschappij waarin ze leefden. Natuurlijk ook 
qua taal. Toen Grégoire in 1803 Amsterdam bezocht was hij aangenaam ver-
rast daar joden te ontmoeten die nauwelijks van ‘echte’ Amsterdammers 
onderscheiden waren. (Blom e.a. 2017 p. 206). Nu waren de gesprekpart-
ners van de Abbé te Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk 
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Joden uit de kring van Felix Libertate. Grégoire maakte zich tot spreekbuis 
van deze Amsterdamse vrienden toen hij in 1807 in het Franstalige maar te 
Amsterdam uitgegeven blad Le Conservateur: journal de littérature, de scien-
ces et de beaux arts ‘Nieuwe observaties over de Joden, in het bijzonder die 
te Amsterdam en te Frankfurt’21 publiceerde, waarin hij volledig de kant van 
Adath Jessurun koos (Bloemgarten 2007 p. 217).

De taalpolitiek van Lodewijk Napoleon en het Opperconsistorie stuitte 
weliswaar op veel weerstand in de kring van de traditionele bestuurde-
ren van de Asjkenazische synagogen en daardoor ook onder de ongelet-
terde massa van Hoogduitse Joden, het verhinderde een Commissie 
Armenscholen niet om op 10 oktober 1809 tien nieuwe Joodse armenscho-
len te openen in Amsterdam, waar het onderwijzend personeel zo veel 
mogelijk Nederlands sprak. Hartog de Hartog Lémon, voorzitter van het 
Opperconsistorie en lid van de Commissie, hield bij die gelegenheid een 
toespraak, waarin hij nadrukkelijk pleitte voor onderwijs in de moedertaal, 
waarmee hij het Nederlands bedoelde. Zelfs voor gewijde teksten hoeft 
geen uitzondering gemaakt te worden.

De Engelsche leeraar vertaalt de de heilige taal in het Engelsch; de Franschman 
in het Fransch; de Duitscher in het Hoogduitsch, en zoud gijlieden u schamen 
onze kinderen, voor zo veel gij die taal magtig zijt: in het Nederduitsch te 
onderwijzen. Waaruit wil men bewijzen dat het ongeoorloofd zoude zijn het 
hebreeuwsch in goed hollandsch te vertalen, en in dezelve te onderwijzen? 
Welke dwaze vijand van de Joden in dit gewest, heeft deze logentaal uitge-
braakt? (Bloemgarten 2007 p. 274).

Toch was de koninklijke taal- en onderwijspolitiek maar zeer ten dele suc-
cesvol. Kroniekschrijver Wing (zie n. 13) beschrijft hoe er in 1810, als er in 
de synagoge een aankondiging gedaan wordt in het Nederlands, zeer heftig 
geprotesteerd wordt (Rädecker 2015 p. 73). Wing zelf reageert wanhopig, 
als hij over de koninklijke opdracht tot bijbelvertaling hoort. Hij heeft de 
koning hoog,

maar hij wordt door booze en slechte Joden aangestookt. Wanneer Joden 
zelven zulke dingen beginnen, ons met den Christen gelijk te doen zijn, zoowel 
in de taal, (…); wat zal dan mettertijd van ons Joden worden? (Roest, 1876-1880, 
1878-1879 p. 111).

De parnassim schrijven in mei 1810 aan het Opperconsistorie dat telkens 
als er een van de synagogen een mededeling in het Nederlands wordt 
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voorgelezen, er bijna een oproer uitbreekt. De leden zijn zo gehecht aan 
hun oude gewoontes en hebben er zo’n afkeer van om in het Nederlands 
toegesproken te worden dat de orde niet bewaard kan worden. De parnas-
sim, die ook tot taak hebben orde en rust te bewaren in hun godshuizen, 
trekken hun handen er daarom vanaf (Bloemgarten 2007 p. 275).

In het onderwijs lukte de vernederlandsing ook niet erg soepel. Er wa-
ren immers nauwelijks Joodse onderwijzers die voldoende Nederlands be-
heersten. Waar het Opperconsistorie verlangde dat alle correspondentie in 
het Nederlands plaats vond, wekt het dan ook geen verbazing dat het brie-
ven ontving in meer dan kreupel Nederlands. Onderwijzer Izak Wollef uit 
Appingedam, meldde de toezichthouders op 8 april 1810:

Mijne Heeren, Vaaders van onsse Isralitsche gemeente ik vinde mijn verpligt 
om ulieden an te spreeken weegens dat hier in Appikendan in omloop zij: 6 of 
agt weeskindren; die op de straaten loopen en hebben keenerlij leer: het wor 
zy niet gleert niet te globen in het Joodsche of hollandsche taal schrijfen of 
leessen. Die Reede dan van da deesse gemeente of de Leedemaaten niet dato 
geven willen: en ik als school meest by de patoclire meenschen die grag heb-
ben willen dat ik by zij blijven zal; etc. Bloemgarten (2007 p. 277).

De grootste tegenslag voor de onderwijsvernieuwing en de taalpolitiek 
was echter de terugroeping van Lodewijk Napoleon door zijn broer op 1 
juli 1810 en de daaropvolgende staatkundige inlijving bij Frankrijk. Het 
Opperconsistorie werd opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam een regio-
nale organisatiestructuur die ingepast werd in het Franse systeem, waarbij 
er geen ruimte meer was voor specifieke Nederlandse maatregelen. De na-
druk op het Nederlands verdween. De Franse gouverneur Lebrun zette de 
financiële steun aan de bijbelvertaling stop want ‘wat had je immers aan 
een vertaling van de ene dode taal in de andere’ (Wallet 2006 p. 336). De 
vroegere leiders van de synagogen wisten hun oude machtsposities goed-
deels weer in te nemen en het vernieuwingsstreven leek verslagen (Wallet 
2007 pp. 21-22).

9 Willem I en het Jiddisch

Toen in 1813 het Franse empire instortte en de Oranje-Nassaus als vorst 
terugkeerden naar Nederland, ging de meerderheid van de Nederlandse 
Joden ervan uit dat Koning Willem I de toestand van vóór 1795 zou restau-
reren. De Joden waren immers uitermate koningsgezind en daarom zou, 
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was de verwachting, de koning wel geneigd zijn de traditionele, conser-
vatieve leiders van de Joodse gemeenschap tegemoet te komen en in hun 
oude machtspositie te herstellen (Wallet 2007 p. 21). Ze kregen de kous op 
de kop. Binnen een paar maanden stelde de koning een ‘Commissie tot de 
zaken der Israëliten’ in die een paar jaar later tot Hoofdcommissie werd 
omgevormd en die in feite de opvolger werd van het Opperconsistorie. De 
leden kwamen uit alle Joodse geledingen en groeperingen. Opvallend is dat 
er geen rabbijnen deel uitmaakten van dit bestuurlijk orgaan (Wallet 2007 
pp. 26-28). De Hoofdcommissie heeft bestaan van 1814 tot 1870 (Wallet 2006 
p. 336).

De Hoofdcommissie speelde, zoals Wallet (2006 p. 337) laat zien, een 
hoofdrol in de ‘strijd tegen het Jiddisch’. Het beleid van de commissie streef-
de naar zowel centralisatie van het gezag over de Joodse gemeenten en het 
Joodse onderwijs als naar het opleggen van een uniforme nationale identi-
teit. Of het nu ging om Joodse Nederlanders, Franssprekende katholieken 
uit het Zuiden of Friessprekende inwoners van het uiterste Noorden, de 
koning streefde naar nationale eenheid. De Hoofdcommissie nam het op 
zich de Nederlandse Joden deze Nederlandse identiteit bij te brengen of op 
te leggen.

[H]et beleid met betrekking tot de joodse gemeenschap liep op veel pun-
ten parallel aan het beleid ten aanzien van andere culturele minderheden, 
zoals de Friezen. De culturele eenwording van Nederland betekende voor 
regionale en culturele minderheden dat zij zich moesten aanpassen aan de 
door Den Haag geformuleerde standaard voor taal, tijd en beschaving. (…) 
Het spreken van dialecten werd ontmoedigd en op de scholen mocht al-
leen het Standaardnederlands geleerd worden. (…) Jiddisch werd gezien als 
een verbastering van het Hoogduits, zeker niet als een afzonderlijke taal. 
Omdat de Hoofdcommissie een overheidsinstantie was, mocht er alleen in 
het Nederlands gecommuniceerd worden. Het was plaatselijke bestuurders 
daarom verboden in het Jiddisch of in het Hebreeuws te corresponderen met 
de Hoofdcommissie (…) (Wallet 207 pp. 96-97).

In de archieven van de Hoofdcommissie vindt men, net als in die van het 
Opperconsistorie, tal van brieven en documenten die bewijzen dat het met 
de kennis van het Nederlands in Joods Nederland nog niet overal goed ge-
steld was.

In 1817 schreef commissaris-generaal voor het onderwijs Repelaer 
van Driel een rapport voor de koning waarin hij isolement waarin de 
Nederlandse Joden zich tot hun schade en schande bevonden weet aan het 
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gebruik van het Jiddisch, een smerig en gedegenereerd Hoogduits, dat meer 
dan wat dan ook bijgedragen heeft aan de achterstand van deze bevolkings-
groep. In landen waarin dit ‘koeterwaals’ niet gesproken wordt, is het met 
de Joden veel minder slecht gesteld. Het Jiddisch diende dus te verdwijnen. 
Willem I volgde het advies op en vaardigde op 10 mei 1817 een Koninklijk 
Besluit uit, dat grotendeels aansloot bij wat Lodewijk Napoleon acht jaar 
eerder verordend had: reorganisatie van het onderwijsbestel, waardoor 
Joodse leerlingen alleen nog voor godsdienstonderwijs naar Joodse scho-
len zouden gaan, het andere onderwijs moesten ze in theorie volgen op 
plaatselijke armenscholen, het invoeren van examens voor onderwijzers en 
het tegengaan van het brabbeltaaltje Jiddisch (Van Cleef-Hiegentlich 1985, 
pp. 237-238, Wallet 2006 p. 339 en Wallet 2007 pp. 137-138). Nog jaren later 
werd het verbod van Jiddisch als onderwijstaal als een van de belangrijkste 
bestanddelen van Willems taalpolitiek gezien:

Dat het onderwijs in het zuiver hebreeuwsch en hollandsch, met uitsluiting 
van de basterd joodsche taal, zal worden gegeven (Belinfante 1835 1,3 p. 5).

De Hoofdcommissie realiseerde zich dat een abrupte overgang op het 
Nederlands onmogelijk was, ware het alleen maar door gebrek aan school-
krachten, die het Nederlands voldoende meester waren. De geleidelijk-
heid waarmee het Jiddisch door het Nederlands vervangen werd, bleek 
echter wel heel traag. In 1838 klaagde Ahasverus Samuël van Nierop, een 
Amsterdams Joodse advocaat die zich als liberaal verzette tegen het te af-
wachtende beleid van de Hoofdcommissie (Wallet 2007 pp. 202), dat er nog 
zoveel godsdienstles in het Jiddisch werd gegeven. Het Jiddisch was in zijn 
ogen:

[Een] germanistich barbarisme dat gelijk een weeke wasklomp, die in veler 
handen is geweest, alle indrukken aangenomen heeft, die verdreven geloofs-
genoten en hunne nakomelingen (…) daaraan gegeven hebben (geciteerd naar 
Schut 1991 p. 161).

Van Nierop beklaagde zich er in 1846 nog over dat er te weinig of niet in 
het Nederlands gepreekt werd in de synagoge. Maar ook in de scholen was 
het Jiddisch in de jaren ’50 van de 19de eeuw nog niet geheel verdwenen. 
Samuël Israël Mulder (1792-1862), hoofdinspecteur van het Joodse onder-
wijs en groot pleitbezorger voor het Nederlands als onderwijstaal, had bij 
het afnemen van een examen zich bediend van het Joods Duitsch, Jiddisch. 
Dit kwam hem in juli 1854 op een berisping te staan. Hij diende immers ‘bij 
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te dragen tot wering dezer basterdtaal’ (Wallet 2007 p. 282 n. 75). Toch was 
het lot van het Jiddisch bezegeld.

10 Van Jiddisch naar Jodehoeksch

De druk van overheidswege, maar ook de toenemende aandrang vanuit de 
eigen gemeenschap om te integreren en dus Nederlands niet alleen te zien 
als formele ‘moedertaal’, maar ook als feitelijke, leidde tot het verdringen en 
langzaam uitsterven van het Jiddisch in Nederland.

Voor het Jiddisch keerde het tij in het laatste kwart van de 19e eeuw; het aantal 
sprekers nam snel af. De Nederlandse Asjkenazische Joden die voor 1875 gebo-
ren waren spraken vrijwel zeker Jiddisch, maar voor jongere generaties was dat 
hoe langer hoe minder vanzelfsprekend (Hinskens 2015 p. 33).

Wellicht is Hinskens zelfs te optimistisch. Johan Winkler (1874, 2 p. 87-88), 
de verzamelaar van de Nederlandse tongvallen, beschrijft hoe binnen het 
Amsterdams nog weer dialecten te onderscheiden zijn. Een daarvan is het

Jodehoeksch. De bekende en befaamde, haast had ik gezet beroemde am-
sterdamsche Jodehoek, het ‘Jerusalem der ballingschap’ omvat (…). In den 
Jodehoek spreekt men heden ten dage drie onderscheiden tongvallen:

  a. Het Amsterdamsch-joodsch, het afschuwelijkste dialect der nederduitsche 
taal. De joodsche tongslag (accent) en tongval, rijkelijk met slecht hebreeuw-
sche en slecht hoogduitsche woorden en vormen vermengd, is overal bekend 
en overal de zelfde, maar klinkt, zoo als Joden zelven mij meermalen verzekerd 
hebben, nergens zoo karakteristiek, nergens zoo leelijk als juist hier. Vroeger 
was er ook nog een duidelijk onderscheid op te merken tusschen de amster-
damse joodsche tongvallen van de hoogduitsche en van de portugeesche 
Joden. Vooral zoo lang de portugeesche Joden nog onderling de portugeesche 
en spaansche talen bleven spreken of althans nog beoefenden, was dit onder-
scheid groot; (…)

  b. Het Joosch-hollandsch, dat de meer beschaafde en aanzienlijke Joden he-
den ten dage spreken; het is modern hollandsch dat met den bekenden jood-
schen tongslag (onder anderen met talrijke aspiraties) gesproken wordt, en ook 
nog min of meer met enkele hebreeuwsche en hoogduitsche vormen en woor-
den is vermengd. (…)
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  c. De tongval der Christenen die in den Jodenhoek wonen en die natuurlijk 
iets, in woorden en zegswijzen, bij menschen die niet of kwalijk lezen kunnen 
zelfs in de aspiraties, van den joodschen trant heeft overgenomen.

Of Het ‘Amsterdams-joodsch’ van Te Winkel nog Jiddisch genoemd mag 
worden, valt op basis van zijn uitleg ernstig te betwijfelen. Veertig jaar later 
was de taal echt verdwenen schrijft de graecus Ezechiël Slijper(1916 p. 40).

[D]e Joden uit het Ghetto lieten het joods-duits [=Jiddisch] varen, legden zich 
op de landstaal toe, omdat zij begrepen dat een eerste voorwaarde voor inder-
daad volkomen gelijkstelling met de burgers des lands het gebruik van dezelfde 
taal moest zijn. Zonder heftige, inwendige strijd is dat niet bereikt, de eerste 
helft van de 19de eeuw is er getuige van geweest; koninklike dwang moest de 
nieuwe richting tegen de oude behoudzucht ten zege voeren. (…) Bij de grote 
massa is intussen de verandering eigenlik maar zeer oppervlakkig voltooid. Er 
bestaat geen joods-duits meer, jodennederlands echter bestaat er wel degelik.

Het Jiddisch is in de tweede helft van de 19e eeuw uit Nederland verdwenen. 
Verdreven of uitgestorven kan wellicht beter geconcludeerd worden en dat 
is gebeurd door twee factoren, zoals Slijper al aangeeft: enerzijds het eman-
cipatiestreven van een kleine groep voorlopers uit eigen Joodse kring en 
vervolgens door opgelegd staatsbeleid, de taalpolitiek van eerst Lodewijk 
Napoleon en later Willem I.

Maar het Jiddisch is niet verdwenen zonder sporen na te laten, eerst in 
een Joods Nederlands etnolect (Hinskens 2015), maar nu dat ook zo goed 
als verdwenen is door de sjoa, als Koosjer Nederlands, Joodse woorden in de 
Nederlandse Taal (Van de Kamp en Van der Wijk 2006).

Noten

1 Geciteerd naar Cohen (2015 p. 44).
2 Artikel 13 van de Unie van Utrecht stelt ‘dat een yder particulier in sijn religie vrij sal 

moeten blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moeten achterhaelen 
ofte ondersoucken’ (geciteerd naar Blom e.a. 2017 p.71). Dit is vanzelfsprekend slechts 
een van de vele motieven die Joodse vluchtelingen hadden om naar Nederland te ko-
men. Het feit dat het welvarend Holland werk te bieden had, is een even belangrijke 
factor. Net als het oorlogsgeweld dat Centraal Europa teisterde, zoals hierna aangegeven 
wordt.

3 Asjkenazim komt uit het Hebreeuws en gaat terug op de ‘volksnaam ‘Aškenaz, in Genesis 
10:3, die in talmoedische tijd in verband werd gebracht met Duitsland’ (Van Veen en Van 
der Sijs (2000) Etymologisch Woordenboek, geciteerd naar http://www.etymologiebank.

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/asjkenazim
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nl/trefwoord/asjkenazim). Asjkenaz was een van de zonen van Gomer en de kleinzoon 
van Jafet. Volgens de overlevering zouden de nakomelingen van Asjkenaz zich langs de 
Rijn gevestigd hebben, waar zij tot het jaar 1000 ‘goed behandeld werden’ (Moormann 
1932 p. 151).

4 De Poolse gemeente bestond tot 1673, toen het stadsbestuur inging op de klachten van 
de ‘Hoogduitse Natie’ en de Poolse gemeente dwong in de grote Asjkenazische gemeen-
te op te gaan (https://nihs.nl/geschiedenis/historie-van-joods-amsterdam/).

5 ‘Opperrabbijnen waren tot dusver [= tot 1836; CH] óf telgen van rabbinale dynastieën 
(zoals de Löwenstamms) óf geïmporteerd uit het buitenland (Blom e.a. 2017 p. 259). 
De stichter van de Löwenstamm dynastie in Amsterdam was Arjeh Leib ben Sjaoel 
Löwenstamm, die van 1740 tot 1755 opperrabbijn was (Blom e.a. 2017 pp. 159-160). Het 
Rijksmuseum beschikt over een portret van Löwenstamm, waarop hij voluit ‘Saul ben 
Arjeh Leib Polonus’ wordt genoemd (https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-
1927-219). ‘De zoon en de kleinzoon van de in Krakau geboren opperrabbijn Arjeh Leib 
ben Sjaoed Löwenstamm (ca. 1690-1755) gingen vanzelfsprekend in thuisland Polen ter 
academie, om daar een superieure joodse scholing te krijgen’ (Blom e.a. 2017 p. 212). 
Deze zoon, Saul (1717-1790), en kleinzoon, Jacob Moses (1747-1815), zijn vervolgens de 
opvolgende Asjkenazische opperrabbijnen van Amsterdam geworden. Saul was geboren 
in het Poolse Rseszów en bekleedde functies in Centraal-Europa, alvorens zijn vader 
op te volgen in Amsterdam (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10148-lowen-
stamm-saul). Jacob Moses, de laatste Amsterdamse opperrabbijn uit de Löwenstamm 
familie, gold als aartsconservatief en was een groot verdediger van het Jiddisch als taal 
van en voor de Asjkenazische gemeenschap (Molhuysen e.a. 1924 p.967-968).

 Tot ver in de 19e eeuw bekleedden nazaten uit de Löwenstamm dynastie rabbinale  
posities in de belangrijkste Asjkenazische centra van West-Europa (Londen, Mannheim, 
Halberstadt, Berlijn. Frankfurt am Oder, Breslau, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
(Schulvass 1971 p. X).

6 Voor een discussie van De Pinto’s pamflet zie Hertzberg (1986 pp. 180-183)
7 Aanleiding voor het schrijven van de Apologie was de recente verdrijving van Joden uit 

Bordeaux.
8 Dit idee, dat Sefardim sociaal en intellectueel superieur waren aan Asjkenazim, heeft tot 

ver in de 20e eeuw stand weten te houden (cf. Cohen 2015).
9 Het ‘gemengde toelatingsbeleid van Felix Libertate was hoogst uitzonderlijk voor deze 

tijd. Nederland was een genootschapsland in de 18e en 19e eeuw. Joden konden door-
gaans evenwel geen lid worden van deze clubs. Het Amsterdamse Felix Meritis, een ui-
terst verlicht gezelschap dat op gericht is in 1777, besloot eerst tot toelating van Joden in 
1862. Over Joden en Nederlandse Genootschappen 1750-1850, zie Hanou in Berg (1996).

10 Zie bijvoorbeeld Van Cleeff-Hiegentlich (1985 p. 232): ‘Tot hun juridische gelijkstel-
ling in 1796 ten tijde van de Bataafse Republiek bezaten de in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden wonende Joden de status van vreemdeling. Zij maakten deel uit 
van een vreemde natie, de zogenaamde Joodse natie (…)’.

11 Moses Mendelssohn (1729-1786).
12 Zwiers (2003 p. 328 n. 282) veronderstelt ten onrechte dat het ging om een vertaling in 

het Nederlands.
13 Deze overwinning bleek slechts tijdelijk. In juni 1798 nam generaal Daendels de macht 

over en installeerde een gematigder bestuur, waardoor ook de parnassim weer in hun 
posities konden terugkeren. Deze restauratie leidde evenwel niet tot een hervatting van 
de Diskursn-strijd.

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/asjkenazim
https://nihs.nl/geschiedenis/historie-van-joods-amsterdam/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1927-219
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1927-219
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10148-lowenstamm-saul
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10148-lowenstamm-saul
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14 Er zijn in de Diskursn drie vaste discussianten, die zeker in de afleveringen van de naye 
kille voldoen aan stereotiepe beelden. In de polemische reacties van de alte kille kun-
nen de karakters daarentegen wel eens anders uit de hoek komen. Yankel Frantsman is 
geen lid van de naye kille, maar staat niet bij voorbaat negatief tegenover wat er uit die 
hoek komt. Hij onderzoekt alles en behoudt het goede. Hij drijft zaken met Frankrijk. 
Zijn vaste gesprekspartners zijn Anshel Hollander, inderdaad een typische Hollander 
die zegt wat hij denkt. Hij is actief lid van de naye kille. De derde deelnemer aan de 
gesprekken is Gumpel Shpanyer, een dom lid van de alte kille.

15 In de Jiddische kroniek van de conservatieve Bendit ben Eisik Wing, ook wel B.I. 
Benjamins genoemd, die de conflicten in de Amsterdamse Asjkenazische gemeenschap 
beschrijft, komt Carolus ook voor in de aantekeningen van 1802. Wing schrijft: ‘En met 
hen kwam mee Kalman zoon van Mosje Slachter, die Carolus Asser genoemd wordt’ 
(Zwiers 2003 p. 331), waarmee hij duidelijk maakt dat de verhollandste Carel volgens 
zijn traditionele opvatting eigenlijk gewoon op zijn Jiddisch Kalman of Kalmen moest 
heten. In 1811 noemt hij hem ‘Carolus Asser Kalman zoon van de geachte Mozes Slachter.’ 
(Zwiers 2003 p. 337). Vader Mozes Asser wordt nog steeds met zijn intern-Joodse naam 
aangeduid, Slachter. De nog verder geassimileerde zoon wordt ook binnen Joodse kring 
al Asser genoemd, zij het met als toevoeging zijn Jiddische familie-voornaam Kalman.

16 Michman (1981 p. 81) noemt het beleid van Lodewijk Napoleon ten opzichte van de 
Joden ‘het meest verlichte in het toenmalige Europa’.

17 De natuur produceert slechts de mens, opvoeding doet de rest en maakt de mens nuttig 
voor de staat of voor zijn taak. Het onderwijs aan de Joodse jeugd in het algemeen in 
Amsterdam wordt volkomen verwaarloosd. Op een paar na worden de kinderen toever-
trouwd aan rabbijnen, die, arm en zelf slecht opgeleid, afkomstig zijn uit het diepste van 
Polen, enzovoort. Deze rabbijnen kennen hun eigen moedertaal al niet; ze weten nog 
minder van de onze; na een tijdje worden deze arme kinderen kleine Polen of Duitsers 
die even slecht opgeleid zijn als hun leraren.

18 De onderwijzers of leermeesters onderwijzen alleen Hebreeuws, (...) zelfs de moeder-
taal [= Nederlands] kan men niet leren van mensen die aangesteld zijn om onderricht te 
geven, en die vaak Duitsers zijn en vooral Polen (...)

19 De opvoeding van de jeugd, die aan bijgelovige rabbijnen was toevertrouwd, werd ver-
waarloosd; de moedertaal [= het Nederlands] werd vrijwel niet onderwezen; er werd 
een jargon [= Jiddisch] gesproken; men onderhield zijn correspondentie in deze zoge-
naamde taal; kortom, alle hoop om ooit dit deel van de mensheid te doen herleven, is 
uitgedoofd (Colenbrander 1910, 5.1, 408).

20 De tekst van dit decreet is gepubliceerd in Jaarboek voor de Israelieten (1808 pp. 9-19).
21 Grégoires Franstalige publicatie is toegankelijk via https://books.google.nl/books?i

d=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+ju
ifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4h
cEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIM
TAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20
particulierement&f=false (geraadpleegd 10 mei 2018). Grégoires pleidooi maakte in-
druk, want niet alleen reageerde een leider van de Alte Kille met een portestbrief aan 
de Koning (Bloemgarten 2007 p.217), maar hetzelfde jaar nog werd een Nederlandse 
vertaling gepubliceerd: Abbé Grégoire (1807). Nieuwe bedenkingen over de Joden, en bij-
zonderlijk over die van Amsterdam en Frankfort, door den heer Gregoire, oud bisschop van 
Blois, senateur, enz. Den Haag: Belinfante & Comp.

https://books.google.nl/books?id=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+juifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4hcEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIMTAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20particulierement&f=false
https://books.google.nl/books?id=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+juifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4hcEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIMTAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20particulierement&f=false
https://books.google.nl/books?id=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+juifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4hcEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIMTAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20particulierement&f=false
https://books.google.nl/books?id=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+juifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4hcEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIMTAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20particulierement&f=false
https://books.google.nl/books?id=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+juifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4hcEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIMTAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20particulierement&f=false
https://books.google.nl/books?id=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+juifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4hcEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIMTAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20particulierement&f=false
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