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Pinkas en memorboek van Oisterwijk 

Jiddisch perspectief op 
joods plattelandsleven 
Hoe ging de vestiging van een nieuwe joodse gemeenschap in Nederland in 
de achttiende eeuw in zijn werk? Hoe kreeg zo'n gemeenschap een eigen, 
samenbindende identiteit? Op deze vragen zijn antwoorden te vinden in vier 
manuscripten in de collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana afkomstig uit 
het Brabantse stadje Oisterwijk. Ze leggen getuigenis af van de opmerkelijke 
creativiteit en diepgaande joodse kennis van een kleine joodse gemeenschap. 

Bart Wallet In de rijke collectie van de Bibliotheca 
Rosenthaliana van de Universiteit van 
Amsterdam domineren Hebreeuwse boeken en 
handschriften. Daarnaast is er ook een aanzien 
lijke collectie met materiaal in het Jiddisch, de 
taal van de joodse diaspora, die in de middel 
eeuwen ontstond als een van de varianten van 
het Middelhoogduits. Tot halverwege de negen 
tiende eeuw was dit Jiddisch de voertaal van 
het overgrote deel van de Nederlandse joden. 
Het wekt dan ook weinig verwondering dat de 
handgeschreven erfenis van de vroegere joodse 
gemeente in het Brabantse Oisterwijk goeddeels 
in het Jiddisch is gesteld. 

Docent Hebreeuws & 
Joodse Studies, Universi 
teit van Amsterdam 

De vier handschriften uit 
Oisterwijk in de collectie 
van de Bibliotheca Rosen 
thaliana. 

Papieren geheugen 
Slechts vier handschriften uit Oisterwijk 
resteren, vervaardigd tussen 1764 en 1868. 
Samen vormen ze een vrijwel doorlopend pinkas 
(meervoud: pinkasiem). De beste vertaling 
daarvan is de term 'protocollenboek', maar 
sprekender is wellichtde omschrijving 'papieren 
geheugen'. In de vroegmoderne tijd en tot in 

de negentiende eeuw hadden 
alle joodse gemeenten een 

dergelijk pinkas: daarin 
werden nieuwe leden 
bijgeschreven, 
begrotingen opge 
steld, rekeningen 
genoteerd, publieke 
afkondigingen 
vastgelegd, reli 
gieuze gebruiken 
omschreven en 
nieuwe reglementen 
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genoteerd. De inhoud is vaak verrassend en geeft 
onverwachte in kijkjes in lokaal joods leven. 
Dat varieert van contacten met de overheid over 
specifieke verboden voor joden tot een ruzie met 
de rabbijn of interne straffen voor joden die het 
waagden niet-kosjer vlees te verkopen. 

De Oisterwijkse pinkasiem zijn extra interes 
sant, omdat ze naast de gebruikelijke faits divers 
ook een overzicht van de lokale minhagiem 
bevatten: de religieuze gebruiken die specifiek 
zijn voor een lokale joodse gemeenschap. Hierin 
wordt bepaald wie opgeroepen mogen worden 
om de Tora te lezen in de synagoge - en in welke 
volgorde dat precies gebeurt. Ook wordt de juiste 
volgorde van de verplichte gebeden bepaald, de 
rol die bezoekers van elders vervullen, enzo 
voort. Het klinkt heel technisch, maar wie met 
enige verbeelding deze regels leest, ziet hoe op 
een willekeurige sjabbat de Brabants-joodse 
kooplieden en slagers hun synagogedienst 
vormgaven. 

In een pionierend project zijn onlangs in 
opdracht van de Stichting Behoud Joodse 
Begraafplaats Oisterwijk de pinkasiem vertaald 
door Jenneken Schouten, alumna van de MA 
Hebrew and Jewish Studies aan de Universiteit 
van Amsterdam. In een fraai uitgegeven boek 
zijn zowel de Jiddische tekst als de Nederlandse 
vertaling te lezen. Daardoor zijn de pinkasiem 
nu goed toegankelijk voor een breder publiek. 
Wat leveren deze pinkasiem voor inzichten op 
voor ons beeld van joods plattelandsleven in 
Nederland in de achttiende en vroege negen 
tiende eeuw? 

Regionaal verband 
De pinkasiem bevatten reglementen en flarden 
notulen van de joodse gemeente Oisterwijk, 
maar ook van een regionaal samenwerkingsver 
band van alle joden in de Meijerij (historische 
regio) van's-Hertogenbosch. Twee keer per jaren 
kwamen de joodse gemeenschappen van Veghel 
en Schijndel, Waalwijk, Eindhoven en Oisterwijk 
bijeen, overlegden ze over gemeenschappelijke 
belangen en stelden vast hoeveel elke gemeente 
bij moest dragen aan het salaris van de gezamen 
lijk aangestelde rabbijn. Een dergelijk regionaal 
verband, een Landjudenschaft, kwam in de 
Duitse landen veel voor, maar in de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden is dit het enige 
bekende voorbeeld. Daarmee documenteren de 
pinkasiem een uniek verschijnsel en laten goed 
het functioneren daarvan zien. In de rest van de 
Republiek waren de joodse gemeenten allemaal 
zelfstandig en bestonden er slechts informele 
vormen van samenwerking. Pas in de Bataafs 
Franse tijd zou door de overheid de vorming 
van een overkoepelend joods 'kerkgenootschap' 
worden afgedwongen. 

Eigen identiteit 
Waar deze pinkasiem vooral een goed beeld van 
geven, is hoe een nieuwe joodse gemeenschap 
wordt gevormd. Duits-joodse immigranten 
vormden samen met uit Amsterdam afkomstige 
kleine kooplieden de nieuwe gemeenschap. Hoe 
werd de totstandkoming van de gemeenschap 
bevorderd? Dat gebeurde allereerst door joden die 
langer dan vier weken in Oisterwijk verbleven, de 
kans te geven lid te worden. Wie lid was, betaalde 
contributie en mocht tot het bestuur toetreden. 

In totaal waren er vijf mannen die de belang 
rijkste beslissingen namen. Op brutaliteiten 
tegen hen stond een boete! Respect moest er 
uiteraard ook voor de eigen rabbijn zijn, die daar 
naast parttime dokter was. 

Door het duidelijk vaststellen van de eigen 
minhagiem, met daarin elementen die vertrouwd 
waren voor de 'Amsterdammers' én voor de 
Duitse immigranten, ontstond een duidelijk 
omlijnde lokale joodse identiteit. Die werd verder 
geschraagd door het eigen memorboek: een lijst 
met namen van joodse gemeenten die sinds de 
middeleeuwen slachtoffer waren van anti-joods 
geweld en van namen van rabbijnen en lokale 
joden die vanwege bijzondere presentaties herin 
nerd moesten worden. Eens per jaar, tijdens de 
treurdag Tisja be'Av, werd het memorboek voor 
gelezen. De selectie van plaatsnamen laat zien 
dat de nieuwe joodse gemeente verbonden wordt 
aan de erfenis van in de middeleeuwen uitge 
roeide joodse gemeenten in Brabant als Brussel, 
Mechelen, Leuven en Antwerpen. In Oisterwijk 
is niet sprake van een nieuwe start, maar van 
een terugkeer van het joodse leven in het oude 
hertogdom Brabant. 

De Oisterwijkse pinkasiem leggen zo de zorg 
vuldige strategie bloot van een gemeenschap van 
enkele tientallen joden die onder leiding van hun 
geleerde rabbijn, Jekoetiël Suskind Rafe, hun 
eigen joodse leven energiek opbouwen. Daarbij 
wordt deze nieuwe gemeente geplaatst in de 
oude regionale joodse geschiedenis en tegelij 
kertijd verbonden met andere Brabants-joodse 
gemeenten. 

Hoewel de manuscripten 
grotendeels Jiddisch talig 
zijn, komen hier en daar 
ook passages in het He 
breeuws, Aramees en Ne 
derlands voor. 
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