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Hoofdstuk 3.    Tradities gecentreerd rond een goddelijke wet: de Joods-
talmoedische en  Islamitische traditie 
 
Afdeling 1.   Inleiding  
 
Rechtstradities ontwikkelen zich in een cultuur en worden daar in min of meer sterke mate 
door beïnvloed. De religieuze traditie is daarbij één van de meest dominante 
(cultuurbepalende) elementen. Dat betekent niet dat in alle rechtstradities de religieuze 
tradities dezelfde rol speelt. De westelijke tradities zijn in vrij sterke mate beïnvloed  door het 
christendom1352 maar hoewel dit een monotheïstische religie is, heeft dit tot resultaten in het 
recht geleid die vrij sterk verschillen van de rechtsstelsels beïnvloed door andere 
monotheïstische tradities. 
 
De islâm (althans de voornaamste stromingen daarbinnen) en bepaalde stromingen in het 
Jodendom zijn daardoor gekenmerkt dat zij (zoals bepaalde christelijke stromingen in het 
verleden) een "claim" leggen op de burgerlijke rechtsorde, een stel regels hebben ontwikkeld 
die beschouwd worden als geldend recht, met voorrang op de burgerlijke rechtsorde. Hoe ver 
de "claim" gaat die daarbij gesteld wordt, wordt verderop ander uitgewerkt (bv. geldt zij voor 
alle rechtstakken of enkel voor het personen- en familierecht; geldt zij voor iedereen binnen 
het territorium of enkel voor de aanhangers van die godsdienst). In de Westerse traditie sedert 
het romeins recht is het recht daarentegen een geheel van regels die weliswaar door religie 
mede kunnen bepaald zijn, maar in wezen van een andere orde zijn dan de religie. 
 
In de Joodse en islamitische rechtstraditie is het recht traditioneel gecentreerd rond een 
goddelijke wet, die door God werd geopenbaard (de visie op die openbaring verschilt wel 
sterk tussen Jodendom en islâm). In die zin noemt men het recht (wat ongenuanceerd) een 
"onderdeel van de theologie". Omgekeerd is voor deze religies de juridische plichtenleer de 
belangrijkste concrete uitdrukking van de religie (duidelijk meer dan in het Westers-
christelijke denken, waar de contemplatieve theologie (de orthodoxie, van Gr. 
doxa, leer of geloof) een grotere rol speelde). De religie bestaat niet op de 
eerste plaats uit een of andere geloof in de christelijke betekenis, maar in het naleven van de 
heilige wet. Het recht bestaat niet op de eerste plaats in de inrichting van de samenleving, 
maar in het afleiden van individuele plichten uit een bovennatuurlijke (transcendente), 
universele morele wet. De naleving van het recht is het middel voor de individuele mens om 
de natuurlijke orde te overstijgen (transcenderen). 
 
Deze religieuze tradities worden daardoor gekenmerkt dat zij een uitvoerig stel regels hebben 
ontwikkeld, die de meeste sociale verhoudingen regelen, en geacht worden terug te gaan op 
een rechtstreekse tussenkomst van G.d (en niet door de mens te zijn gemaakt al dan niet met 
goddelijke inspiratie). Door dit laatste kenmerk verschillen Jodendom en islâm duidelijk van 
het christendom en het hindoeïsme. 
Gevolg van dit uitgangspunt is dat, aangezien deze regels Gods woord zijn: 
- deze regels eeuwig onveranderlijk zijn (zie wel de uiteenlopende interpretatie van dit 
beginsel verder bij de nadere bespreking van Joodse en islamitische traditie); 
- interpretatie ervan enkel tot doel kan hebben om de enig ware eeuwige betekenis te 
achterhalen, niet om het recht aan te passen aan de maatschappelijke omstandigheden; 
- recht, religie en ethiek niet gescheiden kunnen worden. 
 

                                                
1352 cf. canoniek geïnterpreteerd Romeins recht 
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Vanuit een neutraal standpunt evenwel kan worden opgemerkt dat deze religieuze tradities 
slechts kunnen begrepen worden vanuit hun geschiedenis (Wirkungsgeschichte veeleer dan 
oorsprong), met name dat zij meer dan alle andere het product zijn van schriftgeleerden en 
zich ontwikkeld hebben in samenlevingen waar deze schriftgeleerden op rechtsgebied geen 
echte concurrentie ondervonden van andere rechtsbronnen zoals een actieve wetgever of een 
uitgebouwde rechtspraak. Vooral in de islâm is er bovendien een ongelofelijk grote 
continuïteit in de cultuur, waardoor er een veel kleinere breuk is met het eigen verleden dan in 
de Westerse culturen (met de breuklijnen van o.a. Renaissance en Verlichting/Revolutie). Zo 
bv. is de schrijftaal in de Arabische landen in beginsel nog dezelfde als 1300 jaar geleden. 
 
De hindoetraditie heeft (zie volgend hoofdstuk) in veel mindere mate de claim gehad 
voorrang te hebben op het burgerlijk gewoonterecht. Het is in grote mate het produkt van 
gewoonterecht, en daarnaast ook van schriftgeleerden; deze stonden evenwel in een 
polytheïstische traditie, en gingen niet van de gedachte dat de regels rechtstreeks door 
God(en) zijn gedicteerd, zodat het hindoerecht toch wel sterk verschilt van Joods en 
islamitisch recht. 
 
Een algemeen kenmerk : het personaliteitsbeginsel op basis van hoofdzakelijk religie 
 
Kenmerkend voor het Westerse recht is verder het territorialiteitsbeginsel, de idee dat 
rechtsmacht in wezen territoriaal is (territoriale jurisdictie) (dominant sedert de hoge 
Middeleeuwen). Kenmerkend voor de hieronder te bespreken rechtsstelsels is de rol van het 
het personaliteitsbeginsel, meer bepaald in het familie- en erfrecht, gegrond op religieus (niet: 
etnisch) toebehoren1353. 
 
Alhoewel het personaliteitsbeginsel in onze rechtsstelsels omzeggens verdwenen is, is het een 
beginsel dat in het verleden of in andere delen van de wereld ruime toepassing vond of vindt 
(zij het vaak op etnische in plaats van religieuze basis). Het bepaalt dat regels niet territoriaal 
werken, maar enkel van toepassing zijn op de leden van een bepaalde etnische of religieuze 
groep, waar die zich ook bevinden of gevestigd hebben. 
 
Het is duidelijk dat de toepassing van dit beginsel in bepaalde materies veel eerder denkbaar 
is dan in andere. Waar het beginsel vandaag bestaat, geldt het bijna uitsluitend het familie- en 
erfrecht. Andere materies kennen bijna overal een territoriale jurisdictie. 
 
Dit beginsel heeft in onze streken eveneens bestaan, zowel tijdens het Romeinse Rijk1354, als  
in de eerste eeuwen na de val van het Romeinse Rijk. Later is dit personaliteitsbeginsel bij 
ons langzaamaan verdwenen, gehomogeniseerd, althans voor zover het betrekking had op 
personen met dezelfde nationaliteit. Het werd evenwel weer opnieuw erkend in zoverre 
bepaalde minderheden met een andere godsdienst werden getolereerd (met name de joodse 
gemeenschappen). Heden ten dage is er - behoudens erg beperkte uitzonderingen1355 - slechts 
één groep meer met een van het territoriale afwijkend personeel statuut, m.n. de 

                                                
1353 Waarmee niet is gezegd dat dit altijd zo geweest is in bv. de oude joodse rechtstraditie.  
1354 Waar het eigenlijk werd afgeschaft door de Constitutio Antoniniana in 212, die alle inwoners het Romeinse 
burgerschap toekende, zodat ook op iedereen het burgerlijk recht - het ius civile - van toepassing werd. 
1355 Sommige Europese landen erkennen bv. wel dat het huwelijk op verschillende manieren kan worden 
gesloten, ieder volgens zijn religieuze aanhorigheid (zie bv. Italië, Griekenland), maar de gevolgen van het 
huwelijk zijn wel uniform geregeld. 
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vreemdelingen1356. Het naast elkaar laten bestaan van personele rechtsstelsels voor mensen 
van dezelfde nationaliteit, bv in het familie- en erfrecht, wordt in westerse landen vandaag 
meestal in strijd geacht met het gelijkheidsgebod1357. In een groot deel van de 19e en 20e eeuw 
werd wel nog veel ruimte gelaten voor autonomie op (vrijwillig gekozen) personele grondslag 
doordat de overheid heel veel overliet aan de burgerlijke maatschappij zelf; op het einde van 
de 20e eeuw kwam dit steeds meer onder druk te staan. 
 
Europese landen hebben nochtans heel vaak het personaliteitsbeginsel toegepast in overzeese 
gebieden (zie verder het voorbeeld van Indonesië; zie ook de geschiedenis van Egypte; tot op 
vandaag kent Frankrijk het personaliteitsbeginsel in Nieuw-Caledonië, met wel de zeer 
éénzijdige kijk waarbij een "inlander" wel kan kiezen voor het personeel statuut van Frans 
recht, maar in beginsel niet meer kan terugkeren naar het statuut van inheems recht)1358. 
 
Het personaliteitsbeginsel heeft ook zeer uiteenlopende vormen gekregen, zoals het stelsel 
van de Milletler in het Ottomaanse rijk (zie verder), de apartheid in Zuid-Afrika, enz.  In 
andere rechtsstelsels krijgt het juridisch pluralisme uitsluitend vorm door middel van 
privaatrechtelijke technieken, bv. door een ruime opvatting over de vrijheid van vereniging. 

                                                
1356 Bovendien is er een zekere tendens naar vervanging van het nationaliteitsbeginsel in de IPR door het 
woonplaatsbeginsel. Wat erfrecht betreft is in ons IPR de personaliteitsregel reeds lang geweken voor het 
woonplaatsbeginsel (voor roerende goederen) en wet van de ligging (inzake onroerend goed). 
1357 Zij het dat bepaalde landen daarin veel radicaler zijn dan anderen, meer bepaald Frankrijk met zijn 
"republikeinse" opvatting van een "république une et indivisible", die elk begrip van groepsrechten verwerpt. 
1358 Zie hierover bv. http://www.canl.nc/projhtml/law.htm 
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Afdeling 2.   Het door het Jodendom gevormde recht en het recht van Israël 
 
2.1.  De historische ontwikkeling van  het Joodse (talmoedische) recht. 
 
De Joodse rechtstraditie is minstens zo oud als de westerse (Romeinse). Het is een traditie 
waarin de etnische en religieuze factor meer dan waar ook in het Westen (behoudens ev. 
Armenië) zijn blijven samenvallen1359. 
 
De Joodse traditie bestaat hoofdzakelijk uit vier lagen / compilaties1360:  
1. de Torah (preciezer: de schriftelijke Torah); 
2. de Misjna; 
3. de Talmoed;  
4. de werken van interpretatie na de Talmoed, waaronder de Codes. 
Men kan eventueel ook een vijfde laag erkennen, in de uitleg na de Code van Caro (als men 
die als een afsluiting van de 4e laag beschouwt). 
 
2.1.1.  De totstandkoming van de Hebreeuwse Bijbel1361 en i.h.b. de Torah  
 
De Joodse rechtstraditie is wellicht de oudste nog levende traditie die in wezen (in overgrote 
mate) voortbouwt op een als goddelijk beschouwde wet of wijzing, de Torah, en met name de 
"Torah van Mozes" (wijzing aan/via Mozes).  
 
Deze Torah bestaat op de eerste plaats1362 uit de eerste 5 boeken (de Chumash of vijf) van de 
Hebreeuwse Bijbel1363. De Torah is toegeschreven aan "Mozes", die de 12 stammen van 

                                                
 1359 Dit los van de vraag of de huidige Joden allen van de Hebreeërs uit de Oudheid afstammen. Minstens 

zijn er in de Middeleeuwen vele gemengde huwelijke geweest. Er is een stroming die dat de meeste Ashkenazim 
of Oost-Europese joden, in tegenstelling tot de Sefardim of mediterrane Joden, afstammen van de (etnisch 
wellicht Turkse) volksstam van de Chazaren (Khazars) (te beginnen met A. KOESTLER, The Thirteenth Tribe). 
Dat de Khazars, of minstens de leidende klasse ervan, zich omstreeks 725/740 n.C. (toen zij in de streek boven 
de Zwarte Zee gevestigd waren) tot het jodendom bekeerden staat historisch vast (zie o.a. D.M. DUNLOP, The 
History of the Jewish Khazars, Princeton 1954), maar over de vraag in welke mate de Ashkenazim van hen 
zouden afstammen is er een hevige controverse (zie recent o.m. Jits VAN STRATEN, De herkomst van de 
Asjkenazische joden: de controverse opgelost, Bennekom 2009, E. ELHAIK “The Missing Link of Jewish 
European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses“, 
http://gbe.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/14/gbe.evs119.abstract, en (erg controversieel) Shlomo 
SAND, Comment le peuple juif fut inventé, Éditions Fayard 2008. 
1360 Er kan op gewezen worden dat ook het Romeins recht in zekere mate uit drie lagen bestond: het ius civile 
(oorspronkelijk gebaseerd op de wet van de XII tafelen), het ius honorarium door de praetores geschapen als 
interpretatie en aanvulling ervan, de responsa van de iurisconsulten die er een uitvoerige casuïstiek aan 
toevoegden (en tot ons gekomen via de Digesten), deze laatste voortgezet in de constitutiones en rescripta.  De 
aard van die drie lagen is wel sterk verschillend, precies omdat het romeinse recht in wezen een seculier recht 
was, gegroeid uit door rechters in formele procedures beslechte geschillen. Ook kan men in het romeinse recht 
een vierde laag zien in de Middeleeuwse glossen, enz. 
1361 Literatuur: o.m. C. LEVIN, Das Alte Testament, Beck München 2001; W.H. SCHMIDT, Einführung in das 
Alte Testament, (5) 1995; R. SMEND, Die Entstehung des Alten Testaments, (4) 1989; E. WÜRTHWEIN, Der 
Text des Alten Testaments, (5) 1988. 
1362 Zie nl. verder de vraag of er naast deze schriftelijke Torah ook een "mondelinge" Torah geldt. 
1363 In het Latijn kregen die boeken de namen Genesis (Hebr. Bereshit, in het begin), Exodus (Shemot, de namen) 
Numeri (Bamidbar, in de woestijn) Leviticus (Vayikra, Hij noemde) en Deuteronomium (Devarim, de woorden, 
ook genoemd Mishneh Torah)).  
Naast de Toraah werden als heilige teksten ook aanvaard een reeks "boeken" van of betreffende Profeten 
(Neviïm genaamd) (canon vastgelegd in de 4e eeuw v.c.) en de wijsheidsboeken of -geschriften (Hagyographa, 
Hebr. Kessuviem) (canon vastgelegd tussen de 2e eeuw v.C. en de 1e eeuw n.C., zie verder). Het geheel wordt 
door de joden Tenach (ook Tanakh) geheten, een letterwoord - eigenlijk TNCH - bestaande uit de T van Toraah, 
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Israël1364 uit Egypte door de Sinaï zou hebben geleid in de 14e of 13e eeuw vC. Zij zouden 
volgens de overlevering door Mozes neergeschreven zijn ingevolge de Openbaring door Jhwh 
(Jahweh) op de berg Sinaï. Vandaar wordt het recht van de Torah ook “Mozaïsch” recht 
genaamd. 
 
Wat er ook van die uittocht (Exodus) uit Egypte onder Mozes en de intocht in “Kanaän” (nu 
Israël) onder Jozua (Joshua bin Nun) zij1365, de geschreven Torah is in ieder geval pas vele 
eeuwen later ontstaan en heeft pas dan deze goddelijke oorsprong toegeschreven gekregen. 
Meer nog, de Torah is gedurende vele eeuwen geschreven en herschreven, waarbij andere 
teksten aangevuld en herschreven werden en nieuwe teksten ontstonden, die op hun beurt 
werden aangevuld en herschreven. De ontwikkeling van de Torah en van de Joodse 
rechtstraditie vereist voor haar begrip ook enige kennis van de politieke en algemene 
geschiedenis. 
 
2.1.1.1.  Eerste periode: de koninkrijken Israël en Juda en de oudste boeken 
 
Minstens vanaf de 10e eeuw vC waren er twee koninkrijken, genaamd Israël (in het Noorden) en Juda (in het 
Zuiden, in het Hebreeuws Jehoeda), het laatste onder de koningen David en Salomo1366. Salomon zou de eerste 
Tempel hebben gebouwd in Jeruzalem. Juda werd een vazalstaat van de Assyriërs in 733 vC1367, maar behield 
zijn dynastie tot 597/586 vC (zie verder); Israël werd een Assyrische provincie in 722 vC; beiden werden 
Babylonisch na de verovering van Ninive door Babylon in 612 vC. en vervolgens Perzich vanaf ca. 538 vC (zie 
verder). 

                                                                                                                                                   
N van Neviim en Ch van Kessuviem. Dit geheel is de zogenaamde Hebreeuwse Bijbel (omdat hij bijna volledig 
in het Hebreeuws is geschreven, in tegenstelling tot latere boeken uit de christelijke Bijbel, die veelal in het 
Grieks werden geschreven), door de christenen het "oude testament" genoemd. De boeken die niet in de canon 
werden opgenomen noemt men doorgaans "apocriefe boeken" (de katholieken en orthodoxen hebben ook een 
aantal latere boeken in het oude Testament opgenomen, men noemt die "deuterocanonieke" (van de tweede of 
latere canon)). De christenen volgden de volgorde die in de griekse versie van de Bijbel werd gebruikt, waarin de 
orde tussen Kesuviem en Neviim was omgekeerd, en waardoor voor de christenen de profeten een brug gingen 
vormen tussen de oude Bijbel en de komende Christus. 
1364 Die elk zouden afstammen van één van de 12 zonen van Jakob Israël, zoon van Isaak zoon van Abraham (de 
3" aartsvaders" of "patriarchen") 
1365 Historici en archeologen gaan ervan uit dat de Israëlieten niet uit Egypte gekomen zijn, maar ontstonden in 
een vanaf de 13e/12e eeuw vC ontwikkelde autochtone cultuur van de dorpen van het hoogland van Kanaän. Wel 
is er rond 1570 vC de verjaging uit Egypte geweest van de Hyksos, die Kanaänitische immigranten in Egypte 
waren. Nadien kwam Kanaän overigens enkele eeuwen onder Egyptische controle. In de periode rond 1200 
daarentegen waren er in Kanaän zoals in Egypte en andere buurlanden invallen van de "Zeevolkeren" uit het 
Noorden, waaronder ook de Filistijnen. Tegelijk met de neergang van de voor 1200 dominante Kanaänitische 
steden ontstonden in het Hoogland een 250-tal nieuwe bloeiende nederzettingen (ca. 45.000 inwoners) waarin de 
Israëlitische cultuur ontstond (de Eerste Ijzertijd, in de Bijbel de periode van de "Richters"), wellicht door 
sedentarisatie van een bedoeïenenbevolking (van herder- naar landbouwvolk). 
Zie voor een recente synthese o.m. I. FINKELSTEIN & N.A.SILBERMAN, The Bible Unearthed: 
Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, Free Press New York, 2001, Nl. 
vertaling De bijbel als mythe - opgravingen vertellen een ander verhaal, Synthese Den Haag 2006; Fr. vertaling 
La Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie, Bayard-Centurion Paris 2002; van dezelfde auteurs 
David and Salomon, Free Press New York 2006. Tot 1970 was de archeologie doorgaans minder kritisch t.a.v. 
de Bijbel en werden vondsten omzeggens steeds in het licht van de Bijbel geïnterpreteerd. 
1366 De dominante opvatting van de archeologen en historici vandaag (zie m.b. vorige noot) gaat ervan uit dat het 
koninkrijk van David (ca. 1005-970 vC) en Salomon (ca. 970-931 vC) werkelijk heeft bestaan in de 10e eeuw 
vC, maar slechts een heel klein koninkrijk was, naast het in dezelfde periode ontstane grotere koninkrijk Israël 
(Noordrijk). Voor het bestaan van een personele Unie tot 926 vC (zoals in de Bijbeltekst) onder David en 
Salomon zijn er geen verdere aanwijzingen. Met name vanaf de 9e eeuw zou Israël een relatief groot koninkrijk 
zijn geworden. Deze israëlitische-judeese cultuur zou uit ca. 500 nederzettingen met tezamen ca. 160.000 
inwoners hebben bestaan.  
1367 Bij deze jaartallen moet men er 3760 bijtellen om het joodse jaartal te hebben; zij rekenen vanaf het jaar 
waarin volgens de Bijbelse berekening de wereld is geschapen, Latijnse afkorting AM (anno mundi). 
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In de 9e eeuw vC vinden we een nationale cultus-religie van de god Jahweh als dynastiegod 
(en krijgsgod: de Jahweh der legerscharen) van zowel de dynastie van het koninkrijk Israël 
(de Omriden) als de wellicht met hen verwante dynastie van Juda (de Davididen1368) 
(voorheen vinden we veeleer een stammensamenleving dan een dynastieke). De koningen 
werden beschouwd als plaatsvervangers van deze God op aarde. Onder deze dynastieën 
ontstond er zoals in het hele Midden-Oosten een staatscultus met feesten, mythen en 
liturgieën, en een kaste van schrijvers en priesters, waaronder ook "profeten" in de 
oorspronkelijke betekenis van het woord, d.i. zieners uit wiens mond men het woord van God 
hoorde.  
 
Er ontstonden zoals ook in andere rijken in die periode (bv. Egypte, zie ook verder Indië) 
wijsheidsgeschriften met vooral spreuken (spreekwoorden) en meestal in metrische stijl1369. 
Deze boeken bevatten wijsheden van zeer uiteenlopende aard - van beschrijving van 
natuurlijke gebeurtenissen tot beroepsplichten van ambtenaren. 
 
Onder de dynastieën werden ook Annalen geschreven met de belangrijkste historische 
gebeurtenissen, alsook meer epische historische verhalen; dit gebeurde ook bij andere 
dynastieën in het Midden-Oosten (het is ook de periode waarin de verhalen van himeros op 
schrift werden gesteld). Delen van de Bijbelboeken Richters en Koningen gaan daarop terug 
(die boeken zelf moeten echter gezien worden als een vanaf de 7e eeuw vanuit het standpunt 
van de dynastie van Juda geschreven nationaal epos, met bv. de idealisering van koning 
Salomon als de wijze koning bij uitstek). 
 
Ook ontstaan de eerste rechtsboeken, verzamelingen van veelal casuïstische rechtsregels (in 
de vorm van "indien iemand ...., dan ...."). De inhoud daarvan is opnieuw zeer gelijkaardig 
aan die van de rechtsboeken in de omliggende koninkrijken (de Codex van Hamurapi in het 
oud-Babylonische Rijk is daarvan de bekendste). Dergelijke compilaties werden in opdracht 
van de koning vervaardigd en zijn meestal geen "nieuw" recht. Bepaalde delen van de Torah 
gaan terug op dergelijke oude rechtsboeken: 
- de "Codex van het Verbond" (nu in Shemot (Exodus) XX, 22 tot XXIII, 33); 
- de een stuk jongere "Tweede Wet" (Mishneh Torah, Lat. Deuteronomium) die de kern vormt 
van het Bijbelboek Devarim (Deuteronomium XII-XXVI), en ten dele ook een hervorming 
van recht en cultus inhield1370. Deze Codex zou ontstaan zijn onder koning Josia (a. Josias, 
koning 639-609 vC), die de officiële Jahweh-cultus centraliseerde in de tempel van Jeruzalem 
en overal elders verbood (de Israëlieten in Samaria (het vroegere Noordrijk) weigerden deze 
onderschikking aan Jeruzalem en behielden een eigen heiligdom op de berg Garizim/Gerizzim 
bij Sichem; dit is de oorsprong van het Samaritaanse schisma) en Jhwh ook tot een beeldloze 
God maakte (het afbeelden van Jhwh werd verboden). Koning Josia was de eigenlijke 
inrichter van het monotheïsme. 
 
De cultus van Jhwh en de gelding van de religieuze wet hadden toen een territoriale en 
etnische basis (het uitverkoren volk in het land van Isräel). 
 

                                                
1368 Zo genoemd omdat zij zouden afstammen van koning David. 
1369 Daarbij is de eerste helft van de wijsheidswoorden in het Bijbelboek Spreuken (Spr. 22, 17 tot 23,11) zeer 
gelijkaardig aan de wijsheid van Amenemope (a. Amenope, 12e eeuw vC, Egyptische Nieuwe Rijk) 
1370 De "Tweede wet" is historisch een novellering (hervorming en aanvulling) van de Codex van het Verbond, 
maar later ingekleed als het herstellen van de teruggevonden Torah die aan Mozes was gegeven (zo 2 Kon. 22-
23). 
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Hoewel deze wetten vanzelfsprekend ook banden hadden met de religie, dus een religieuze 
dimensie hadden, werden deze wetten in die tijd blijkbaar niet beschouwd als rechtstreeks 
door God gedicteerd (wat nadien wel gebeurde, met name in het verhaal van het dicteren van 
de wet aan Mozes op de berg Sinaï, nl. de Stenen Tafelen). Het goddelijke recht werd door 
koningen en priesters geïnterpreteerd en deze interpretaties werden onder meer in de vorm 
van wetten uitgevaardigd. 
 
Wellicht waren er ook boeken met de verzamelde cultusgeschriften van de ontstane 
priesterkaste, nl. de Levieten; daarop gaat een deel van het boek Vayikra (Lat. Leviticus) 
terug. 
 
Ook andere genres uit de Bijbel gaan ten dele op die eerste periode terug: de oudste hymnen 
uit het boek Psalmen, Klaagliederen e.d.m. Tenslotte zijn er de oudste profetieën, die meestal 
het werk waren van officiële zieners (cultusprofeten, aangesteld om de toekomst te 
voorspellen)1371 van Juda, die vaak onheil uitspraken over de staat Israël (het Noordrijk), 
waarmee Juda in rivaliteit of oorlog was (hierop gaan de eerste versies van de boeken Jesaja, 
Hosea e.a. terug). 
 
2.1.1.2.   Eerste grote cesuur: de Babylonische ballingschap. 
 
Israël werd onderworpen door de Assyriërs in 721 vC; een belangrijk deel van de Joden (althans de leidende 
klasse) werd weggevoerd en geraakte verspreid en verdween. Het gebied werd Samaria genoemd en de inwoners 
de Samaritanen. De religie van Samaritanen en Joden loopt sindsdien uit elkaar1372. Sindsdien spreken we niet 
meer van Israëlieten, maar van Joden, d.i. het volk afkomstig uit Judea. 
 
Na de verovering van Jeruzalem door de Babylonischer (Chaldeese) koning Nebukadnezar in 
597/586 vC en onderwerping van Juda, werd koning Jojachin en zijn hofhouding 
gedeporteerd naar Babylon ("Babylonische ballingschap"). Na een opstand in Jerusalem in 
586 wordt ook de tempel (de "eerste Tempel") vernield. Hierdoor geraakten ook de inwoners 
van Judea (vanwaar het woorden "Joden") en hun cultuur verspreid over twee plaatsen 
(Jerusalem en Babylon). De profeten in deze periode zijn duidelijk geen cultusprofeten meer, 
maar kritische stemmen die bezinning vragen over de grondslagen van godsdienst en 
samenleving. Zij dragen een ander Godsbeeld uit, niet van een krijgsgod die offers vraagt 
maar een God van gerechtigheid. 
 
Deze catastrofe gaf in een eerste faze ontstaan aan twee zeer verschillende reacties: 
a) enerzijds van zij die hoopten op de restauratie van de monarchie van de Davididen; 
b) anderzijds zij die de val van de dynastie als definitief beschouwden en een rechtstreekse 
band met Jahweh in de plaats stelden als grondslag voor de cohesie en identiteit van het 
Joodse volk (waardoor het aan assimilatie zou kunnen ontsnappen). 
 
(b) Uit de laatstgenoemde stroming zou volgens Bijbelhistorici in de eerste helft van de 6e eeuw vC in Babylon 
een geschrift (grotendeels een compilatie) zijn ontstaan, dat later zou worden opgenomen in de eerste 4 boeken 
van de Torah en dat zij het "Jahwistische geschiedeniswerk" noemen. Daarin werd de Joodse geschiedenis 

                                                
1371 In de Griekse en Romeinse traditie waren de zieners vooral "auguri", zij die de toekomst voorspelden; in de 
joodse traditie waren het in een eerste tijd ook veeleer cultusprofeten, maar later kwam het accent meer en meer 
te liggen op de getuigenis over God en zijn wijzing; de waarschuwing voor onheil bij niet-naleving van de Torah 
maakte daar wel deel van uit. 
1372 Ook de na de Babylonische ballingschap teruggekeerde joden erkenden de Samaritanen niet langer als joden 
en de Samaritanen behielden hun eigen tempel op de berg Gerizzim in Samaria. De Samaritanen bestaan 
vandaag nog als een zeer kleine minderheid in het gebied. Zij baseren zich ook op de geschreven Torah, maar 
erkenden de "mondelinge wet" van Mozes niet (zie hieronder).  
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herschreven als een geschiedenis van vreemdeling-zijn, van wonen in een vreemd land, met als taak zijn 
identiteit ook onder vreemde heerschappij te bewaren en niet te assimileren. Jahweh is hier niet meer de God van 
het land (een territoriaal begrip), maar de God van een bepaald volk (etnie); de aanspraak van Jeruzalem als 
enige cultusplaats van Jahweh wordt verworpen. 
 
(a) Uit de eerstgenoemde stroming zou halfweg de 6e eeuw vC in Juda het zgn. "deuteronomische 
geschiedeniswerk" zijn ontstaan (een beetje verwarrende naam, want het gaat niet over het boek 
Deuteronomium), dat in een eerste versie de restauratie van de dynastie en van de Jahweh-cultus propageerde (de 
Assyrische en Babylonische heerschappij was vrij zwak); deze visie behoudt de aanspraak van Jeruzalem als 
enige legitieme cultusplaats. Dit werk bouwt natuurlijk ten dele voort op oudere, reeds genoemde bronnen zoals 
de Annalen en fragmenten van profetengeschriften (sommigen gaan ervan uit dat dit geschiedeniswerk in 
hoofdzaak reeds onder koning Josias is geschreven). Het zal de basis gaan vormen voor de boeken Josua, 
Richters, Samuel en Koningen (en dus geen deel uitmaken van de Tora, maar van een ander deel van de Bijbel). 
 
2.1.1.3.   Perzische periode 
 
In 539/538 vC werd Babylon veroverd door de Perzen o.l.v. koning Cyrus1373, die alle 
gedeporteerden bevrijdde en de toestemming gaf om terug te keren en hun religie terug te 
belijden; zijn opvolger Kambyses1374 veroverde in 525 ook Israël m.i.v. Jerusalem.  
 
Onder koning Darius I (koning 520-486 vC) kregen de Joden in Jeruzalem de toestemming 
om er een Joodse gemeente te reconstrueren en terug een tempel te bouwen (volgens de Bijbel 
gebeurde dit eerst later door de ca. 440 vC uit Babylon teruggekeerde Ezra, maar vlg. historici 
is dit zeer onwaarschijnlijk; het past veeleer in de door de Babylonische ballingen 
gecultiveerde legende dat het hele Joodse volk zou zijn gedeporteerd naar Babylon). Tegelijk 
verdween alle hoop op een herstel van de dynastie, en werd het genoemde "deuteronomische 
geschiedeniswerk" herschreven en daarin nu de visie van het onmiddellijke koningschap van 
Jahweh zelf verkondigd. 
 
De joodse religie krijgt in deze periode een nieuwe wending, ook met belangrijke gevolgen 
voor de rechtsontwikkeling. Deze nieuwe wending is gebaseerd op: 
 
1° een nieuwe interpretatie van de grote profeten, i.h.b. Jesaja, als basis voor een religieuze 
herbezinning die uitmondde in een nieuwe "Verbondstheologie" die in de plaats kwam van de 
"natuurlijk" Jahweh-religie als dynastie- en volksreligie, en ontwikkelde tot een 
voluntaristische religie, gebaseerd op de telkens te herhalen keuze voor een Verbond met 
Jahweh. Daarbij komt een nieuw godsbeeld, van G.d als liefhebbende die ondanks de 
ongehoorzaamheid van het volk Israël toch het Verbond wil vernieuwen. Vanuit deze 
herbezinning is bv. het boek over de profeet Jeremia ontstaan en steeds verder aangevuld. 
 
2° ten tweede ontstond de opvatting dat de keuze voor G.d en het nieuw Verbond moet 
blijken uit de gehoorzaamheid aan zijn "Tora", d.i. zijn wijzing (Torah wordt meestal vertaald 
als wet, maar betekent ook instructie, leer). De grondslag voor deze Tora (toen nog geen 
afgesloten corpus aan teksten) wordt niét gezocht in de bestaande mensenwetten, die de 
menselijke samenleving regelden, en die uit casuïstiek waren ontstaan (zie hoger), maar 
gevormd door een nieuwe, utopische grondslag gewonnen uit de sociaal-ethische visie van de 
profeten, omdat het de profeten waren geweest die blijkbaar de wil van G.d hadden herkend. 
 
In de Perzische Tijd ontstonden aldus: 

                                                
1373 Perzische naam Koorush, koning 539-530 vC. 
1374 Perzische naam Cambujieh, Bijbelse naam Ahasruerus, koning 530-521 vC. 
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a) de Dekaloog (Tien geboden), die de ethiek van de profeten in de vorm van een wettekst 
giet (die dan wordt toegeschreven aan een Openbaring aan Mozes op de Sinaï, omdat het de 
essentie zou zijn van de Mozaïsche wetgeving). In die Dekaloog vinden we behalve redelijk 
universele ethische beginselen (respect voor ouders, niet doden, niet stelen, niet liegen, geen 
overspel plegen e.d.) ook enkele die typisch worden voor het Jodendom. Het gaat om een 
sterker uitkristalliseren van het monotheïsme (de oude Jahweh-cultus kende ook nog mindere 
goden, zoals huisgoden e.d.)1375, vertaald in het verbod de naam van G.d te misbruiken (of 
zelfs te gebruiken) en het verbod op afgodenbeelden, en het gebod van sabbatsrust. De 
Dekaloog kan als een soort Grondwet worden beschouwd, waarvan alle regels veeleer een 
concretisiering vormen. 
b) een herschrijven van de overgeleverde wetten en gewoonten, zoals de Codex van het 
Verbond en de Tweede Wet, in het licht van de nieuwe grondslag. Zij worden historisch ook 
geantidateerd, de Codex van het Verbond ingeschoven in de Sinaï-periode, de Tweede Wet 
als in Jordanië verkondigd. 
 
De wetten worden in de sleutel gezet van het eerste gebod: G.d liefhebben, en aldus het 
Nieuw Verbond met Hem sluiten. Deze "wetgeving" is dan ook in zekere zin "utopisch" 
gebleven. Het is veeleer een ethiek, gebaseerd op broederliefde, dan een rechtssysteem. Elke 
verwijzing naar een publieke, statelijke ordening ontbreekt. 
 
Anderzijds is het ook duidelijk dat de concrete vorm van de Dekaloog en de andere "wetten" 
sterk bepaald is door de verhalen over de geschiedenis van het joodse volk, ja vaak een reactie 
is op concrete elementen uit de narratieve geschiedenis1376. Het is meer een reflectie over de 
interpretatie van die geschiedenis dan over de noden bij de inrichting van de gemeenschap1377 
(een fenomeen dat ook in andere rechtstradities in mindere of meerdere mate voorkomt, zeker 
in de islamitische en in zekere mate de hindoetraditie). 
 
Halfweg de 5e eeuw vC vond er ook een gedeeltelijke remigratie plaats van de Joden van 
Babylonië naar Jeruzalem, waaronder de "profeet" Ezra (ca. 458 v.C.) en de "veldheer" 
Nehemia, die er landvoogd werd voor de Perzische koning Artaxerxes1378. Er volgde een 
reorganisatie met: 
- de (her)bouw van de stadsversterking (stadsmuur, ca. 445/433 v.C.) door Nehemia, en 
volgens de legende ook van de tempel door Ezra (Tweede Tempel, in werkelijkheid stond die 
er al ca. 516 v.C.); 
- de invoering van een nieuw schrift, het vierkante Hebreeuwse schrift1379 (in essentie 
overgenomen uit het Aramees1380); 
                                                
1375 Volgens sommigen is het monotheïsme maar echt dominant geworden onder Perzische invloed. Anderen 
menen dat het reeds meegebracht werd uit Egypte, waar de Hebreeuwen onder invloed van de monotheïstische 
hervorming van farao Echnaton (1372-1354 v.C.) ook gekomen zouden zijn tot een fusie van hun goden tot één 
enkele krijgshaftige God, eerst Elohim en later Jahweh genaamd. Vrij zeker is dat de Kanaänieten voor Mozes 
een polytheïstische religie hadden en dat daarvan ook onder de joden tot in de 7e eeuw sporen te vinden zijn. De 
Hebreeuwse Bijbel draagt nog duidelijk sporen van meerdere goden. 
1376 Meer bepaald gaan de belangrijkste regels terug op de reactie op het eerste voorvallen van een kwaad, zoals 
de zondeval, de eerste moord, de eerste afgoderij, e.d. 
1377 Zie A. WATSON, "From legal transplants to legal formants", 43. AJCL 1995, 469 v. met beroep op de 
werken van C. CARMICHAEL, met name The origins of Biblical Law: The Decalogue and the Book of the 
Covenant, 1992. 
1378 Koning 465-424 vC, Perzische naam Ardeshier Deraz Dast. 
1379 De Hebreeën gebruikten voordien het cursieve schrift van de Kanaänieten en Feniciërs. 
1380 Toen reeds de belangrijkste internationale taal in het Miden-Oosten. De Arameërs waren een volk van 
handelaars, geen militaire veroveraars. Maar als internationaal meest verspreide taal werd ze rijks- en 
bestuurstaal voor de officiële correspondentie in het Perzische Rijk vanaf de 6e eeuw v.c. (zo blijkt onder meer 
uit het boek Ezra).  
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- de inrichting van organen zoals een soort Parlement1381, de Anshei Knesset HaGedola 
(letterlijk Grote Vergadering; Knesset is ook vandaag de naam van het Israëlische Parlement) 
bestaande uit 70 “oudsten” aangevuld tot 120 man (het functioneerde tot ca. 280 vC), en  
- een Sanhedrin (Hoge Raad, d.i. rechtscollege van hogepriesters, de hakhamim ("wijzen"), 
dat besliste bij meerderheid en steeds onpaar in aantal was). 
Er kwam ook een politiek van Joodse identiteit, in zekere zin een segregatiepolitiek met o.a. 
een verbod op gemengde huwelijken (het huwelijk met een niet-Jood was slechts mogelijk na 
diens bekering). 
 
Volgens de later geschreven overlevering1382 zou Ezra ook de definitieve versie van de Torah hebben vastgelegd; 
dit is echter een later verhaal, ontstaan toen men Ezra is gaan beschouwen als de laatste profeet, die de Torah 
definitief had afgesloten (of verzegeld, zodat men Ezra als "zegel der profeten" kan benoemen). In werkelijkheid 
zijn nog meerdere eeuwen lang de bestaande geschriften aangevuld en herschreven en nieuwe geschriften 
geschreven en soms met elkaar geïntegreerd. Voor datgene wat later de definitieve geschreven Torah zou 
worden zijn daarbij van belang: 
a) de reeds genoemde eerdere geschiedkundige compilaties. 
b) een nieuw geschiedeniswerk uit de 5e eeuw vC (door de historici het "Priestergeschrift" genoemd), dat de 
geschiedenis van Israël tot en met de Tweede Tempel herschrijft, en een geschiedenisfilosofische visie 
verkondigt gecentreerd rond 4 gebeurtenissen die een Verbond van G.d inhouden (Noach, Abraham, Exodus, 
Sinaï). Het verhaal van het volk van Israël en de uiteenzetting van de goddelijke Wet zijn met elkaar verbonden 
(Jhwh vraagt de naleving van de wet omwille van wat hij voor zijn volk heeft gedaan). Ook in dit werk werden 
meerdere oudere geschriften geïntegreerd, zoals de verschillende reeksen van rituele voorschriften, die 
gebundeld werden in het boek Vayikra (Leviticus XVII-XXVI, de zgn. Code van priesterschap en heiligdom), en 
de oudere wetten zoals de intussen herschreven Codex van het Verbond (in Shemot (Exodus) XX ,22 tot XXIII, 
33). 
c)  vervolgens het samenbrengen van het Jahwistische geschiedeniswerk en het Priestergeschrift tot de 
protoversie van de eerste 4 boeken van de Torah (de boeken Bereshit (Genesis), Shemot (Exodus), Bamidbar 
(Numeri) en Vayikra (Leviticus). Deze compilatie moet reeds zijn uitgegaan van de idee dat de inhoud ervan een 
goddelijke Openbaring is, waarvan er maar één geldige versie kan bestaan. 
 
2.1.1.4.   Vastlegging van de Torah in de Hellenistische periode 

2.1.1.4.1.   Historische achtergrond 
 
In 332 vC verovert Alexander de Grote het Perzische Rijk, waaronder ook Israël. Na zijn 
dood (323 vC) deelden zijn veldheren het Rijk onder elkaar op en kwam Israël met Egypte 
onder de dynastie der Ptolemeën (vanaf 301 vC). De toen ontstane kruisbestuiving van 
Griekse en Middenoosterse cultuur noemt men het hellenisme. Deze politiek-culturele 
ontwikkelingen leidden tot een verdergaande verspreiding van de Joden over de hellenistische 
wereld, en met hen ook hun geschriften. Daardoor was de tekst van de Torah niet meer alleen 
in Jeruzalem te consulteren. En daardoor ontstond de behoefte om over een tekst te 
beschikken die overal dezelfde zou zijn.  

2.1.1.4.2.  Vaststelling van de canon van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) 
                                                                                                                                                   
In de hellenistische periode kwam het Grieks sterk op, maar verdrong het Aramees (ook Syrisch geheten) niet als 
volkstaal in Syrië en Palestina. Van Christus wordt gezegd dat hij Aramees zou hebben gesproken. Maar de 
Evangelies werden wel in het Grieks geschreven. En de christelijke kerk in het Midden-Oosten schakelde ten 
dele over op het Grieks. 
Het is de Arabische verovering (vanaf de 7e eeuw n.c.) die het Aramees-Syrisch (Engels Syriac) sterk 
verdrongen heeft. Nu wordt het enkel nog gesproken in enkele dorpen van de Antilibanon (in Syrië, o.a. het 
stadje Malula), van Irak, Turkije, en rond het Urmiameer (Noord-Iran). De Oostelijke variant wordt ook Oost-
Syrisch genoemd en is de liturgische taal van de Chaldeëers c.q. Nestorianen. 
1381 Weliswaar met erkenning van de Perzische vorst, die een zekere joodse autonomie erkende. Deze Knesset 
maakte wettencompilaties, legde de tekst van gebeden vast, e.d. maar was geen rechtscollege. 
1382 Gedeeltelijk te vinden in het boek Nehemiah. 
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Aldus werd in die hellenistische periode een vaste canon aan teksten samengesteld, waarin de 
dan bestaande versies van de geschriften in een bepaalde volgorde werden opgenomen en 
heringedeeld in boeken. Zo krijgen we de volgende canon (waarvan de basisstructuur vastlag 
op het einde van de 4e eeuw vC): 
- eerst de pas genoemde compilatie, ingedeeld in de genoemde 4 eerste boeken van de Torah; 
- dan het boek Devarim (Deuteronomium), een zoals hoger beschreven in de Perzische tijd 
gemaakte herinterpretatie van de Tweede Wet (Mishneh Torah) van koning Josue (die 
hoofdzakelijk Deuteronomium XII-XXVI beslaat); 
- vervolgens het hogergenoemde deuteronomische geschiedeniswerk, nu ingedeeld in 
meerdere boeken (Josua, Richters, Samuel en Koningen), die samen in de joodse traditie de 
boeken van de "oudere profeten" gingen vormen (al zijn het oorspronkelijk geen profetische 
maar historische teksten); 
- dan de boeken over de "latere profeten" (Jesaja, Jeremia, Ezechiel en de 12 "kleine 
profeten"); 
- en tenslotte enkele wijsheidsboeken (Hebr. Kessuviem) (bv. de boeken Hooglied, Klaaglied, 
Esther, Ezra en Nehemiah). 
 
Kenmerkend is daarbij dat: 
 
1° er een cesuur werd gemaakt tussen: 
- de eerste 5 boeken, die integraal aan Mozes worden toegeschreven, en geacht worden de 
Torah (goddelijke wijzing of wet) te vormen; en 
- de andere boeken, die niet dezelfde kracht van wet hadden. 
De volgorde was niet chronolgisch, maar didactisch: in een eerste laag de wet (Torah), vervolgens de uitleg 
ervan door de profeten (Neviim), vervolgens de verhalen over de beleving ervan (Kessuviem). 
 
2° de idee dominant werd dat aan de bestaande teksten voortaan niets meer mocht worden 
gewijzigd. Wel werden er nog bijkomende teksten aanvaard als uitdrukking van de goddelijke 
openbaring.  
Eigenlijk waren die laatste veeleer een eerste vorm van interpretatie van of commentaar bij de reeds 
gecanoniseerde boeken - zo o.m. de boeken "Kronieken" (het zgn. chronistische geschiedeniswerk is nogmaals 
een geschiedenis vanaf de Schepping tot de ballingschap, die niet meer in de Torah werd geïntegreerd en dus 
apart bleef), Psalmen, en nog een reeks geschriften met een meer individuele reflectie op de Toraah (compilatie 
van het boek Spreuken, Kohelet (Prediker), Jonas, Job, Ruth; de meeste opgenomen onder de zgn. 
wijsheidsboeken). Op één na behoorden alle boeken van de Hebreeuwe Bijbel reeds bij de canon rond 190 vC 
(van de joodse canon is enkel het boek Daniël jonger).  
 
3° de opname van nieuwe boeken afhankelijk was van het toegeschreven zijn aan een profeet. 
Enkel onder die voorwaarde kon een boek worden opgenomen. Ook reeds oudere boeken 
werden achteraf allen toegeschreven aan een profeet of iemand die achteraf tot profeet werd 
bestempeld (zoals Mozes of Samuel), vanuit de genoemde opvatting dat het precies de 
profeten waren die de wil van G.d hadden herkend. 
 
Kort nadien werd de Toraah in het Aramees vertaald, de toen in Syrië en Mesopotamië overheersende taal, die 
toen reeds het Hebreeuws (in het Hebreeuws zelf "Ivriet" genoemd) als spreektaal verdrongen had1383, en later 
volgden de andere boeken.  
 
Aangezien in de periode van het hellenisme (met name de Ptolemeën) vele Joden helleniseerden en op de 
Griekse taal waren overgeschakeld, werd de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) ook in het Grieks vertaald. Tegen 
halfweg de 3e eeuw v.C. was de Torah vertaald (Grieks Pentateuch - d.i. "5 boeken) en later volgden de andere 

                                                
1383 Het boek Daniël werd ten dele in het Hebreeuws geschreven, maar grotendeels in het Aramees. De Aramese 
vertaling van de Torah (of althans één ervan) wordt ook de Targum Onkelos (of kortweg Targum) genoemd. 
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boeken. Dit geschiedde hoofdzakelijk door Joden in Alexandrië, waar het Grieks de dominante taal was; deze 
Griekse versie (er waren er ook andere) heet de Septuagint1384. Deze hanteert een andere volgorde van de 
boeken, meer vanuit een eschatologisch perspectief, waarbij de profeten achteraan werden geplaatst omdat zij 
naar de toekomst wijzen. 
 
Dat de tekst van de Tenach toen nog niet volledig vastlag, blijkt uit de verschillende versies die overgeleverd zijn 
of archeologisch teruggevonden werden (de rabbijnse, die van de Septuagint, de Samaritaanse, de Esseense), al 
zijn de verschillen wel beperkt. 
 
De Toraah heeft als op schrift gestelde goddelijke Openbaring mede model gestaan voor de Korân (die 
natuurlijk veel jonger is, begin 6e eeuw nC), zij het grotendeels de Toraah zoals overgenomen door de christenen 
(zie verder). 
 
2.1.1.5.  Juridische inhoud van de Torah en andere boeken van de Tenach 
 
De Toraah bevat reeds een hele reeks voorschriften voor uiteenlopende aspecten van het 
leven.  
 
We vinden in Exodus XX,22 tot XXIII, 33 de Code van het Verbond met daarvoor geplaatst in XX,1-17 de 10 
geboden (Dekaloog), in XX, 22-26 regels voor de altaardienst, in XXI,1 - XXII,33 regels over slavernij, 
aansprakelijkheidsrecht en strafrecht, offers, voedingsregels, feesten e.d.; in Exodus XXV-XXXI en XXXV-LX 
regels over de bouw van het heiligdom, de priesters, offers en eredienst, in XXXIV de twee stenen tafelen; in 
Leviticus I-VII offerwetten, VIII-X regels over de priesterwijding, XI-XVI reinheidswetten en regels inzake 
feestdagen, XVII-XXVI allerlei priesterschaps- en heiligheidswetten (inb. feestdagen, offers, seksualiteit, 
strafwetten) en in XXVII het tarief voor de waarde van prestaties; in Deuteronomium XII-XXVI de zgn. tweede 
Wet of Deuteronomische Code (gebod afgoderij te bestrijden, reinheidsgeboden en voedingsverboden, met in 
XIV 21 het beroemde gebod "U mag een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder" waaruit verregaande 
spijswetten zijn afgeleid; tiendebelasting, zevenjaarlijkse kwijtschelding, regels i.v.m. rechtspraak, priesterschap, 
oorlogsregels, bescherming van het huwelijk, echtscheiding, huwelijksbeletselen, e.d.m.). 
 
Vele wetten uit de Torah bouwen voort op oudere gebruiken en teksten (vgl. hoger). Van de 
omliggende religies verschilde het jodendom zoals het zich ontwikkelde tussen de 13e tot de 
6e eeuw v.C. niettemin door belangrijke eigen kenmerken:  
- het uitschakelen van andere goden naast de Heer (Jhwh) (definitief vanaf de hervorming van 
koning Josia, einde 7e eeuw VC, wat niet wil zeggen dat dit in de eerste eeuwen nadien ook 
steeds werd negaleefd) en het verbod Jhwh af te beelden;  
- het verbannen van de vruchtbaarheidscultus en daarmee samenhangende riten (zoals 
tempelprostituées); 
- het ontbreken van een seksueel element in de godheid (er is minstens sinds de hervorming 
van koning Josias geen godin naast de enige G.d; het priesterschap wordt aan mannen 
voorbehouden); 
- het verwerpen van een cyclische opvatting (die in oude religies vaak weerspiegeld is in de 
mythen van stervende en herrijzende goden)1385 en het in de plaats daarvan stellen van een 
"eschatologische" opvatting van de geschiedenis en de idee van de contingentie (in plaats van 
noodzakelijkheid) van de wereld. 
 
Vanaf Josias en meer nog vanaf de Babylonische ballingschap ging men ook de nadruk 
leggen op concrete leefregels waardoor de Joden verschilden van de omringende volkeren, 
met name de Sabbat, de besnijdenis en de spijswetten; samen met het verbod op gemengde 
huwelijken diende dit de assimilatie tegen te gaan. 
 

                                                
1384 Omdat die volgens de legende door 72 vertalers was tot stand gebracht. 
1385 Zie voor deze kenmerken H. ROSENBERG, Syllabus joods recht, Kath. Univ. Nijmegen, I p. 52 met 
verwijzing naar W. BAUMGARTEN. 
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In de boeken over de profeten (Neviim) werd ten dele neergeschreven hoe de leefregels en 
wetten van de Torah in het dagelijkse leven worden toegepast. De wijsheidsboeken bevatten 
ten dele een individuele reflectie op de Torah. Sommigen kwamen voort uit de hieronder te 
bespreken vroomheidsbewegingen. Deze ontwikkelden naast de canon aan erkende teksten 
door hun studie van de Torah ook een "mondelinge wet", waarover zo dadelijk meer.  
 
2.1.2.  Verschillende stromingen in het Jodendom en het ontstaan van de Misjna 
 
2.1.2.1.  Politiek-historische achtergrond 
 
Vanaf 301 maakte Israël/Palestina zoals gezegd deel uit van het rijk der Ptolemeeën. Na de slag bij Paneas (Lat. 
Panium) (200/198 vC) ging Judea/Palestina over van de Ptolemeën naar de hellenistisch-Syrische dynastie der 
Seleuciden (met name koning Antiochos III de Grote). Het jodendom was een erkende godsdienst onder 
Antiochos III (Lat. "religio licita") en de Joden waren een zelfbesturende gemeenschap (Gr. politeuma) 
 
In het begin van de 2e eeuw vC ontstaat er in Jeruzalem strijd tussen pro-hellenistische Joden en anti-
hellenistische, en binnen verschillende facties in de eerste groep (onder meer strijd om het hogepriesterambt). Dit 
geschiedde mede tegen de achtergrond van de oorlog tussen Ptolemeeën en Seleuciden. De hellenistische Joden 
wensten een liberalisering om economische welvaart et verhogen. Het conflict verscherpte toen de Seleuciden 
het goud van de tempel plunderden. In 169/167 vC verscherpte het conflict met de Seleucidische koning 
Antiochus IV Epiphanes over de tempel en cultus. Deze ging uit van de Griekse opvatting dat alle lokale goden 
varianten waren op de Griekse goden; de Grieken erkenden vanuit die opvatting alle lokale goden maar 
verwachtten ook het omgekeerde en verwierpen dus elke exclusieve aanspraak zoals het monotheïsme. De joden 
daarentegen hielde vol dat enkel hun Gof bestond en alle andere niet. In dit conflict liet Antiochos IV de tempel 
omvormen tot een Griekse Zeus-tempel. 
 
Vanaf 167 vC kwam er een Joodse opstand - of juister een opstand van een orthodoxe stroming uit het Jodendom 
- onder leiding van de Chasmonaim (Hasmoneeën of Maccabeeën, met name de zonen van Mattathias). In 
165/164 vC werd de tweede Tempel opnieuw door hen ingewijd1386. Zij leidden opnieuw een eigen koninkrijk 
Judaea (zij het dat het Grieks en Aramees daar als talen dominant bleven - de christelijke Evangelies zijn in het 
Grieks geschreven) tot de Romeinen onder Pompeius in 63 vC het land veroverden. 
 
2.1.2.2.  Stromingen binnen het Jodendom in de hellenistische periode 
 
Nog voor de canon was afgesloten ontstonden in de hellenistische periode ook verschillende 
stromingen binnen het Jodendom, waarvan er slechts één de basis zou vormen van de latere 
joodse religieuze en rechtstraditie: 
- de breuk met de Samaritanen is in de 4e eeuw definitief geworden; de Samaritanen erkenden 
enkel de Torah, maar niet de andere boeken als canoniek; 
- er was de stroming die vasthield aan een tempelcultus (de tempelschool van Jeruzalem), nl. 
de Saddukim (Sadduceën). Zij beschouwden alleen de expliciete geboden uit de Torah als 
bindend en onveranderlijk, en niet de daarnaast door anderen ontwikkelde orale traditie (zie 
daarover verder meer, de zgn. Misjna). Zij verwierpen ook de idee van leven na de dood. 
- Er ontstond een vroomheidsbeweging van de arme bevolkingsgroepen, die zich in groepen 
gelijkgezinden verenigden (de Anawim of deemoedigen, ook de Ebionim of armen genaamd, 
alsook de militante getrouwe Asidim a. Chasidim). Zij cultiveerden de idee van een 
compenserende gerechtigheid van G.d na de dood en daarmee een sterkere Jenseits-hoop; zij 
vonden hun houvast en identiteit in de studie van de Torah en de navolging van diens wijzing, 
die verder diende te gaan dan alleen de expliciete geboden; aldus bestudeerden zij de 
impliciete geboden en extrapoleerden aldus bijkomende plichten (zoals bv. de spijswetten). 
Hun eigen interpretatie van de Torah vond zijn neerslag vooral in sommige wijsheidsboeken 
(met name de compilatie van Psalmen en Spreuken in de twee zo genoemde boeken, en het 

                                                
1386 Dit is de oorsprong van het Chanukkah-feest, het joodse nieuwjaarsfeest. 
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boek Daniël). Uit deze stroming ontstond de groep die in de 1e eeuw vC de naam Peruschim 
(Farizeën) kreeg, en een meer militante groep, de Zeloten. 
 
Later ontstond ook de ascetische secte van de Essenen en in de eerste eeuw nC het christendom (zie verder). 
Daarnaast waren ook niet-joodse religies aanwezig in het hellenistische Israël (Griekse religie, het Perzische 
zoroastrisme, mysteriegodsdiensten, stoïcisme). 
 
2.1.2.3.  Ontstaan van nieuwe tekstvormen 
 
Eenmaal de canon van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) vastlag (met kleine variaties) vanuit 
het perspectief van het profetisch gehalte (zie hoger), zien we twee gevolgen: 
 
1° Nieuwe boeken konden maar in de canon werden opgenomen door ze toe te schrijven aan 
profeten van voor Ezra (Ezra werd zoals gezegd immers beschouwd als de laatste profeet). 
 
Vele geschriften kregen zo'n toeschrijving. Men spreekt van pseudepigrafie (achteraf toeschrijven aan een 
auteur). In de Hebreeuwse Bijbel werd maar één zo'n boek opgenomen (het boek Daniël1387). in de Griekse 
versie van de Bijbel (Septuagint), die later door de christelijke kerk werd overgenomen als "Oud testament" zijn 
er nog een reeks dergelijke boeken opgenomen, de zgn. deuterocanonieke boeken (boeken van de tweede canon) 
(zoals de boeken Makkabeeën, 3e boek Ezra, Wijsheid van Salomo, Jesus Sirach). Ook in de Syro-Aramese 
versie van het Oude testament (de Peschitta van de Syrisch-christelijke kerken, die voortbouwde op de Aramese 
Targumen) zijn er nog een reeks bijkomende boeken. Dat boeken van na Ezra niet in de Hebreeuwse canon 
werden opgenomen, betekent overigens niet dat ze niet als geïnspireerd of gezaghebbend werden beschouwd, 
maar wel dat ze niet "normatief" waren. 
 
2° Er ontstond een fundamenteel onderscheid tussen tekst (canon) en uitleg. De tekst kon 
enkel van een profeet stammen. Nu er geen profeten meer waren (en de goddelijke 
Openbaring dus was afgesloten), diende men zich te beperken tot commentaar en uitleg 
(midrasj) van de bestaande teksten. Men onderscheidt in deze rijke interpretatieve literatuur 
de uitleg van de wet (halachische Midrasj) en de commentaar op de niet-juridische, 
verhalende teksten (Haggadah) (zie verder). 
 
Voor de ontwikkeling van het Joodse recht is verder van groot belang dat zich naast de 
Midrasj als geschreven interpretatie van de geschreven Torah die hoofdzakelijk uit 
allegorieën en andere gelijkenissen en preken (homiletiek) bestond1388, ook een zogenaamde 
mondelinge traditie aan plichten of mondelinge wet, nl. de Misjna ontwikkelde. Deze Misjna 
is inhoudelijk in wezen de plichtenleer die de vromen (zie hoger) ontwikkelden uit hun studie 
van de Torah (Misjna betekende oorspronkelijke zowel “ondersteuning”, “herhaling” 
"memorisatie" als "studie" (van de Torah)), en die zij vervolgens aan Mozes toeschreven. 
Mozes zou namelijk slechts een deel van de op de Sinai ontvangen wet neergeschreven 
hebben (nl. de schriftelijke Torah, Torah she-bikhtav) en een ander deel mondeling hebben 
onderwezen en doorgegeven, door de aanhangers van deze leer mondelinge Torah (Torah she-
ba'al peh) genoemd.  
Het is natuurlijk erg twijfelachtig dat veel daarvan op Mozes teruggaat; in de Misjna bevinden 
zich onder meer gedetailleerde wetten die in de loop der eeuwen zijn ontstaan uit de adviezen 
der schriftgeleerden (genaamd Soferim of schrijvers), uit de beslissingen van het Sanhedrin 
(dat als hoogste rechtscollege bij interpretatieconflicten de knoop doorhakte), uit concrete 
uitspraken van rabbinale rechtbanken, of koninklijke wetgeving, die immers geacht werd 
goddelijk te zijn geïnspireerd. Vooral bevat de Misjna echter het resultaat van intellectuele 
                                                
1387 Dit dateert uit de tijd van de Seleuciden, maar verhaalt over en werd toegeschreven aan een profeet uit de tijd 
van de Babylonische ballingschap, die Daniël werd genoemd. 
1388 Zie verder ook het onderscheid tussen halachische midrasj (vaak allegorisch) en haggadische midrasj 
(homiletiek, parabels). 
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denkoefeningen (voornamelijk interpretatie-oefeningen bij de geschreven Torah) van 
rabbijnen over de ideale gedragsregels die vrome mensen dienen na te leven. 
 
Het zijn de vromen die aan deze regels dezelfde onveranderlijkheid toekenden als aan de 
Torah. En dat deden ze precies door het resultaat van hun studie (de Misjna), dat ze 
grotendeels mondeling overleverden (vaak in gezongen vorm) aan Mozes toe te schrijven, aan 
wie ze ook op Sinaï geopenbaard zouden zijn geweest (vandaar de Halachas le-Moshe mi-
Sinaï genaamd)1389. Daarmee wordt niet noodzakelijk bedoeld dat de mondelinge wet ook 
inhoudelijk door Mozes zou zijn uitgewerkt, maar vooral dat het principe zelf dat de 
mondelinge wet zoals door de wijzen uitgelegd, deel uitmaakt van de Torah, in de openbaring 
aan Mozes besloten ligt. Hieruit ontwikkelt zich de idee dat de Openbaring nooit afgesloten 
is, maar zich verderzet doorheen de interpretatie - met name de interpretatie door de wijzen 
(hakhamim), nu er geen profeten meer zijn: niet meer door bijkomende aanwijzingen vanuit 
de hemel, maar door de studie van de reeds op aarde aanwezige Torah (openbaring). 
 
2.1.2.4.   Van de romeinse verovering tot 66 nC: Saddukim, Peruschim en christenen. 
 
In 63 vC werd het land een romeinse provincie, met tijdelijk een onder de romeinse 
landvoogd staande "koning" (de Herodes dynastie van 37vC tot 44 nC). De Romeinen 
ontnamen aan de Joodse gerechten elke strafrechtelijke jurisdictie (in 30 nC), maar lieten hun 
civiele rechtsmacht bestaan; het jodendom was religio licita (toegestane godsdienst) maar 
toch sterk afhankelijk van de gezindheid van de machthebbers.  
 
In de 1e eeuw vC krijgen we ook een scherpe tegenstelling van de Joodse geleerden in 2 
stromingen: de Peruschim (Farizeeërs) en de Saddukim of Tzedukim (Sadduceeërs) (tevens 
twee “partijen” in de Knesset).  
 
De Saddukim stelden de Joodse staat voorop en de organisatie van het wereldlijk gezag, naast 
de institutie van de tempel; zij aanvaardden dat de heilige Wet kon aangepast worden door het 
wereldlijk gezag, die in elk geval nieuwe situaties met nieuwe wetten kon regelen (de 
"romeinse" rechtsopvatting); zij zagen het recht dus ook als een seculier instrument tot 
inrichting van de samenleving. Omgekeerd verwierpen zij de (bindende kracht van) de 
mondelinge traditie naast de Torah (de Misjna).  
 
De Peruschim (Farizeeërs) daarentegen beschouwden de Torah als a) volledig, in die zin dat 
er voor elke vraag een antwoord kan worden gevonden door de interpretatie van de Torah in 
overeenstemming met de mondelinge overlevering (dus schriftelijke en mondleinge Torah 
samen), en er buiten die Torah géén recht is, en b) niet door het wereldlijk gezag te 
veranderen maar enkel door de interpretatie van de wijzen. Zij stelden verder dat iedereen de 
Torah kon studeren en door grondige studie een rabbi kon worden (en dus niet alleen de 
priesters/wijzen van of aangesteld door het Sanhedrin). Voor hen was de Openbaring (van de 
Torah, goddelijke wijzing) nooit afgesloten, maar werd zij verdergezet door de studie van de 
Torah; het transcendente karakter van de Torah lag niet daarin dat deze op een bepaald tijdstip 
in de geschiedenis door God aan Mozes zou zijn gegeven, maar in de bovennatuurlijke inhoud 
ervan: een bovennatuurlijke wet volgens dewelke de mens moest leven, een boven de natuur 
staand model van gerechtigheid, een opdracht om het hele gedrag van de mens volgens 

                                                
1389 Exodus 24:12 spreekt van de Torah (Wet) en de richtlijn of verklaring. Met een verwijzing hiernaar wordt 
gesteld dat de Misjna de verklaring is die Mozes niet neerschreef maar als mondelinge toelichting onderwees aan 
de geleerden en oudsten van het volk. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

611 
 

abstracte principes te modelleren1390. Anders dan voor de Saddukim strekt de wet dus niet tot 
inrichting van de samenleving, maar tot het bepalen van de individuele plichten van elke 
persoon. De Farizeïsche gedragsregels waren niet bedoeld om geschillen te beslechten en 
werden in de rehctbanken van die tijd allicht ook nauwelijks toegepast. 
 
Uit de stroming der Farizeeën ontstaat het "rabbijnse" jodendom, dat in vele opzichten erg 
verschilt van het Tempel-jodendom uit het Oude Testament. De belangrijkste rabbijnen uit de 
Farizeïsche stroming, die als grondleggers van het rabbijnse jodendom worden beschouwd 
(nog voor de vernieling van de tempel, ten tijde van koning Herodes (als koning een romeinse 
vazal)) waren de rabbijnen1391 Hillel1392 en Sjammai ha Zaken1393. Men noemt hen ook de 
eerste generatie van de Tanna’im of Tannoïm (“leraars”1394). 
 
Daarnaast waren er ook nog de Essenen, een ascetische en mystieke stroming (bekend van de rollen van de Dode 
Zee). 
 
In de eerste helft van de 1e eeuw nC ontstond ook het christendom doordat er een 
gemeenschap ontstond van apostelen als leerlingen van Jezus bar Jozef (een Joodse man uit 
Nazareth) die deze erkenden als de Christus (d.i. Gezalfde) en als "Messias". Zij 
ontwikkelden een leer die ze als een perfectie van het oude jodendom beschouwden. Deze leer 
ging uit van een herinterpretatie van de profeten, waarbij de belofte van G.d gezien wordt als 
een belofte en uitnodiging aan ALLE volkeren om G.d lief te hebben en zijn geboden te 
onderhouden (voor die interpretatie zijn er aanknopingspunten bij de profeten, i.h.b. in het 
boek Jesaja; zij was vooral het werk van Paulus). Zij behielden de Bijbel (uitgaande van de 
Griekse versie, de Septuagint, m.i.v. de deuterocanonieke boeken1395) en vulden die aan met 
de boodschap van Christus (het "Evangelie" of blijde boodschap, waarvan er meerdere versies 
werden neergeschreven1396, later gebundeld in het zgn. “Nieuw Testament”). Maar zij gingen 
ervan uit dat een belangrijk deel van de Torah (de wet van Mozes) was opgeheven (in de zin 
van geperfectioneerd) door de komst van de Messias, die de leer van de profeten heeft 
geperfectioneerd door ze voor alle volkeren te bestemmen. Zij stelden het rechte geloof 
(orthodoxie, Gr. voor rechte geloof1397) centraal in plaats van de wet of plichtenleer. Aldus 
zetten zij zich op dit punt af tegen de Peruschim (later Rabbinim), die vasthielden aan de 
Torah als identiteit van het Joodse volk en deze interpreteerden volgens de Misjna (de 
mondelinge Torah van de rabbijnen), waardoor ze dus de wet in de zin van plichtenleer 
centraal bleven stellen (de Misjna en niet het Evangelie heeft volgens hen de Torah 
geperfectioneerd). Ook erkenden de christenen vanaf het begin de legitimiteit van de seculiere 
wet (nl. het romeins recht) op zijn domein (Lucas XX, 25: "Geef aan God wat aan God 
toekomt en aan de keizer wat aan de keizer toekomt"). In andere ethische opzichten stond het 

                                                
1390 Zie onder meer G. HANSEL, Explorations talmudiques, uitg. Odile Jacob, Paris 1998, hoofdstuk 1 "Les 
pharisiens et la révélation" (ook op http://ghansel.free.fr/WebTalmud/intro.htm). 
1391 Het woord rabbi voorheen voorbehouden voor de hoogleraren-schriftgeleerden die door het Sanhedrin waren 
aangesteld, of in Babylon door de Academie van Babylon. De eerste generaties van het rabbinisme, zoals Hillel, 
gebruikten deze titel dan ook niet zelf, maar hij kwam wel in zwang voor hun opvolgers, en later voor iedereen 
die hooggeleerd was in de joodse wet.   
1392 (rabbi) Hillel, geboren 75 v.C. 
1393 (rabbi) Shammai (Chammaï) de oudere, ca. 50 v.C.-30 n.C. 
1394 Aramees woord voor leraars. 
1395 De in de Septuagint ontbrekende delen van de Hebreeuwse Bijbel werden later aangevuld met vertalingen uit 
de zgn. protomasoretische tekst van die Hebreeuwse Bijbel. 
1396 Waarvan er uiteindelijk 4 werden erkend; deze 4 zijn diegene die doorgaans ook als de oudste worden 
beschouwd, de andere zijn meestal pas veel later geschreven. 
1397 Doxa betekende oorspronkelijk "(goddelijke) glorie" of uitstraling, maar in het woord orthodoxie kreeg het 
de betekenis van leer of geloof. 
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christendom aanvankelijk dicht bij de farizeïsche leer (Paulus kwam zeker uit de stroming der 
Peruschim). 
 
De apostel Petrus en de bekeerling Paulus hebben rond 48/50 n.C. effectief discussie gevoerd 
met de oudsten van Israël, aangezien zij Christus en zichzelf als interpretatoren van de joodse 
traditie beschouwden. Daaruit is evenwel geen akkoord gekomen, zodat men daar de breuk 
tussen beide religies kan situeren1398. Onder invloed van Paulus beslisten de apostelen om 
niet-joden toe te laten tot de kerk zonder dat ze besneden werden en zonder dat ze de typisch 
joodse reinheids-, spijs- en sabbatwetten dienden na te leven. De Hebreeuwse Bijbel kreeg 
toen de naam "Oude Testament" i.t.t. het zgn. "Nieuwe Testament" (dat naast de Evangelies 
ook andere geschriften zou gaan omvatten zoals de brieven van de apostelen). De rabbijnen 
beschouwden het christendom als een niet-joodse religie met weliswaar joodse elementen; 
van hun kant ontwikkelden zij een gewijzigde joodse religie, ten dele als reactie tegen het 
christendom. Met name werd de Misjna verder ontwikkeld als een soort alternatief voor het 
Nieuwe testament: waar de christenen het “Oude testament” aanvulende of corrigeerden aan 
de hand van het Nieuwe Testament dat de boodschap van Jezus bevatte, ging men de 
gebruiken van de vorme joden toeschrijven aabn Mozes als een mondelinge wet naast de 
geschreven wet van de Torah. De Joden weerden de christenen van Joodse afkomst uit de 
synagogen en de christenen gingen de Joodse inbreng in hun gemeenschap beperken. Mede 
hieruit ontstond een traditie van romeins-christelijk antijudaïsme, waarbij de joden de schuld 
kregen van de dood van Christus en de romeinen werden "verontschuldigd"; omgekeerd 
ontstand er een anti-cristelijke joodse traditie1399. 
 
2.1.2.5.  De Joodse opstanden 
 
In 66 nC begint een Joodse opstand tegen de romeinen en de zgn. Romeins-Joodse oorlog 
(66-74 n.C.). De opstand werd neergeslagen en een groot deel van Jeruzalem verwoest in 70 
n.C., waaronder de tempel en de stadsmuur.  
 
Een tweede opstand in 132/135 nC (onder leiding van Simon Bar Kochba) werd bloedig 
neergeslagen door keizer Hadrianus. De Joden werden verjaagd uit Jeruzalem en kregen in 
beginsel verbod nog in de streek (Judea) te wonen1400.  
 
Men schat dat er in de 1e eeuw nC ongeveer 8 miljoen Joden waren (op een wereldbevolking van 170 miljoen, 
dus vanzelfsprekend relatief een veel hoger aantal dan vandaag). Daarvan waren er wallicht ook veel die geen 
etnische Israëlieten waren, maar bekeerlingen (in die tijd was het jodendom wel proselytisch). Vanaf die periode 
houden zij op een gemeenschappelijke taal te spreken en schakelen bijna overal over op de taal van het land1401 
(in Syrië en Mesopotamië vaak Aramees, verder vaak Grieks), maar behouden het Hebreeuws als liturgische en 
theologische taal. 

                                                
1398 Men noemt het jodendom soms een oudere broer of zuster van het christendom (zo bv. paus Johannes Paulus 
II). Het rabbijnse jodendom heeft zijn kenmerkende vorm wel maar gekregen in de periode na 70 n.C. (zie 
verder), zodat die uitdrukking eigenlijk onjuist is (zo ook N. SOLOMON, Judaism. A very short introduction 
(1996). 
1399 Uitvoerig over dit alles het controversiële boek van Israel Jacob YUVAL, Two Nations in Your Womb : 
Perceptions of Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages, University of California Press 2006. 
1400 Er zijn ondanks het romeinse verbod altijd joden in Palestina gebleven (vooral dan in Galilea, dat niet 
verboden was voor joden), en een deel is reeds in de oudheid teruggekeerd, maar de meerderheid geraakte 
verspreid over het hele Romeinse rijk en later Europa (diaspora). In Jeruzalem kregen ze de toelating om één 
dag per jaar te komen bidden aan de muur van de verwoeste tempel, de klaagmuur. 
1401 Of ontwikkelden - in later eeuwen - varianten daarop, zoals het Jiddisch (vooral met Duits verwant, maar in 
Hebreeuwse karakters geschreven) en Judezmo/Ladino in Spanje (en bij vele Sefardische 
emigratiegemeenschappen; zo bv. was het naast Duits de moedertaal van nobelprijswinnaar letterkunde Elias 
Canetti).  
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2.1.2.6.  De gevolgen van de verwoesting van de Tempel; de Tannai'm en de codificatie van 
de Misjna 

2.1.2.6.1.  De Farizeïsch-rabbijnse school 
 
Na de vernieling van de tempel en de verspreiding van de Joden waren er in Jeruzalem geen 
priesters meer en geen tempelschool (het Sanhedrin, de Hoge Raad, bleef wel nog een tijd 
functioneren). Vele Joden assimileren in de wereld van het romeinse Oosten (helleniseren, ...), 
met uitzondering precies van de vromen, die zich aaneensloten in verbonden van Chaverim 
(verbondenen, genoten) en strikte navolging van de religieuze wet propageerden, m.i.v. de 
reinheidsvoorschriften en de zedakah (verplichting 1/10 van zijn inkomen caritatief te 
gebruiken, door hen als een individuele plicht gezien; voor 70 nC was dit de afgifte van de 
tienden aan de tempelpriesters). 
 
Het resultaat was dat de Saddukim elk gezag verloren en als stroming verdwijnen; ook de 
Essenen (de secte van de Dode-Zeerollen) zijn in de geschiedenis verdwenen; enkel de 
Farizeën bleven over, naast de christenen (en natuurlijk hellenistische en andere niet-joodse 
stromingen). De breuk tussen Farizeeën en christenen wordt definitief; de christenen zagen de 
verwoesting van de Tempel als een goddelijke bekrachtiging van hun leer en de verwerping 
van die van hun tegenstanders onder de Joden; zij ontwikkelden verder hun eigen religie die 
sterk door de Griekse wereld was beïnvloed (het nieuwe Testament is in het Grieks 
geschreven). De Farizeeën reageerden daartegen met een hervorming van het jodendom die 
uitging van het verzet tegen assimilatie (sterke nadruk op een joodse identiteit) en tegen de 
christelijke herinterpretatie van het oude jodendom. 
 
Na de val van Jeruzalem verviel het monopolie van de priesters op de studie van de Torah; de 
priesters stierven uit bij gebrek aan opvolgers, en met hen het Sanhedrin (wetgever en 
hooggerechtshof)1402. Nu er geen werkzaam Sanhedrin meer was kwam de interpretatie van de 
Torah in handen van de schriftgeleerden die men Rabbinim (rabbijnen) ging noemen, en die 
ook de pastorale of rituele functies van de priesters overnamen (huwelijken sluiten, bar 
mitswah organiseren, voorgaan in rituelen); hun belangrijkste functie was echter geen 
pastorale, maar een theologisch-juridische (de wet interpreteren en zo mogelijk toepassen). De 
belangrijkste (meest gezaghebbende) rabbijnen werden Tanna’im of Tannoïm (“leraars”) 
genoemd, en de leiders van de scholen en dus van de gemeenschap meer specifiek Nesi'im 
(meervoud van Nasi)1403. 
 
De levenbeschouwing van de Farizeeën wordt door deze rabbijnen uitgebouwd tot een 
gedetailleerd religieus rechtssysteem. De rabbijnse traditie is diegene die de studie en 
naleving van de Toraah centraal stelde; voor de aanhangers ervan kwam die studie na de 

                                                
1402 Na de val van Jeruzalem zou het Sanhedrin zich gevestigd hebben in Zippori (Sepporah) en later in Tiberias. 
Zippori was een joods centrum kunnen blijven omdat het i.t.t. Jeruzalem en andere steden met de Romeinen 
collaboreerde (en de romeinse naam Irenopolis aannam). Het Sanhedrin verdween door het uitsterven van 
voldoende leden die de vereiste formele inwijding (Semichah, ordinatie) hadden ontvangen (wijding die enkel 
kon worden doorgegeven door iemand die zelf die wijding had ontvangen; vgl. de apostolische successie in het 
christendom). Pogingen om de wijding en daarmee ook het Sanhedrin terug in te voeren zijn er geweest in de 16e 
eeuw (rabbi Jacob Berab, 1474-1546, die twee leerlingen wijdde, nl. rabbi Josef Karo (1488-1575, zie infra) en 
rabbi Moshe Alshich (1508-1593); en onder Napoleon door de opperrabbijn van Straatsburg, rabbi David 
Sinsheim. 
1403 “Ha Nassi” wordt meestal vertaald als “de prins” (princeps); patriarch is een andere mogelijke vertaling. Het 
was de titel voor de leider / voorzitter van de joodse gemeenschap in de periode na 70 n.C. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

614 
 

vernieling van de tempel (70 nC) in de plaats van de tempeldienst. De Farizeïsche rabbijnen 
beschouwden de studie en strikte naleving van de Thora als de enige methode voor het Joodse 
volk om als dusdanig te overleven1404 en beschouwden enkel het naleven van voorschriften in 
het dagelijks leven als bewijs van trouw aan G.d (de Heer, Jahweh). Vandaar zegt men dat de 
joodse vroomheid niet in een “orthodoxie” (juiste leer) maar in een “orthopraxie” (juist 
handelen) ligt, in het naleven van de wet. In filosofische-kosmologische kwesties daarentegen 
is er traditioneel een grote vrijheid.  
 
Deze rabbijnse traditie bloeide na de val van Jeruzalem voornamelijk in Jawne (Jamnia, Yavne, nu in de buurt 
van Tel Aviv), waar rabbi Hillel (lid van het Sanhedrin) enkele decennia voordien een synagoge / studiecentrum 
oprichtte en in enkele steden in Noord-Israël, zoals Zippori/Sepphoris (waarheen het Sanhedrin na 70 n.C. was 
verhuisd), Usha en Tiberias. Daar werden de belangrijkste geschriften opgesteld. 
 
De rabbijnse literatuur wordt ingedeeld in 3 genres of categorieën (die hoger reeds werden 
genoemd): 
1° commentaren op de juridische gedeelten van de geschreven Toraah, d.i. de halachische 
Midrasj1405, meestal in verhaalvorm en geordend volgens de verzen van de Torah zelf, dan 
wel gebaseerd op een combinatie van Bijbelpassages; later kreeg het woord midrasj de meer 
specifieke betekenis van niet-letterlijke interpretatie (i.t.t. Pesjat); midrasj wordt dan ook in 
het Griekse vertaald als "allegorie"; 
2°  geschriften die tradities van de Misjna (orale wet) neerschreven en interpreteerden; zij 
handelen over plichtenleer. Het woord Misjna ging daarbij de orale wet zelf aanduiden (in 
plaats van de oorspronkelijke betekenis van studie); 
3. Haggada of haggadische Midrasj: commentaren op de verhalende gedeelten van de Bijbel 
en andere verhalen, vaak met een homiletische functie. Haggada wordt in het Grieks vertaald 
als "parabel" (meervoud haggadot). 
 
Binnen die rabbijnse traditie waren er trouwens grote meningsverschillen over de vraag of 
alle overgeleverde normen gezaghebbend waren (dus bv. ook uit andere geschriften dan de 
Torah), dan wel enkel diegene die daadwerkelijk aan Mozes werden toegeschreven; uit die 
periode zijn er ook over vele zaken verschillende opinies bewaard gebleven in latere 
compilaties (zie verder hieronder). Uit de periode voor de vernieling van de Tempel zijn er 
maar heel weinig geschilpunten bewaard, precies omdat er met het Sanhedrin één enkel 
orgaan was dat uiteindelijk (bij meerderheid) de knoop doorhakte. Na de verspreiding over 
meerdere gemeenten had elke gemeenten weliswaar een rechtscollege (Bet Din) dat bij 
meerderheid de knoop doorhaakte, maar er was geen centraal rechtscollege meer voor alle 
joden. 
 
Alle sindsdien bestaande stromingen van het jodendom die als zodanig erkend worden, zijn eigenlijk varianten 
op het rabbinisme1406 (althans voor zover men het christendom niet als een joodse stroming zou beschouwen), 

                                                
1404 Deze opvatting wordt toegeschreven aan rabbi Jochanan ben Zakkai, die leefde ten tijde van de vernieling 
van de tempel (en uit het door de romeinen veroverde Jeruzalem ontsnapte). 
1405 meervoud Midrasjim, d.i. interpretaties. van het werkwoord darasj, onderzoeken of ondervragen. De 
belangrijkste werken uit deze eerste categorie van Midrasj uit de periode van de Tannaïm zijn de Mekhilta van 
rabbi Israel (commentaar op Exodus), de Mekhilta van rabbi Simeon ben Yohai, en meerdere werken onder de 
naam Sifra. 
1406 Zie wel verder de afscheuring van de Karaim (Karaïeten).  
Het chassidisme (“Hasidim”) (ontstaan in de West-Oekraïene (toen Polen) in de 18e eeuw) was oorspronkelijk 
een veeleer anti-rabbinistische en anti-dogmatische stroming (die o.a. op het kabbalisme voortbouwde), maar 
werd uiteindelijk gerecupereerd tot een rabbinistische stroming. Zie verder. 
Tenslotte is er nog de Ethiopische secte van de "Beta Israël" (door buitenstaanders Falashas genoemd), waarvan 
niet duidelijk is of ze teruggaat op zeer oude joodse inwijking of bekering (die er was al van voor de 5e eeuw 
n.C.) dan wel op eeuwen later afgescheurde christenen die alleen nog de Torah erkenden. Zij kenden dus enkel 
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met uitzondering misschien van het kabbalisme (de mystieke stroming binnen het jodendom)1407, en van de 
“verlichte” stromingen die vanaf de 18e eeuw ontstonden (vooral onder invloed van Moses Mendelssohn, zie 
verder). Een groot deel van de Joden is anderzijds na het jaar 70 of 135 vervreemd geraakt van deze joodse 
traditie en opgegaan of geassimileerd in andere volkeren en landen rond de Middellandse Zee1408. 

2.1.2.6.2.   Codificatie en inhoud van de traditie (i.h.b. de Misjna) 
 
De 1e en 2e eeuw nC zijn aldus de formatieve periode van het rabbijnse jodendom. Meer 
bepaald gebeurde in die periode door de Tannai'm het volgende dat voor de verdere religieuze 
en rechtstraditie van belang is: 
 
1° Het definitief afsluiten van de canon van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) in het algemeen 
en de Torah in het bijzonder, d.i. van de schriftelijke Torah.  
Uit alle varianten werd één versie gekozen als canonieke, de zgn. protomasoretische1409 tekst, die resulteerde uit 
de debatten tussen rabbijnen in hoofdzakelijk Javne (Jamnia; waar de hoge raad (Sanhedrin) zetelde van 70 tot 
135 nC). 
 
2° Het vastleggen van de liturgie, d.i. de gebedsliturgie. 
Dit gebeurde ca. 100 nC door Gamaliel III, hoofd van de school van Javne en Jeruzalem. De gebedsliturgie 
verving de tempelliturgie, die onuitvoerbaar was bij gebrek aan tempel. 

                                                                                                                                                   
de Torah, niet de andere boeken van de Hebreeuwse Bijbel noch de Misjna; hun Torah was niet in het 
Hebreeuws maar in het Ge'ez, een oud-Ethiopische taal. In de jaren '70 werden zij door Israël officieel als joden 
erkend; tegen het einde van de 20e eeuw (vooral rond 1990) waren ze omzeggens allemaal naar Israël 
geëmigreerd, en daar veelal overgegaan tot het orthodoxe jodendom. 
1407 Als basiswerk van deze stroming geldt de Zohar - d.i. het boek der glans -, een in het Aramees geschreven 
mystieke commentaar op de Toraah, die volgens de legende geschreven zou zijn rond 170 nC in Israël door 
leerlingen van de rabbi Shimon bar Yochai, maar in werkelijkheid pas vorm kreeg in Spanje rond 1270 n.C., 
geschreven door rabbi Mozes de Leon uit Granada (+ 1305); wel is het werk ten dele gebaseerd op teksten uit de 
eerste eeuwen n.C.; in die tijd was er ook een niet onbelangrijke invloed van het Platoonse ideëengoed. 
De Kabbalah tracht God te begrijpen doorheen zijn 10 emanaties of kenmerken (de 10 Sefirot, d.i. sferen), die 
traditioneel op een boom des levens worden uitgetekend. Volgens de Kabbalah is de wereld ontstaan doordat 
God, die oorspronkelijk alles was en de hele ruimte bezetten zich ten dele heeft teruggetrokken (tsimtsoem) om 
de wereld mogelijk te maken, een ruimte voor het andere dan God.  
De Zohar is een commentaar die de lijn volgt van de Torah, en grotendeels bestaat uit midrashim (verhalen, vaak 
wonderlijke gebeurtenissen) die de Torah becommentariëren en interpreteren, vaak in de vorm van een dialoog 
met Torah-geleerden uit de eerste en tweede eeuw n.C., en die geacht worden een verborgen betekenis te hebben. 
De Kabbalisten gaan ervan uit dat de Torah op verschillende manieren te interpreteren is, met name 4 (een 
variante op de 4 interpretatieniveaus van de rabbijnse hermeneutiek): de ma’aseh (“uiterlijke” betekenis, het 
verhaal dat verteld wordt), de  madras (hermeneutische methode van de legalisten, die naar de normatieve 
betekenis zoeken), de haggadah (allegorische betekenis) en tenslotte de meest “innerlijke”, de sod of mysterie-
betekenis (deze 4 worden gezien als de omhulsels van een noot, waarvan de sod de kern is). Vgl. hiermee de 
verschillende interpretatienievaus van de Koraan in de leer van ibn Rushd (Averroës). 
Voor een inleiding, zie G. Scholem, Zur Kabbala and ihrer Symbolik, 1e uitg. Zurich 1960, 1e Eng. uitg. On the 
Kabbalah and its symbolism, New York 1965; van dezelfde auteur: Ursprung und Anfänge der Kabbala, Walter 
de Gruyter Verlag, Berlin 1962 (heruitgave 200, En. vert. Origins of the Kabbalah. 
Belangrijke latere kabbalisten waren o.m. Abraham Zacuto (Salamanca ca. 1450-1510, astronoom van koning 
Joao II van Portugal, gevlucht ten tijde van de bekeringsdwang onder koning Manuel II; schreef in Tunesië in 
1504 een geschiedenis van het joodse volk, de Sefer ha Yuhasin) en rabbi Moses Chaim Luzzatto (1707-1746), 
afgekort RaMCHaL, wiens belangrijkste ethische werk, de Mesillat Yesharim (het pad van de rechtvaardige), 
later een zeer grote invloed verkreeg. 
1408 In de tijd van Christus waren er zoals gezegd volgens schattingen 8 miljoen joden, grotendeels in Palestina, 
Mesopotamië en Klein-Azië, maar ook verspreid over het grootste deel van het Romeinse rijk. Vele daarvan zijn 
opgegaan in de omringende volkeren.  
1409 Men noemt deze zo omdat deze tekst nog steeds enkel uit medeklinkers (geen klinkers) bestond. De 
"gevocaliseerde" versie, die later als enige erkend bleef, werd geredigeerd door geleerden uit twee families uit 
Tiberias (in Galilea) van de 8e tot de 10e eeuw nC, die men de "Masoreten" heeft genoemd (van Masora, 
overlevering). 
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3° Het schriftelijk uitwerken en later codificeren van de Misjna. De meest gezaghebbende 
rabbijnse interpretaties van de Misjna (vooral de opinies van de Tanna’im) werden 
geselecteerd en als een eenheid1410 gecompileerd vanaf de 2e eeuw (NB. de periode waarin in 
het romeinse recht Gaius en Ulpianus actief waren).  
De uiteindelijke versie van die Misjna werd vastgesteld op het einde van de 2e eeuw nC en 
toegeschreven aan het systematiseringswerk van rabbi Jehuda Ha-Na(h)si, soms gezien als de 
laatste der Nesi'im1411 (voltooid tussen 170 en 220 nC, enkele teksten van de uiteindelijke 
versie zijn evenwel nog van kort na hem); na hem bestond er geen priesterdom noch 
Sanhedrin meer, zodat de Misjna het eindproduct is van die periode. Het was allicht omwille 
van die situatie dat men ook de behoefte voelde om de Misjna te codificeren. Ook de 
romeinse politiek kan hierin een rol hebben gespeeld1412. 
 
De gecodificeerde Misjna bestaat uit 6 boeken of orden (Seder, meervoud Sedarim) met 
tezamen 63 tractaten (Massechtos of Masekthot, titels of afdelingen) (eigenlijk 60, maar 
enkele zijn later opgesplitst)1413, op hun beurt verdeeld in hoofdstukken (peraqim). De inhoud 
is niet geordend volgens de boeken en verzen uit de Toraah, maar per onderwerp: 
1. Zera’im (“Zaden”, handelt over landbouw, tempeloffers (oogstoffers) en zegeningen); 
2. Mo’ed (“(Jaarge)Tijden”, handelt over feestdagen en verwante onderwerpen, met o.a. in het 
eerste tractaat (Shabbath) wat allemaal verboden is op Sabbat, waaronder 39 soorten activiteit 
die als "werken" worden gekwalificeerd); 
3. Nashim ("Vrouwen", handelt vooral over huwelijk en echtscheiding, met als tweede tractaat 
Ketuboh over huwelijkscontracten1414, alsook over verschillende geloften); 
4. Nezikim (“Schadevergoeding”, handelt ook over eigendom, erfrecht, contracten en handel; 
publiek bestuur, proces-, en bewijsrecht en strafrecht (met inbegrip van het verbod op 
idolatrie of afgoderij) (voor dit geheel van burgerlijk en strafrecht gebruikt men ook het 
woord “Din”, woord dat daarmee de connotatie van “seculier recht” of "burgerlijk recht" 
kreeg); 
5. Kodashim (“Heilige Dingen”, handelt over slacht- en brandoffers, schenkingen aan de 
tempel en regels inzake voeding; ook veel strafrecht); en  
6. Taharot (“Reinheid,” handelt over reinheid en onreinheid, vooral in samenhang met de 
Tempel en zijn omgeving, en de tempelrituelen maar omvat ook de regels inzake reinheid in 
familiale- en seksuele verhoudingen (de wetten inzake de taharat hamishpachah, waaronder 
het tractaat Nidda over omgang met menstruerende vrouwen1415), inzake keukengerei (Kelim), 
enz.). 
 
De Misjna is dus het resultaat van de eerste faze van het “rabbinisme” (rabbijnse jodendom), 
d.i. het jodendom van de schriftgeleerden en met name van de Farizeeërs, in het bijzonder de 

                                                
1410 Oorspronkelijk was Misjna het woord voor elk van de wetten afzonderlijk (meervoud misnajos), later werd 
het gebruikt voor het geheel zoals geordend door rabbi Jehuda Ha-Nassi. Deze Misjna werd in Zippori en/of 
Tiberias geschreven. 
1411 Zijn achterkleinzoon rabbi Hillel wordt onder keizer Julianus (ca. 365 nC) echter ook als Na(h)ssi genoemd. 
De benaming werd dus blijkbaar ook gebruikt voor de leiders van de gemeente in Palestina en Babylon onder de 
Amora'im (zie verder). 
1412 Door de Constitutio Antoniniana in 212 kregen alle inwoners het Romeinse burgerschap, wat enerzijds 
betekende dat het "bezettingsregime" in Judea daarmee was beëindigd, maar anderzijds dat het burgerlijk recht - 
het ius civile - nu op iedereen van toepassing werd.  
1413 Er wordt geciteerd met de afkorting M., dan de naam van het tractaat, gevolgd door het nr. van het hoofdstuk 
en dat van de regel. 
1414 Een ketubah is een traditioneel joods huwelijkscontract. 
1415 Een vrouw is "niddah" zodra de menstruatie begint, en pas terug "tehorah" (rein) na een ritueel zuiverend 
bad (mikvah, mikveh) ten vroegste 7 dagen later. 
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school van Hillel. Ze is natuurlijk ook ten dele het product van invloeden uit andere 
rechtsculturen (de Syrische, Mesopotamische, Egyptische en Grieks-Romeinse; zeker in het 
begin van de 2e eeuw nC was de romeinsrechtelijke invloed zeer groot1416). 
 
Anderzijds zijn er ook zeer grote verschillen tussen de joodse traditie van "rechts"geleerdheid 
en de griekse traditie van filosofische geleerdheid. De Grieken bouwden in grote mate het 
abstracte denken uit, dat de gehele kosmos in een systeem probeerde te vatten; het joodse 
denken benaderde het abstracte steeds vanuit het concrete, de casus. 

2.1.2.6.3.  Aanvullingen bij de Misjna 
 
Wat niet in de Misjna noch in de latere Talmoed (zie verder) werd opgenomen (en de Misjna 
bevat slechts 1/10 van de bewaard gebleven geschriften van de Tannaïm) kreeg de naam 
“Baraita” (buitengebleven, meervoud Baraitot), maar veel daarvan is in een latere faze toch 
ook weer gebruikt (vooral veel halachische Midrasj of interpretatie van de wet, geordend 
volgens de structuur van de Torah; en Haggadah, of verhalen; uit die 2 bronnen was er weinig 
opgenomen in de Misjna).  
 
Reeds kort na de compilatie van de Misjna door Jehuda Ha-Nassi werd een tweede codificatie gemaakt, volgens 
dezelfde indeling als de Misjna, maar een stuk uitgebreider: de zgn. Tossefta ("supplement")1417; zij verkreeg 
echter niet hetzelfde gezag. Een aantal andere tractaten uit dezelfde periode van de Tannaïm, die niet in de 
Misjna werden opgenomen, werden later eveneens toegevoegd aan de Misjna (en opgenomen op het einde van 
Nezikim), de zgn. "kleine tractaten"1418. 
 
De compilatie van de Misjna maakte geen einde aan de interpretatie van de Torah.  Men ging 
er dus niét van uit dat door de codificatie van de Misjna het proces van uitwerking van de 
mondelinge Torah was afgesloten. Dit is fundamenteel voor een begrip van de joodse 
rechtstraditie. 
 
2.1.3.  De Talmoed of compilatie 

2.1.3.1.1.  Politiek-historische achtergrond 
 
Vanaf de christianisering van het Romeinse Rijk verslechterde de positie van de joden terug. Keizer Constantijn 
(306-337) was de eerste die hun rechten beperkte. Johannes Chrysostomus van Antiochië polemiseerde in de 4e 
eeuw fel tegen de joden. Sindsdien was hun positie in West-Europa en het Byzantijnse Rijk erg wisselvallig over 
de eeuwen heen. Een ander deel van de joden leefde vooral in Mesopotamië (Babylon) en in het Perzische Rijk 
van de Sassaniden (ca. 250-500 nC). Tussen de scholen in Palestina en die in Babylonië waren er veel contacten 
(studenten gingen vaak van de ene naar de andere). 

2.1.3.1.2.  Van Mishnah naar Talmoed 

i. Ontstaansgeschiedenis van de Talmoediem 
 
                                                
1416 Merkwaardig genoeg is het eerst in 1637 dat voor het eerst een vergelijkende studie verscheen van 
Talmoedisch en Romeins recht: De Legibus Ebraeorum Forensibus van Constantin L’Empereur, hoogleraar te 
Leiden, uitgegeven door Elzevier. Een voorbeeld van een bladzijde uit dit werk, een tweetalige (Hebreeuws-
Latijnse) editie met commentaar is te vinden op http://www.us-israel.org/jsource/loc/Baba.html. 
1417 Gecompileerd door rabbis Hiyya en Oshaia. Ondanks de naam is het niet zozeer een supplement van de 
Mishnah, als een andere versie ervan, die in grote mate letterlijk dezelfde inhoud heeft en tweemaal zo uitgebreid 
is. 
1418 Een 14-tal werken waarvan het 13e Gerim heet (over bekering tot het jodendom) en het 14e Kutim, handelend 
over de wijze van omgaan met Samaritanen (kutim genaamd) en andere niet-joden. 
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Op juridisch gebied was er na het neerschrijven (codificeren) van de Misjna dus een nieuwe 
faze van discussies, herinterpretaties, enzovoort. Eeuwenlang bleven joodse mannen 
samenkomen in de bet ha-midrash (huis van de Midrasj, d.i. huis van de uitlegging) van de 
plaats, vaak dagelijks, om te discussiëren, vooral over de toepassing van de Heilige Wet in het 
dagelijks leven. De wetsuitleggers uit die tijd worden Amora’im of Amorroïm (“Amoreërs”, 
enkelvoud Amora, schoolhoofd1419) genoemd, en de afzonderlijke discussies de sugyot (enkel. 
sugya). De volgende generatie heet de Seboraim, die vooral probeerde de ratio (het waarom, 
de dragende grond) van de opinies van hun voorgangers te expliciteren. De gerichtheid van de 
rabbijnen was om een absolute, bovennatuurlijke morele wet te expliciteren, een morele wet 
die terug te voeren is op abstracte principes, waarvan de toepassing dus rigoureus 
onafhankelijk moest zijn van materiële omstandigheden (de natuurlijke orde)1420. 
 
In die tijd ontwikkelde zich een enorme rijkdom van interpretatiemethoden (Midrasj-
methoden) voor de Toraah en de Misjna. Vooreerst de meer klassieke methoden, waarbij een 
regel uit de Misjna restrictief wordt uitgelegd (als slechts van toepassing op één welbepaald 
geval) of juist naar analogie. Alle mogelijke elementen werden gebruikt om de heilige tekst 
uit te leggen; aangezien de oorspronkelijke tekst enkel de medeklinkers bevat en geen 
klinkers, kon men naargelang de klinkers die men invulde een heel andere tekst krijgen. Elke 
letter van het Hebreeuwse alfabet heeft ook een getalwaarde en ook deze getallen werden 
gebruikt voor uitleg (numerologische methode of gematria1421). Uiteenlopende plaatsen uit de 
Toraah werden gecombineerd, en redeneringen a pari (analogie) en a contrario werden 
ontwikkeld. De tekst kon ook allegorisch of symbolisch worden uitgelegd. Doorheen deze 
technieken ontstonden interpretaties die vaak sterk afweken van wat er in de gecodificeerde 
Misjna stond. Daardoor werden vele van de in de Misjna besproken op het eerste gezicht 
algemene regels beperkt in hun tot toepassing tot eerder uitzonderlijke randgevallen.  
 
Men onderscheidt in beginsel twee scholen van interpretatie, teruggaande op 2 rabbijnen uit 
de periode van de Tanna'im:  
- de school van rabbi Ishmael, die ervan uitging dat G.d sprak in de gewone taal van het volk, 
en dus de logisch-grammaticale uitleg toepaste, die verborgen betekenissen verwierp en 
uitging van de gewone betekenis van de tekst (pesjat), en coherentie probeerde te herstellen 
op basis van de gehele tekst in zijn gewone betekenis; 
- de midrasj-school van rabbi Akiba1422 die ervan uitging dat de Torah perfect was, zodat elk 
woord en elke letter een betekenis had, en die verschillende niveaus van verborgen 
betekenissen zocht achter woorden die op het eerste gezicht overbodig zijn in het geheel en 
door grondige analyse konden worden ontdekt (met als eerstvolgend en belangrijkste niveau 
de derash of impliciete betekenis). 
 
Uit de massa andere hermeneutische geschriften (Midrasj), zowel halachische als meer 
verhalende (Haggadah) werd na enige eeuwen de “Gemara”1423 gecompileerd als een derde 
laag teksten; het geheel van de drie lagen kreeg de naam Talmoed1424 (of ook de Torah She-

                                                
1419 Volgens de overlevering waren er 5 generaties Amora’im in Jeruzalem of Palestina (tot begin 5e eeuw) en 7 
of 8 in de talmoedscholen van Babylon (van de 3e tot de 5e eeuw); hun namen zijn terug te vinden in de 
Talmoed. 
1420 G. HANSEL, a.w. geeft als voorbeeld de definitie van werk dat verboden is op de sabbat. Het verboden 
karakter hangt niet af van de zwaarte van de vereiste inspanning, maar van de aard van de activiteit, van de 
conceptuele categorie waartoe zij behoort, van de "betekenis" van de activiteit.  
1421 Voor de verschillende methoden, zie ook de voetnoot hierboven over het kabbalisten. 
1422 Geëxecuteerd door keizer Hadrianus. 
1423 Gemara is een Aramees woord dat ook studie betekent, hier in de zin van aanvulling bij de Mishnah. 
1424 Talmoed betekent leer, studie, geleerdheid. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2014 

 
 
 
 

619 
 

Baal-Peh, d.w.z. schriftelijke én mondelinge Torah). Er zijn meer bepaald twee compilaties 
met de naam "Talmoed"1425 (meervoud Talmoediem): 
 
1° de Palestijnse of "Jerusalem Talmoed" (Talmoed Jeroesjalmi) is systematisch opgebouwd 
in de vorm van glossen (commentaren in de marge) bij de Mishnah (althans vier van de zes 
orden; het werk is onvoltooid) (meestal gedrukt in meerdere kolommen, waarvan een smallere 
in het midden voor de Mishnah en een bredere voor de Talmoed of commentaar erbij (zie 
verder onder)).  
Hij is geschreven/gecompileerd in de 4e tot het begin van de 5e eeuw nC in de scholen van Sepphoris/Caesarea 
en Tiberias1426 (Israël) in het West-Aramees, en toegeschreven aan de rabbijnen Rav Muna en Rav Yossi. De 
compilatie zou gebeurd zijn omdat de talmoedscholen in Palestina aan het doodbloeden waren. 
 
2° de "Babylonische Talmoed" (Talmoed Bavli) heeft met dezelfde structuur als die van 
Jeruzalem, maar het is geen commentaar bij de volledige Mishnah, maar slechts bij een  36 à 
37 tractaten ervan (meer bepaald bevat het niet de hoofdstukken die toch niet konden worden 
toegepast, zoals diegene die betrekking hadden op de Tempel (van Jeruzalem), die immers in 
70 nC vernield was). 
Deze is grotendeels in het Oost-Aramees geschreven/gecompileerd, op basis van de 
geschriften en discussies (sugyot) van de “Amora’im” (waarvan de namen zijn overgeleverd 
en terug te vinden zijn in de Talmoed1427) uit de talmoedscholen van Sura en Nehardea (in 
Babylonië, d.i. Mesopotamië, toen deel van het Perzische rijk). De uiteindelijke versie wordt 
toegeschreven aan de Amora'im Rav Ashi (+ 427) en Rabina (+ 499), dus kort voor of 
gelijktijdig met de Digesten van Justinianus, die de romeinse rechtswetenschap compileerden, 
en een eeuw voor de Korân.  
 
Naast de twee Talmoediem bestaan er nog andere compilaties, die ook deel uitmaken van deze traditie, 
geschreven in de twee belangrijkste centra (scholen) van joodse cultuur in die tijd. 

ii. Inhoud en stijl 
 
Het zijn per onderwerp geordende discussies en argumentaties over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Vaak dwaalt een onderwerp wel af naar andere onderwerpen; ten dele gaat het 
hier om memotechnische middelen, aangezien de mondelinge overlevering belangrijk was1428. 
De meeste elementen worden ook nominatim aan een bepaalde rabbi of geleerde 
toegeschreven. Opvallend is dat in de Talmoed dus ook uiteenlopende meningen (dus ook 
sommige minderheidsopvattingen) opgeschreven worden (vergelijk de Digesten van 
Justinianus, in dezelfde periode gecompileerd uit de geschriften van alle belangrijke 
Romeinse rechtsgeleerden, en die weliswaar een selectie inhielden uit de rechtsliteratuur, 
maar toch ook uiteenlopende opvattingen omvat); men gaat ervan uit dat tegengestelde 
meningen soms allebei “juist” kunnen zijn (de functie van een machloket, d.i. een 
meningsverschil). Meer dan 1000 namen van uitleggers zijn in de Talmoed terug te vinden. 
Ook hierin herkent men de sterke ontwikkeling van de persoonsgedachte in de joodse traditie, 
de gedachte van de individualiteit en onuitwisselbaarheid van elke mens. 
 

                                                
1425 Men citeert B. voor de Babylonische en Y. voor de Jeruzalemse talmoed, gevolgd door de naam van het 
tractaat, nr. van het hoofdstuk en nr. van de regel. 
1426 De eerste 3 tractaten van de 4e orde in Zippori/Caesarea halfweg de 4e eeuw en de rest in Tiberias een halve 
eeuw later. 
1427 Zie http://www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudMap/Gemara.html 
1428 Een andere reden voor uitweidingen was dat men er een erezaak van maakte om citaten van andere rabbijnen 
niet uit, maar in hun context te citeren. 
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Deze tractaten bevatten in beginsel alle interpretaties van de exegeten van de Torah en de 
Mishnah betreffende alle mogelijke aspecten van de plichtenleer. Veel daarvan is recht, veel 
ook niet. De joden maken hier het onderscheid tussen: 
-  "Halakhah" of Halocho (“norm”, etymologisch “de weg” of “het pad” – in het Arabisch 
sharia), dit zijn die delen die als recht worden beschouwd, en 
- "Haggadah" of Aggode, materies die buiten het recht liggen (geschiedenis, folklore, medisch 
advies e.d.; vgl. hoger de verhalen). Aangezien evenwel het recht een veel ruimer bereik heeft 
dan in onze opvatting vandaag, is veruit het grootste deel "Halakhah".  
 
De Halakhah wordt ook samengevat in 613 “Mitswot” of Mitzvos, voorschriften die uit de 
Toraah zijn geëxtrapoleerd1429 (enkelvoud mitswa of mitzvah, letterlijk verplichting of bevel) - 
het joodse recht gaat niet uit van het subjectief recht, maar van de verplichting. Het getal 613 
correspondeert aan de getalwaarde van het woord Torah1430; een andere bevestiging van het 
getal wordt gevonden in het feit dat er 365 verboden zijn, d.i. evenveel als dagen in een jaar, 
en 248 geboden, d.i. evenveel als een man beenderen en organen heeft. Ze hebben een zeer 
uiteenlopende inhoud en kunnen betrekking hebben op alle handelingen en niveaus van het 
menselijk leven. Later is men een onderscheid gaan maken tussen het “recht inzake de 
mensen” en het “recht in verhouding met G.d”; het eerste is wat in een westerse traditie recht 
wordt genoemd en in het Hebreeuws Mishpat (vandaar de uitdrukking ha Mishpat ha Ivri 
voor Hebreeuws recht, d.i. joods recht).  
 
Naast de mitswot ontwikkelden de rabbijnen nog heel veel secundaire geboden en verboden, 
de gezeirah, dit zijn geboden of verboden die niet door de Torah zijn bepaald, maar die 
bijkomende plichten inhouden om te beletten dat men (ongewild) een mitsvot zou overtreden; 
zij houden dus meestal een verstrenging in van de wet. Men spreekt ook van “omheiningen ter 
bescherming van de Wet”. De interpretatieregel bij de mitsvot luidt immers dat in geval van 
twijfel er “verzwarend” moet worden uitgelegd (lechoemra, staat tegenover lekoela, d.i. 
verlichtend) 

iii. Rechtskracht van de Talmoed 
 
De Talmoed wordt niet beschouwd als de exclusieve bron van de traditie, maar wel als veruit 
de belangrijkste (en wel bindende). Ook wordt de Talmoed niet beschouwd als voor eens en 
voor altijd geschreven, maar als een verhaal waaraan voortdurend verder geschreven wordt 
(“Midrasj” of uitlegkunde), dat verdere discussie mogelijk maakt1431. De Openbaring is voor 
de het rabbijnse jodendom immers niét een éénmalige gebeurtenis, maar een organisch proces 
dat voortdurend doorgaat; de Torah werd niet of niet langer of minstens niet in zijn geheel 
gezien als letterlijk door Jahweh gedicteerd1432 (maar natuurlijk wel door Jahweh 
geïnspireerd), maar als grotendeels eerst door latere wijzen (hakhamim) steeds weer 
geëxpliciteerd. Daarom werden ook de minderheidsopvattingen opgenomen in de Talmoed. 
De mitswot blijven steeds onderworpen aan argumentatie en interpretatie (en a fortiori de 
gezeirah en de takannot). De studie van de Torah verplicht dus op de eerste plaats tot het 
aanleren van argumentatie- en interpretatiemethoden.  
                                                
1429 Er bestaan enkele varianten op deze lijst van 613.  De klassieke lijst is o.a. te vinden (in het Engels) op 
http://www.jewfaq.org/613.htm, geklasseerd volgens onderwerp.  
1430 Tav = 400, Vav = 6, Resh = 200, Heh = 5, plus 2 voor de 2 mitzvot waarvan het bestaan de Torah voorafgaat 
(Ik ben uw Heer; Gij zult geen andere goden hebben naast mij). 
1431 Justinianus daarentegen wilde zijn codificatie als finaal laten doorgaan en de interpretatie ervan verbieden, 
zie hoger. 
1432 Dit zijn 2 belangrijke punten van verschil tussen de talmoedische traditie en de orthodoxe (soennitische) 
islâm. 
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iv. Andere bronnen van de Halakhah 
 
Door de diaspora was er geen centraal leergezag meer  binnen het jodendom (al speelden in 
de eerste eeuwen de twee belangrijkste scholen ("academies"), nl. Jerusalem en Babylon, nog 
een zeer dominante rol). De joden organiseerden zich in joodse gemeenten met een rabbinale 
rechtbank (Bet Din), die voor die gemeente bindende uitspraken deed (en bij meerderheid 
besliste). 
 
Van de Halakhah maken dan ook mede deel uit rechtsregels die niet uit de Torah worden 
afgeleid, maar in de loop der eeuwen door religieuze leiders zijn gedecreteerd, de takannot 
(enkelvoud takkanah1433). Zeven daarvan hebben de status van Mitzvah (zodat er naast de 
613Toraïsche mitsvot 7 rabbijnse mitsvot zijn); bij hen geldt als interpretatieregel wel dat ze 
in geval van twijfel verlichtend” moet worden uitgelegd (lekoela) i.p.v. verzwarend. 
 
Naast de Talmoed spelen ook andere rechtsbronnen een aanvullende rol in de Halakhah, met 
name: 
- gewoonterecht (minghag, minhag), eveneens een bindend onderdeel van de Halakhah, en 
waarin er verschillende riten ontstonden (oorspronkelijk die van Babel en die van Jeruzalem, 
zoals de twee Talmoeds, later ook andere - zie verder); wanneer het gaat over de gebruiken bij 
het bidden (rituelen, liturgie), spreekt men meestal van "nusakh"1434; in beginsel kan een 
minhag nooit contra legem gelden, enkel praeter legem; uitzonderlijk kan een minhag vatikin 
(gewoonte van oude en ervaren geleerden) kan een halachische regel gebeurlijk terzijde 
schuiven. 
- de eerdere uitspraken van schriftgeleerden, die de rechtsleer vormen (Divré Sofriem of 
Sheelot U-teshuvot (vragen en antwoorden), vgl. in het Latijn de responsa); 
- het advies of oordeel van een rabbijn in het concrete geval (Psak) (een posek, meervoud 
poskim, is een rabbi die een smicha, een bepaalde graad, heeft gekregen). 
 
Binnen het gewoonterecht vinden we ook de handelsgewoonten (minhag ha-soherim of 
minhag ha socharim). 
 
2.1.4.   De joodse traditie van de Talmoed tot de zeventiende eeuw 
 
2.1.4.1.   Politieke lot van de joden en van het land Israël in de Middeleeuwen 
 
Op politiek-maatschappelijk vlak bleef de positie van de joden zeer wisselvallig.  
 
Het land Israël was intussen tussen 634  en 640 in handen gevallen van de islamitisch geworden Arabieren, en 
bleef dat op een korte periode tijdens de Kruistochten na. Deze verovering betekende het einde van de joodse 
studiecentra, zoals Zippori, Tiberias, Jeruzalem, e.d. De joden werden wel getolereerd als dhimmis (zie de 
bespreking bij de islamitische traditie). 
 
Na de val van Jeruzalem in 1187 liet Saladin de joden terugkeren naar Jeruzalem. Nadien kwamen de Turkse 
Seldzjoeken; het Turkse rijk kwam later in handen van de dynastie der Ottomanen (genaamd naar de eerste vorst 
Osman (1259-1326). Voor de verdere geschiedenis van het land, zie onder 2 - het recht van de staat Israël. 
 
In de diaspora was de positie van de joden wellicht het best: 

                                                
1433 Bv. het lichten van de negenarmige kandelaar op het Chanukkah-feest. 
1434 Nusagh is eigenlijk de recitatievorm van bepaalde gebeden. 
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- onder de Karolingers in het Frankische rijk tot aan de Kruistochten (begonnen 10961435);  
- van de 10e tot de 12e eeuw in het “Moorse” Spanje (onder Omajjaden1436, tot dit veroverd werd door de 
fanatieke Almoraviden (al-Moerabitoen) vanaf 1086 en Almohaden (al-Moewahhidoen) vanaf 1148, die eisten 
dat iedereen zich tot de islâm bekeerde), met als grote geleerden onder andere Maimonides (zie verder), en in 
dezelfde periode in Egypte (tot ca. 1250) en Irak;  
- van de 12e tot de 15e eeuw (1483) in de christelijke koninkrijken in Spanje (bv. onder Alfonso X de wijze); 
nadien werden ze verdreven (zie ook de bespreking bij Spanje)1437;  
- nadien in het Ottomaanse rijk, waar zij vanaf 1492 verwelkomd werden, en welkom bleven tot in de 20e eeuw; 
- en in Polen van de 13e tot minstens de 17e eeuw (zie de bespreking bij Polen).  
In de laatste 4 genoemde periodes hadden de Joodse gemeenschappen een autonomie die hen toeliet een eigen 
rechtssysteem op personele basis uit te bouwen. 
 
Aan de andere zijde waren er vele landen waar joden verdreven werden of het hen verboden 
werd zich te vestigen. Kort na het vertrek naar de eerste Kruistocht (1096) vonden vnl. in het 
Rijnland pogroms plaats op joodse gemeenschappen1438. Anderzijds cultiveerde de 
Asjkenazische joden een cultus van martelaarschap, omdat daardoor de komst van de Messias 
zou worden bespoedigd en diens wraak jegens de niet-joden des te groter zou zijn; daarbij 
doodden ze soms hun eigen kinderen opdat ze niet bekeerd zouden worden (dat 
martelaarschap werd beschouwd als het toppunt van “Kiddush ha-Shem”, eer aan Gods 
naam). Dit heeft dan weer meegespeeld in de ontwikkeling van de zwarte legende onder 
christenen dat de joden christenkinderen vermoordden voor hun bloed en tot op die legende 
gegronde wraakacties1439. Het vierde concilie van de Lateranen vaardigde in 1215 anti-joodse 
verordeningen uit (die hen verplichtten in aparte wijken te wonen), gevolgd door antijoodse 
wetten in vele Europese landen1440. Het ging wel om een religieus en géén raciaal 
antijudaïsme (waaraan men dus ontsnapte door bekering tot het christendom). 

                                                
1435 De eerste kruistocht leidde rond 1096 tot het vermoorden van ca 5000 joden in het Rijnland. Met name in de 
13e eeuw en na de pestepidemie van 1349-1350 vonden in Europa grotere moordpartijen en uitdrijvingen plaats. 
Het Hertogdom Brabant dreef alle joden uit in 1370. 
1436 Zij het dat ook daar pogroms plaatsvonden, zo bv. in 1066 met de uitmoording van de ca 5.000 joden van 
Granada. 
1437 Het statuut van de joden in de Siete Partidas wordt weergegeven op 
http://www.fordham.edu/halsall/source/jews-sietepart.html. 
1438 Niet door de kruisvaarders, zoals soms word beweerd, maar door ter plaats gebleven ridders, zo in Spiers en 
Worms onder leiding van Emicho v. Leisingen - waartegen het de bisschoppen waren die de joden in 
bescherming namen (al dan niet met succes). 
1439 Zie over dit alles het genoemde boek van Israel Jacob YUVAL, Two Nations in Your Womb: Perceptions of 
Jews and Christians in Late Antiquity and the Middle Ages. 
1440 Opvallend is daarbij dat de joden die in Frankrijk vaak vervolgd werden, precies in de pauselijke staten in 
Zuid-Frankrijk (le comtat Venassien met o.a. Avignon) welkom waren in de periode tot 1322 (maar nadien ook 
daar verdreven werden of aan erg restrictieve regels onderworpen). 
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Omgekeerd is het zo dat zich binnen de joodse traditie vanaf de 13e eeuw ook de opvatting 
ontwikkelde dat de christenen niet gelijkgesteld mogen worden met afgodendienaars en door 
de joden niet als dusdanig mogen worden gediscrimineerd (vooral de geschriften van rabbi 
Menachem ben Salomon Hameïri)1441. 
 
Eerder reeds had zich vanaf de ballingschap de idee ontwikkeld dat “de wet van het 
koninkrijk is de wet” (Dhina de Malkhuta Dina; dina d'malchusa dina), d.i. in beginsel een 
erkenning van het statelijk recht door de joden als ook voor hen geldend recht. Dit beginsel 
wordt verder nog nader besproken. Zo ook werd aanvaard dat de handelsgebruiken die 
algemeen gelden in het land in beginsel ook stilzwijgend deel uitmaken van overeenkomsten 
door joden gesloten. Tegelijk gold de joodse regel dat het joden verboden was om te 
procederen voor de statelijke rechtbank, minstens voor geschillen tussen joden onderling (die 
volgens die doctrine dus moesten worden gebracht voor de eigen, rabbinale rechtbanken). 
Deze regels waren ook door een defensief beleid ingegeven: de joden wensten in een niet-
joodse en vaak vijandige omgeving niet meer op te vallen dan nodig. 
 
2.1.4.2.   De ontwikkeling van het recht door de Savoroïm en de Geonim 
 
Na de Talmoed bleef de interpretatie dus niet staan. Er volgde nog steeds een rijke exegese en 
doctrine door rabbijnen. In een eerste faze bleven de scholen (Academieën) van Babylonië het 
centrum van de joodse geleerdheid. Men spreekt nog van de Seboraim of Savoroïm (vooral 6e 
eeuw).  
 
In een volgende faze (na de Arabische verovering van het Midden-Oosten, m.b. van Babylon 
op de Perzen, in 635) noemt men de leiders van de scholen of academiën in het Midden-
Oosten tussen de 7e en de 11e eeuw (met name die van Sura en Pumbeditha, de belangrijkste 

                                                
1441 1249-1316, uit Carcassonne. 
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van de talmoedscholen in Babylonië, daarnaast ook enkele in Egypte) als Geonim (enkelvoud 
Gaon; betekent excellentie in de zin van uitmuntende denker, soms vertaald als genie). De 
Gaon was niet alleen de leider van de lokale Talmoedschool, maar ook de belangrijkste 
religieuze leider van de hele diaspora1442, met als laatste1443 rav Hai Gaon. Zij zetten de 
bestaande traditie voort maar introduceerden ook nieuwe genres: 
- in de bestaande traditie van Midrasj-commentaren ontstonden bv. van de 6e tot de 12 e eeuw 
een corpus van 10 grote Midrash Rabboth (enkelvoud Rabba) als commentaren bij aparte 
Bijbelboeken; 
- zij probeerden codes te maken die enkel de eigenlijke rechtsregels uit de Talmoed bevatten 
(zonder de hele argumentatie), met als belangrijkste de Halakhot gedolot ("grote wetten") van 
Simeon Kiyyara (9e eeuw); 
- zij schreven ook de eerste monografieën; 
- zij gaven geschreven antwoorden op rechtsvragen (Lat. responsa / consilia), wat leidde tot 
een uitgebreide responsaliteratuur. 
 
In deze perioden ontstonden er ook een aantal conflicten, met name: 
- de afscheuring in de 8e eeuw van de Karaim (Karaïeten), die de Talmoed verwierpen en enkel de geschreven 
Torah erkenden1444; 
- in het begin van de 10e eeuw een filosofenstrijd, toen de Exilarch David ben Zakkai de Gaon van de academie 
van Sura, nl. Saadja ben Josef Gaon1445, afzette wegens zijn rationalistische / aristotelische opvatting dat iets niet 
redelijk is omdat God het zo heeft bepaald, maar dat God iets bepaalt omdat het redelijk is, zodat men door de 
rede de wil van God leert kennen.  
 
2.1.4.3.  De ontwikkeling van het recht door de Rishonim; de glossen van Rashi en de “Code” 
van Maimonides 
 
Naast deze genres ontstaan er ook duidelijk nieuwe genres wanneer de joodse 
rechtsgeleerdheid zich, na de sluiting van de academieën van Babylon door de Perzen, gaat 
ontwikkelen in nieuwe centra in Spanje, Italië,  Duitsland (in het bijzonder Mainz en Worms) 
en Frankrijk. Die geleerden worden de “Rishonim” of “eerdere wijzen” genoemd. Het zijn 
vooral de Middeleeuwse commentatoren van de Talmoed (bijna alleen de babylonische 
Talmoed) van de 11e tot 15e eeuw. Behalve deze commentaren werden ook codes, compendia 
en “Novellen” geschreven en werden responsa gebundeld. We bespreken hieronder de 
belangrijkste genres en werken. 
 
Daarnaast ontstond er ook een rijke joodse literatuur in allerlei andere genres; er komt meer onderscheid tussen 
filosofische, ethische en juridische literatuur1446.  

                                                
1442 daarnaast was er een wereldlijke leider, de Exilarch of  "Rosch Galuta" (hoofd van de ballingschap/diaspora), 
die de betrekking met de wereldlijke machthebbers onderhield (met name de kalief van Bagdad). 
1443 Veel later (18e eeuw) werd de naam Gaon opnieuw gebruikt voor de leider van de belangrijkste joodse 
academie, die van Vilnius (Litouwen) 
1444 Zij erkenden enkel de Torah (de “oorspronkelijke” tekst) en niet de Mishnah noch de Talmoed (dus niet de 
orale traditie), en keerden voor rechtsuitleg steeds naar de Torah zelf. Deze in oorsprong gestrenge secte 
ontstond in de 8e eeuw en bloeide tot de 12e eeuw. Ze bestaat vandaag nog in beperkte mate, met ca. 5.000 leden, 
waarvan ca. 3400 in Litouwen in de streek van Trakai (die ten dele nog het Karaïm spreekt, een vnl. Turkse taal 
met Slavische woorden), afstammend van een groep van 383 families die in 1397 vanuit de Krim kwamen (de 
Karaim bloeiden met name in het rijk van de Kazars). Er zijn ook groepen in Israël en de VS. 
1445 Naar zijn geboorteplaats ook Saadja al-Fajjumi genaamd; ° 882, + 942, Gaon 928. Na zijn afzetting schreef 
hij het Boek Sefer Emunot we-Deot (Boek van geloofsleer en weten) (er bestaat een Arabische en een 
Hebreeuwse versie). Later werd hij terug als Gaon erkend. 
1446 Belangrijke auteurs waren o.m.: 
-  Judah (of Yehuda) b. Sjemuel Ha-Levi (Toledo ca. 1085 - Midden-Oosten na 1140), arts, dichter en wijsgeer, 
die zoals al-Ghazali in de islâm, het geloof superieur achtte aan de filosofie, en de specificiteit van de religie 
benadrukte (als iets anders dan de populaire allegorische versie van de filosofie). Belangrijkste werk (behalve 
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Er ontstonden ook verschillende gebruiken bij de zgn. sefardische1447 en de asjkenazische1448 
joden, naast die van Babylonië (men spreekt van de minhag sefard en de minhag ashkenaz 
naast de minhag bavli), de jemenitische en de ethiopische. 

2.1.4.3.1.  De Tosafisten (joodse glossatoren) 
 
De eerste gezaghebbende rechtsgeleerde in Europa was rabbi Gershom ben Judah1449 in Mainz (hij is de rabbijn 
die de polygamie afschafte). In dezelfde periode schreef in Noord-Afrika rabbi Hananel bin Hushiel (ca. 990-
1050) de eerste systematische commentaar bij de Torah en de Talmud. Daarop werd voortgebouwd door rabbi 
Isaak ben Jakob al-Fassi (d.i. "uit Fez", in Marokko), bijgenaamd Rif (+ 1103). De belangrijkste commentator 
was evenwel “RaShI”. 
 
De commentaar van Rashi (acroniem van Rabbi Shlomo zoon van Jischak1450) ontstond 
volgens de methode die die van de europese glossatoren zou worden: de basis was een corpus 
van teksten, met name de Babylonische Talmoed (voor de christelijke glossatoren zou dat het 
corpus iuris van Iustinianus worden naast het corpus van canoniek recht). De teksten werden 
integraal gelezen in het onderwijs en voortdurend uitgelegd en becommentarieerd. Deze 
verduidelijkingen werden neergeschreven in de marge van de tekst, d.i. in de vorm van 
glossen (Hebr. tosafot). In het geval van Rashi geschiedde dit behalve in het Hebreeuws ook 
ten dele in oud Frans. De grote invloed van Rashi berust daarop, dat hij erin slaagde de twee 
belangrijkste interpretatiemethodes te combineren, namelijk enerzijds de pesjat (grammaticale 
uitleg, analyse van tekst en context), anderzijds de midrasj (niet-letterlijke uitleg, d.i. waarbij 
de tekst gelezen word als allegorie, parabel en/of symbolisch, met als eerste niveau de 
derash). 

                                                                                                                                                   
zijn liturgische poëzie in het Hebreeuws, vandaag nog vaak gereciteerd in de klaagliederen): Kitab al-hujjah 
wal-Dalil fi Nusr al-Din al-Dhalil (ca. 1135), d.w.z. Boek van argumentatie voor de verdediging van de 
godsdienst, in het Arabisch geschreven en vervolgens Hebreeuws vertaald door Jehoeda Samuel ibn Tibbon als 
Sefer ha-Khuzari (afgekort Kuzari); Engelse vertaling The book of refutation and proof of the despised faith, 
Jerusalem 1977 en gedeeltelijk op http://www.shechem.org/torah/kuzari; Franse vertaling Le Kuzari, apologie de 
la religion méprisée, Peeters Leuven/Paris 2006 (ingeleid door Charles Touati). Dit werk is geschreven in de 
vorm van een discussie tussen een rabijn en de koning van de Chazaren. 
- Abraham ben David (of Abraham ibn Daud) Ha-Levi (Toledo 1110- ca. 1180), wetenschapper, historicus en 
wijsgeer, die de harmonie verdedigde tussen de joodse religie en de aristotelische wijsbegeerte en daarmee een 
voorloper was van Maimonides. 
- Rabbi Jakob ben Asjer (circa 1283-1340), een duitse geleerde die rabbijn werd in Toledo, die de Arba’a Toerim 
(de 4 rijen) schreef, eenvoorloper van de Code van Caro doordat hij enerzijds enkel die wetten besprake die ook i 
ballingschap nog golden, anderzijds ook de instellingen van latere geleerden (na de Talmoed) behandelde. 
1447 Sefardiem was oorspronkelijk de naam van alleen de Spaanse joden. Aangezien zij na de verdrijving uit 
Spanje in 1492 de meeste mediterrane joodse gemeenschappen gingen overheersen (die ook de sefardische taal 
overnamen, het Judezmo of Ladino (Judeo-Spaans, een hoofdzakelijk romaanse taal met Hebreeuwse en 
Arabische invloeden), duidt het woord sindsdien op alle mediterrane joden. De Marokkaanse joden worden ook 
als sefardisch beschouwd, al spraken zij wel veeleer een eigen taal (het Haketia). De sefardische traditie wordt 
teruggevoerd tot de Babylonische joden bij het begin van onze jaartelling. 
1448 Asjkenaziem doelde oorspronkelijk alleen op de Duitse joden. Toen zij vanaf de 13e eeuw ten dele naar 
Polen emigreerden en hun taal (het Jiddisch) dominant werd, ging de term over op alle Oost-Europese joden. De 
asjkenazische traditie wordt via Italië teruggevoerd naar de gebruiken van de Palestijnse joden (minhag Yisrael 
of minhag Jeroesjalmi) bij het begin van onze jaartelling. Soms onderscheidt men nog de italische of romeinse 
rite (minhag Bnei Roma) van de asjkenazische. 
1449  ° 968, + 1028/1040, hoofd van de talmoedschool in Mainz, bijgenaamd "het Licht van de ballingschap", en 
leermeester van RaShI. Zijn bemerkingen bij de Talmoed werden door zijn leerlingen neergeschreven als zijn 
"notitieboek" (quntresim). 
1450 Franse rabbijn, °Troyes 1040, + 1105, studeerde aan de Talmoedscholen van Mainz en Worms, nam het 
bedrijf van zijn vader in Troyes over en stichtte daar een talmoedschool. Voor een biografie, zie M. LIBER, 
Rashi, 1906; zie ook H. HAILPERIN, Rashi and the Christian Scholars, 1963. 
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Rashi werd opgevolgd door zijn 3 dochters en schoonzonen1451 en zijn kleinzonen1452 die de 
school van de zgn. Tosafisten (Baalei ha-Tosafot) uitbouwden (tosafot = aanvullingen), dit 
zijn de joodse glossatoren uit de 12e tot het begin van de 14e eeuw; het was de belangrijkste 
askenazische Tora-school. 
 
Rashi's commentaren hadden niet alleen grote invloed in de joodse traditie, maar later ook op 
de christelijke theologen (in de eerste eeuwen werd zijn invloed niet openlijk erkend1453, later 
in het protestantisme wel, met name bij Martin Luther). 
 
In nieuwe uitgaven van de Talmoed werden ook deze commentaren er vaak in de marge 
bijgedrukt, in een kleiner lettertype1454. Aan de ene zijde werden meestal glossen van Rashi 
geschreven (later gedrukt). Aan de andere zijde vaak die van zijn opvolgers, de Tosaphisten. 
In bijgaand voorbeeld1455 ziet men: 

- in het midden de tekst uit de Mishnah en de Gemara, die tezamen de Talmoed vormen 
(hier de babylonische); 

- in de rechter daf (rechterkolom, d.i. binnenkolom aangezien men van rechts naar links 
schrijft) Rashi’s glossen, in een typisch eigen lettertype; 

- in de linker daf (linkerkolom, buitenkolom) de Tosafot (voor zover die verschilde van 
Raschi), in hetzelfde lettertype als Rashi; 

- in de marge tussen het centrale gedeelte en de linker- of rechterkolom, verwijzingen 
naar de Bijbel (Tenach); 

- helemaal linksboven de verwijzingen naar passages uit de hieronder besproken Codes 
(Maimonides, Caro e.a.); 

- uiterst linksonder de commentaar van rabbi Hananel (11e eeuw); 
- uiterst rechts aanvullende glossen van de auteur. 

                                                
1451 Met name Meir ben Samuel en Judah ben Nathan. 
1452 Belangrijkste was Rabbenu Tam (Jacob ben Meir Tam) 
1453 Behalve door Nicolaas van Lyra (1270-1349), op wiens werk de Bijbelvertaling van Luther uit 1534 
voortbouwde. 
1454 Voor dit voorbeeld, zie http://www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html 
1455 Voor een ander voorbeeld met uitleg door G. HANSEL, zie http://ghansel.free.fr/WebTalmud/roch.htm. 
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2.1.4.3.2.  De Spaanse school 
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Een tweede stijl vinden we vooral in de Spaans-Noordafrikaanse school, met inleidende 
commentaren (Instituten, met een samenvatting van de Talmoed) en later de hiddushim of 
Novellen, die wel een belangrijke dialectisch element omvatten, en zo genoemd omdat ze 
zochten naar "nieuwe" inzichten. 
 
De meeste bekende joodse rabbijn uit die school was rabbi Moshe ben Nachman (acroniem 
RaMbaN1456, gelatiniseerd Nachmanides), die vooral een van de grote kabbalisten (mystici) 
was, gevolgd door drie generaties leerlingen van hem. 

2.1.4.3.3.  De eerste "Codes", i.h.b. die van Maimonides 
 
Naast de commentaren op de Talmoed in de stijl van de tosafisten werdern er vanaf de 11e 
eeuw ook codes en compendia geschreven die - in de traditie van de codes van de Geonim 
(met name de Halakhot gedolot) - probeerden de rechtsregels samen te vatten volgens de orde 
van de Talmoed. In tegenstelling tot de werken van de Tosafisten bevatten zij niet meer de 
tekst van de Talmoed met bijkomende commentaar, maar een synthese van de Talmoed en 
andere bronnen van joods recht. De twee belangrijkste1457 Codes zijn de Mishneh Torah en 
later de Shulhan Arukh van Caro (infra). 
 
De Mishneh Torah1458 (1187) of “Code” van de wijsgeer en jurist Moses Maimonides (rabbi 
Moshe ben Maimon, acroniem RaMbaM)1459 is zo een superieure synthese van de rabbijnse, 
zij het enkel de sefardische, juridische traditie (niet van de hele Talmoed), geordend volgens 
de 613 geboden1460. De eigenlijke naam was "Sefer Mehoqeq" (het boek van wetgeving), maar 
het wordt traditioneel Mishneh Torah genoemd, wat eigenlijk de Hebreeuwse naam is van het 
Torah-boek dat wij in het latijn kennen als Deuteronomium (tweede Torah). Zoals gezegd 
bestaat het niet uit de tekst van de Torah mét glossen, maar uit een doorlopende tekst. 
 
Dit Hebreeuwse werk werd later gedrukt met in nieuwe kolommen telkens bijkomende 
commentaren van latere rabbijnen. Zo bv. de volgende pagina uit Maimonides1461: 
 
 

                                                
1456 Spanje 1134 -  Israël 1204. In zijn grote thoracommentaar die hij in zijn laatste jaar schreef, stelde hij dat het 
intussen terug een plicht voor elke Jood was om terug te keren naar het heilig Land (aliya), iets wat hij zelf net in 
moeilijke omstandighenden had gedaan. 
1457 Andere codes waren de Hilkhot Harif van Isaac Alfasi (11e eeuw), de Hilkhot Harosh van Asher ben Jehiel 
(13e-14e eeuw), de Sefer ha-turim (of kort Toer) van Jacob ben Asher (14e eeuw) 
1458 Ook genoemd Yad Ha-Hazaqah; 14 delen. Een gedeeltelijke Engelse vertaling is te vinden op 
http://www.panix.com/~jjbaker/rambam.html 
1459 http://www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudMap/Maimonides.html. Maimonides (1135-1204) vluchtte weg uit 
Spanje voor de fanatieke Almohaden (wanneer deze in 1148 Cordoba veroverden), naar Fès (Marokko), later 
Israël en Egypte. Hij was ook arts, astroloog en een groot filosoof en een rationalist, en om die reden werd hij 
door andere rabbijnen aangeklaagd bij de Franse Inquisitie, die zijn boeken liet verbranden. Anderzijds werd hij 
ruim bestudeerd en geciteerd door bv. Thomas van Aquino. Zijn bekendste filosofisch werk werd in het Arabisch 
geschreven onder de titel "Dalalat al’Ha’irîn" en vertaald in het Hebreeuws als Moreh Nevuchim ("Moreh 
Nebûkîm" (1190), Fr. Guide des égarés, in Engelse vertaling The Guide of the Perplexed, Shlomo Pines uitg. 
door The University of Chicago Press, 1963) en bespreekt de verhouding tussen geloof en rede (joods geloof en 
Aristotelische filosofie) in de vorm van een lange brief. I.t.t. de joodse traditie van orthopraxie vindt hij het 
intellectueel begrijpen van de waarheid van een hogere orde dan de naleving van de wet in het dagelijks leven. 
Het allerhoogste is niet het begrijpen van de intelligibele wereld, maar het inzicht in de transcendentie van God, 
dat slechts door een “negatieve theologie” (mystiek) kan worden bereikt. 
1460 Deze lijst is o.a. te vinden op http://www.fordham.edu/halsall/source/rambam613.html (in het Engels). Zie 
ook http://www.jewfaq.org/613.htm. 
1461 Zie voor uitleg http://www.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudMap/Maimonides.html#MishnehTorah 
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2.1.4.4.   Zestiende eeuw: de Acharonim (latere wijzen) en de "Shulhan Arukh" ("Code” van 
Joseph Caro) 
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De schriftgeleerden vanaf de 16e eeuw (in de ius-ommune-traditie het begin van de "usus 
modernus") noemt men de Acharonim (latere wijzen). In deze periode worden er meer 
monografieën geschreven, d.i. werken over een enkel thema. Daarnaast zijn er ook nog zeer 
omvattende werken. 
 
Het meest invloedrijke joodse juridische werk is zonder twijfel de "Shulhan Arukh" 
(Sjoelchan Aroech, lett. Klaargemaakte tafel) of “Code” van de eveneens sefardische rabbi 
Joseph ben Ephraim Caro (Toledo 1488-1575) (geschreven in het Hebreeuws in Safed, 
Palestina, eerste helft zestiende eeuw, dus in de context van het Ottomaanse Rijk, eerste druk 
Venetië 1565). Het is qua inhoud veel beperkter dan de Talmoed en zelfs dan de Sefer 
Mehoqeq (Mishneh Torah), daar het enkel de toen relevante gebruiken en geboden bespreekt, 
vooral de sefardische, ten dele ook de asjkenazische. Het bestaat uit 4 delen: 
1° Orakh Hayyim (Orach Caim, regels over gebeden en feestdagen); 
2° Yoreh De’ah (regels inzake liefdadigheid, studie, voeding (kashrut = dieetregels), interest 
en rouw); 
3° Even Ha’ezer (huwelijk en echtscheiding); 
4° Khoshen Mishpat (burgerlijk recht, handel en strafrecht). 
Vanaf de 16e eeuw groeiden het sefardische en asjkenazische jodendom qua gewoonten veel 
meer uit elkaar. Een asjkenazische aanvulling op de Shulhan Arukh werd kort nadien onder de 
titel ha Mappa (= tafelkleed) geschreven door de poolse rabbijn Moshe Isserless (de 
‘Rema’)1462, en vaak gepubliceerd in een aparte kolom naast het werk van Caro. 
 
Deze Codes waren zeker niet onomstreden, omdat ze enkel de regels bevatten en niet de 
talmoedische discussies en argumenten waaruit ze afgeleid waren; de historische gelaagdheid 
van het recht komt er niet meer in tot uiting en de discussie dreigt door zo’n ‘codificatie’ te 
worden afgesloten. Deze kritiek werd onder meer geuit door rabbi Sjlomo Luria1463, die 
verdedigde dat elke generatie opnieuw de Talmoed diende te interpreteren en men zich niet 
diende te beperken tot het slaafs navolgen van de middeleeuwse commentatoren. Zijn 
belangrijkste werk was de Jam Shel Shlomo, naast een kritische editie van de Talmoed met 
glossen (de Chochmat Schlomo) en een commentaar bij de Talmoedcommentaar van Rashi 
(de Yeri'ot Shlomo). 
 
2.1.4.5.   Enkele kenmerken van het traditionele joodse recht 

2.1.4.5.1.  Interne kenmerken en rechtsbronnen 
 
Op de eerste plaats geldt de joodse wet (sinds de val van de Tempel) enkel als wet voor het 
Joodse volk (personaliteitsbeginsel), d.i. voor het volk dat zich bekent tot het Verbond met 
Jahweh. Minstens sedert de Romeinse tijd geldt dat men jood is als men geboren is uit een 
joodse moeder; daarnaast kan men jood worden door bekering (ook vereist indien enkel de 
vader joods is). 
 
Het Talmoedische recht is een recht van schriftgeleerden, waarin de adviezen van 
rechtsgeleerden (responsa in het Latijn) een grote rol spelen en het recht na de optekening van 
de Talmoed niet zozeer wordt ontwikkeld op basis van de concrete uitspraken van de 
(rabbinische) rechtspraak in concrete beslechte geschillen, maar vooral op basis van adviezen 
van schriftgeleerden (Divré Sofriem) (al zijn die vaak ook casuïstisch).  
 

                                                
1462 1525-1572, Krakau. 
1463 1510-1573, belangrijkste werk: Jam sjel Sjlomo. 
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Rechtbanken hebben de vorm van een arbitraal college (bestaande uit 3 beslissers), en er is 
geen rechtsmiddel van hoger beroep. Zoals in het islamitische recht zien we dat er eigenlijk 
geen beginsel is van res iudicata (gezag van gewijsde); dezelfde rechtbank kan later een 
nieuwe beslissing nemen. 
 
Het joodse recht kent dus ook geen hiërarchie in het leergezag (evenmin als de islâm, zie 
verder). “Geldend” recht is dat wat de heersende mening is onder de schriftgeleerden (de 
Hakhamim of Chagamim). Dit alles heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis van het 
gebrek aan eigen staat en dus aan een “wereldlijk” gezag. Maar het heeft ook te maken met 
het rechtsbegrip zelf. De joodse rechtswetenschap heeft tot taak de wetten van de morele orde 
te ontdekken, zoals de natuurwetenschap tot taak heeft de natuurwetten te ontdekken. Zoals de 
natuurwetenschappers steeds voortbouwen op de kennis van vorige generaties, doen ook de 
rechtsgeleerden dat in hun studie van de universele morele wet. 
 
Het joodse recht bestaat in essentie uit (individuele) plichten; het is een sociale ethiek en geen 
inrichting van de samenleving. Het doel is niet de inrichting van de samenleving, maar de 
onderwerping van de persoon aan een (transcendent) model van gerechtigheid, waaruit 
gedragsnormen (plichten) worden afgeleid. Het religieuze recht bevat dan ook geen 
publiekrecht. Zo is er wel een solidariteitsplicht, maar die wordt gezien als een individuele 
verplichting (nl. de zedakah, de plicht om 10 % van zijn inkomen te besteden aan caritatieve 
doeleinden) en niet als een bijdrage aan een publiekrechtelijke gemeenschap (wat dit laatste 
betreft vinden we dezelfde opvatting ook in de islâm, de zakaat). 
 
Er zijn uitgebreide reinheidswetten. Bekend zijn in het bijzonder de spijswetten (kashrut), die 
reeds vermeld werden. Vlees e,n gevolgelte zijn, voor zover het niet om dieren gata die nooit 
oosjer zijn (varkens, schaaldieren, inscecten, roofvogels), slechts koosjer na een rituele 
slachting (sjchita). 
 
Onder de sancties bij overtreding van de plichten is zowat de zwaarste sanctie de Cherem, d.i. 
excommunicatie uit de joodse gemeenschap. 
 
We zullen verder zien dat meerdere van deze kenmerken ook terugkomen in het islamitische 
recht. 

2.1.4.5.2.  Domein van de joodse wet - domein van de civiele wet1464 
 
Uit de periode van het koningschap dateerde de opvatting dat de vorst de bevoegdheid had om 
lacunes in het religieuze recht aan te vullen en zonodig af te wijken van de religieuze wet door 
middel van wetgeving. Ook na de val van de Tempel en in de diaspora bleef er in de joodse 
gemeenten een onderscheid bestaan tussen rabbinale en wereldlijke functies en werd erkend 
dat de bestuurders van de gemeente een regelgevende bevoegdheid hadden (deze regels 
noemde men Takkanot ha-Kahal, d.i. wetten door een niet-religieuze overheid). Op deze 
wijze was er ook legitimiteit voor een seculiere wetgeving naast de religieuze wet. Er 
ontstonden ook regels voor de omgang met mogelijke inhoudelijke conflicten tussen deze 
regelgeving en de Halakha. Afwijking van de Halakha kon voor zover dit niet in strijd was 
met de basisbeginselen van het religieuze recht; heel belangrijk werd geacht dat de regel geen 

                                                
1464 Literatuur 
- Jewish law in the Diaspora: Confrontation and Accomodation, Ch. X. Civil and religious law. 
- The Principles of Jewish law, red. M. ELON, reeks Encyclopaedia Judaica, Hebrew University Jerusalem 
1975, p. 710 v. V° Dina de Malkhuta Dina door S. SHILO en V° Takkanot ha-Kahal. 
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willekeurige beslissing zou zijn van een meerderheid tegen de minderheid in, die erdoor zou 
worden benadeeld. Men vindt dus zeker geen totale scheiding tussen religieus en seculier 
recht, maar een poging tot harmoniemodel inzake res mixtae. 
 
In de diaspora leefden de joden in landen waar andere volkeren in de meerderheid waren en 
een recht hadden dat vaak aanspraak maakte op een territoriale gelding. in de joodse doctrine 
ontwikkelde men het beginsel Dina de Malkuta Dina: het recht van het (konink)rijk is het 
recht. Dit is een regel van rabbi Samuel, dus al daterend van de 2e eeuw nC, en vervolgens 
opgenomen in de Talmoed. De regel aanvaardt dus principieel de legitimiteit van de niet-
joodse overheid en het niet-joodse recht, grotendeels op dezelfde gebieden waar eerder al de 
legitimiteit van joodse koninklijke wetgeving  (Takkanot ha-Kahal) was erkend. 
 
Dit leidde tot de erkenning van bv.: 
- belastingen geheven door de overheid (aanvaard sinds oudsher, i.e. 3e eeuw nC) - behoudens 
sommige illegitieme belastingen; 
- regels van zakenrecht (onroerend goed, ook roerende goederen); 
- strafbevoegdheid (met beperkingen); 
- alle regels over zaken waarover de Torâh niets zegt (met wel het probleem dat volgens 
sommige schriftgeleerden over alles iets kan worden afgeleid uit de Torâh); 
- vonnissen van statelijke rechtbanken, in beginsel althans. 
 
Op al deze domeinen (die meestal res mixtae zijn, d.i. waar er zowel civiel als religieus recht 
bestaat) aanvaardde men de landswet in beginsel zelfs met voorrang boven het joodse recht, 
met uitzondering van wetten die specifiek joden discrimineren. Zo bv. maken de 
handelsgebruiken van het land in beginsel deel uit van het lokale joodse gewoonterecht 
(behalve wanneer ze duidelijk tegen een joodse plicht ingaan). Maar het beginsel kan de 
directe schending van een religieuze rechtsregel niet rechtvaardigen. 
 
Civiel recht (recht van het land) werd daarentegen niét erkend op de volgende domeinen: 
- de regels van Issur, d.i. ritueel in ruime zin, inbegrepen kashrut of spijswetten, sabbatwetten 
(zaterdagsrust), besnijdeniswetten e.d.m. 
-  het interestverbod (ribit) en verwante regels over de omgang met geld; 
- het familierecht, minstens bepaalde aspecten ervan (de civiele echtscheiding wordt niet 
erkend zolang ze ook niet voltooid is volgens de religieuze wet; het civiel huwelijk wordt niet 
erkend zolang het niet ook religieus geldig is voltrokken). 
 
In de praktijk ontstonden er natuurlijk een reeks conflicten; deze werden paradoxaal genoeg 
groter naarmate de joden volledig burgerrecht kregen in het land waar zij woonden, met 
gelijke rechten en plichten1465. Typische conflicten betroffen bv. het onderwijs van joodse 
                                                
1465 Een interessant historisch document zijn de 12 vragen (eisen) die Napoleon stelde aan de joodse Assemblee 
des notables gesteld op 30 mei 1806, vooral met het oog op de naleving van de burgerlijke wetgteving:  
1. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ? 
2. Le divorce est-il permis par la loi juive? Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et 
en vertu de lois contradictoires à celles du Code français ? 
3. Une juive peut-elle se marier avec un chrétien, et chrétienne avec un un juif ? Ou la loi veut-elle que les Juifs 
ne se marient qu'entre eux ? 
4. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils des frères ou sont-ils des étrangers ? 
5. Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi avec les Français qui ne sont pas de leur religion ? 
6. Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur 
patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du 
Code civil? 
7. Qui nomme les rabbins ? 
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kinderen in niet-joodse scholen, of de militaire dienstplicht voor joodse mannen (deze leidde 
bv. vaak tot een duidelijk conflict met de sabbatwetten en de spijswetten). Vaak voerden de 
leiders van de joodse gemeenschappen een politiek van accomodatie: om de joodse identiteit 
en aanwezigheid te redden werden toegevingen gedaan op het vlak van handhaving van de 
religieuze wet. Dit betreft echter geen samenwerkingsmodel, maar een model van (vrijwillige) 
apartheid om assimilatie te vermijden. 

2.1.4.5.3.  Enkele aspecten van familie- en erfrecht 
 
Een belangrijk aspect is het famielierecht.  
 
Het huwelijk wordt voorafgegaan door een verloving (Kidduschin), gevolgd door het 
eigenlijke huwelijk voor de rabbi (Nissuin). In de Talmoed is de polygamie nog erkend; zij 
geldt als verboden - minstens in Europa - sedert een uitspraak van rabbi Gershom van Mainz 
(ca. 1000 nC). In de oudheid werd ook het concubinaat erkend, doch dit werd later onwettig 
geacht.  
 
De echtscheiding is mogelijk en vereist in beginsel de afgifte van een "get" (scheidingsbrief) 
door de man aan de vrouw ten overstaan van een rabbinale rehctbank (Bet Din). Zolang de 
man weigert de get aft e geven blijft de vrouw “geketend” (agoena) en zijn eventuele 
kinderen van een andere partner bastaards (mamzerim). 
 
In het erfrecht is de testeervrijheid beperkt; in een testament kan niet beschikt wordne tegen 
de regels van de Torah (m.n. de erfrechtelijke regels in Bamidbat/Numeri 27:8-11). Die 
efrecht kent aan de eerstgeborene zoon (bechor) een dubbel erfdeel toe 
(Devarim/Deuteronomium 21:17) (bechora = eerstegeboorterecht) 
 
 
2.1.5.  Ontwikkelingen vanaf de 18e eeuw tot vandaag 
 
In de moderne tijden kwam er, m.b. vanaf het einde van de 17e eeuw en de 18e eeuw in West-
Europa een grotere tolerantie, al dan niet met een beperkte vorm van erkend zelfbestuur voor 
de joodse gemeenschappen (de kehilloth, enkelvoud kehilla) in interne aangelegenheden 
(rabbinale rechtbanken zoals de katholieke kerk canonieke rechtbanken had; de joodse 
gemeenten werden op religieus vlak door een rabbi geleid, en op "burgerlijk" vlak door één of 
meer parnassim (bestuurders, in het Nederlands ook parnassijns genaamd)).  
 
In Oost-Europa namen de beperkingen in die periode daarentegen toe; met name in Rusland 
werd het joden verboden zich te vestigen buiten de ex-Poolse gebieden (de zgn. Pale of 
settlement), dus in het eigenlijke Rusland.  
 

                                                                                                                                                   
8. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi 
eux ? 
9. Ces formes d'élection, cette juridiction de police, sont-elles voulues par leur loi ou seulement consacrées par 
l'usage ? 
10. Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende ? 
11. La loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères ? 
12. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers ? 
Voor de antwoorden, zie de tekst in François DELPECH "Les Juifs en France et dans l'Empire et la genèse du 
Grand Sanhédrin", in: Le Grand Sanhédrin de Napoléon, dir. Bernhardt Blumenkranz & Albert Soboul, Les 
Belles Lettres, 1979, Engelse vertaling op http://www.ucalgary.ca/~elsegal/363_Transp/Sanhedrin.html. 
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2.1.5.1.   Mitnagdim en Chassidim 
 
In de 18e eeuw werd Vilnius (in Litouwen) het belangrijkste centrum van joodse 
schriftgeleerdheid. De leider van de joodse academie, rabbi Eliyahu ben Shlomo Zlamn (a. 
Zalman) (1720-1797), kreeg de eretitel van “Gaon van Vilnius” omwille van zijn 
uitmuntendheid in de kennis van Talmoed en Kabbala. Zij waren grote tegenstanders 
(Mitnagdim) van de daartegenover staande school van de chassidiem of chassidut (enk. 
chassid). 
 
Deze laatste was een vanaf 1736 in vooral Zuid-Polen (Galicië) en Oekraïene ontwikkelde1466 
mystieke en charismatische (anti-intellectualistische) beweging met nadruk op gebed en 
vreugde veeleer dan studie van de schrift (dus in oorsprong veeleer anti-rabbinistisch en anti-
dogmatisch, met invloeden van de kabbala, maar die zich dan in orthodoxe richting 
ontwikkelde).  
 
Een leerling van de Gaon van Vilna, namelijk Rabbi Chaim van Volozhin1467, hervormde de 
joodse studie in een yeshiva (zo men wil een theologische academie, eenvoudiger gezegd een 
Talmoedschool), die hij oprichtte in Volozhin (nu in Belarus); zijn model vond ruime 
verspreiding (vooral in Oost-Europa).  
 
De glossen op de de "Shulhan Arukh" zijn  in het begin van de 20e eeuw in Vilnius gebundeld 
door rabbi Rabbi Yisrael Meir Kagan (a. rabbi Yisroel Meir ha-Kohen, bijgenaamd de 
Chofetz Chaim, 1838-1933) in een 6-delig werk genaamd Mishna Berura (werk dat vandaag 
nog in vele yeshivot (meervoud van yeshiva) wordt bestudeerd). 
 
2.1.5.2.   De Haskala of joodse verlichting  
 
Vanaf de 18e eeuw ontstond er een joodse Verlichting, de Haskalah, vooral in Duitsland en 
Polen, die o.m. streed tegen de (zelf)isolatie van de joden, en streefde naar een grote integratie 
van de Joden in de europese samenleving, overschakeling op de landstaal (in Duitsland het 
Hoogduits, in Polen Pools, Rusland Russisch, e.d.), en een secularisering (met een 
privatisering van de religie). De maskalim (aanhangers van de Haskalah of rationalisten) 
hebben de heilige schrift “gehistoriseerd” (zoals dit door de christenen met de Bijbel is 
gebeurd sedert de 17e eeuw)1468 en de studie van de seculiere wetenschap (in plaats van de 
dogmatiek) een grote plaats gegeven in het onderwijs. Belangrijkste figuur was Moses 
                                                
1466 De naam werd eerder al gebruikt door andere vroomheidsbewegingen in het jodendom. De Oekraïense 
chassidim-beweging is gesticht door Rabbi Yisrael ben Eliezer (1700-1760), bijgenaamd Baal Shem Tov 
(meester van de goede naam, afgekort BeSchT). Hij leerde dat de gewone jood ook zonder een schriftgeleerde te 
worden vroomheid kon bereiken. Vgl. hoger. Zij ontwikkelden een eigen rite (naast de bestaande Asjkenazische 
(Litouwse) rite), rite die wordt teruggevoerd naar de praktijken van de mystieke rabbi Isaac Luria (1534-1572) 
uit Safed (Zafat, in Palestina). Tot ontzetting van hun tegenstanders dansten en zongen ze in de synagogen en 
trokken rond als rondtrekkende predikers. Ze gebruiken de aanspreking "rebbe" voor rabbi. Baal Shem Tov werd 
opgevolgd door de Maggid van Mezeritch (1704-1772), die een jesjiva had met een 60-tal leerlingen, waaruit 
zowat evenveel chassidische “dyanstieën” ontstonden. De bekendste ervan zijn rabbi Elimelech van Lizensk 
(1717-1787); rabbi Levi Yitzchok van Berditchev (1740-1809), auteur van het klassieke chassidische werk 
Noam Elimelech; en rabbi Schneur Zalman van Liadi (1745-1812), ook Baal Ha’Tanya genoemd, stichter van de 
de Lubavitch of Chabad-beweging, auteur van de chassidische versie van de Shulchan Aruch, nl. de Shulchan 
Aruch HaRav, en van de Tanya, een een mystiek-filosofisch werk in de traditie van de Kabbala (het woord 
Chabad is een letterwoord bestaande uit Chochma, Binah en Da’at, de drie intellectuele sefirot of sferen uit de 
Kabbala); hij was een grote tegenstander van de “emancipatie” van de joden door Napoleon, omdat die tot 
assimilatie zou leiden. 
1467  1741-1821 
1468 De Haskalah kon ten dele voortbouwen op de geschriften van Maimonides. 
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Mendelssohn1469. Mendelssohn schreef in het Hoogduits, niet in het Jiddisch, en pleitte ook 
voor de studie van het Hebreeuws als antieke taal. Hij vertaalde de Pentateuch (Thora) in het 
Hoogduits, vertaling die in 1781-1783 verscheen in Hebreeuwse lettertekens, en schreef een 
commentaar, de Bi'ur, waarin hij rationalistische ideeën en Thorawaarden probeerde te 
verzoenen. Radicale hervormers stichtten in 1845 de liberale joodse gemeente van Berlijn, 
opgericht onder leiding van de dichter Sigismund Stern en met als eerste rabbijn Samuel 
Holdheim; het is echter pas in de VS dat de beweging echt wortel schoot. 
 
De hervomingsbeweging heeft geleid tot de enorme betekenis van Joden in de wetenschappen 
in de 19e en 20e eeuw. Religieus ligt ze aan de basis van het liberale of reformistische 
jodendom (zie verder); de maskalim verwierpen de bindende kracht van de Talmoed. Zij 
gingen hun tegenstanders "orthodox" noemen en werden zelf “neologen” gennoemd. 
Omgekeerd kwam er een vrij hevige reactie vanwege orthodoxe rabbijnen, met als een van de 
bekendste rabbi Moshe Sofer Schreiber1470 uit Bratislava, die elke vernieuwing verwierpen1471 
en de afzondering bepleitten. 
 
Vanaf de 19e eeuw leidden de revolutionaire hervormingen ook tot in beginsel gelijk en 
volwaardig burgerschap voor Joden in West-Europa (zij het niet zonder antijudaïsme, bv. in 
Oostenrijk, Frankrijk (Dreyfus-affaire), enz., zie hieronder). Dit individuele burgerschap hield 
als keerzijde echter ook de afschaffing in van de autonomie van de joodse gemeenschappen 
op andere gebieden dan de strikt religieuze (bv. familierecht: invoering van de burgerlijke 
stand)1472. Anderzijds was er zware vervolging (pogroms) in grote delen van Oost-Europa en 
(minder verregaande) pesterijen in West-Europa.  
 
2.1.5.3.   Negentiende en twintigste eeuw 

2.1.5.3.1.  Raciaal antijudaïsme 
 
Het voorheen veeleer religieuze antijudaïsme wordt in de 19e en 20e eeuw opgevolgd door een 
(pseudo-)wetenschappelijk antijudaïsme, gegrond op onder meer rassentheorieën1473. Hierbij 
ging het niet meer om de joodse godsdienst, maar om een beweerdelijke biologische 
inferioriteit (waaraan anders dan bij het religieuze antijudaïsme ook niet "verholpen" kon 

                                                
1469 Moses Mendelssohn (zoon van Mendel Heymann, ° Dessau 1729 + Berlin 1786), wijsgeer; verder David 
Friedländer, 1750-1834, stichter (samen met Mendelssohn) van de eerste joodse Freischule (seculiere school), in 
Berlijn in 1778/1781. De stroming heeft geleid tot de neergang van het Jiddisch als taal. 
1470 Frankfurt am Main 1762- Bratislava 1839; belangrijkste werk is de ChaTaM Sofer, afkorting van Chidushei 
Toras Moshe Sofer. Oprichter van een invloedrijkse yeshivah in Bratislava, die na WO II verhuisde naar 
Jeruzalem en daar nog steeds bestaat onder leiding van zijn achterkleinzoon.  
1471 Op basis van de Talmoedzin Hadash assoer min ha-Torah, vernieuwing is door de Torah verboden, zin die 
oorspronkelijk enkel betekende: graan van de nieuwe gerstoogst mag niet gebruikt worden voor Pasen (vooraleer 
het omer-offer gebracht is, Leviticus 23:14). Hierrond werd bv. in Hngarije een cultuuroorlog geveord, met 
aparte synagogen en rabbinaten voor liberalen en orthodoxen; de eersten waren dominaht in het zgn. Oberland 
Boedapest en Bratislava en gebied ten westen daarvan), de laatste in het zgn. Onderland (gebied ten oosten 
daarvan). 
1472 Zie hierover o.m. BOLLE, De opheffing van de autonomie der Kehilloth (Joodse gemeenten) in Nederland 
1796 (1960). Vgl. ook de beroemde uitroep van graaf Clermont-Tonnerre voor de Franse Assemblée constituante 
in december 1789: "Il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus".  
1473 Het racisme werd wetenschappelijk onderbouwd door Jospeh A. de GOBINEAU, Essai sur l’inégalité des 
races humaines, 1853 en Houston S. CHAMBERLAIN (1855-1927, Engelsman die later de Duitse nationaliteit 
aannam), Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, 1899 Op rassentheorieëne gegrond antisemitisme 
vinden we dan bv. in Edouard DRUMONT, La France juive, 1886. 
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worden door bekering of assimilatie)1474. De joden werden niet meer gedemoniseerd omdat zij 
Christus hadden gekruisigd, maar omdat zij zouden samenzweren om de wereld te 
overheersen (zo o.m. in de in Rusland gefabriceerde "Protocollen van wijzen van Zion"). Dit 
raciale antijudaïsme nam precies toe met de secularisering van de samenleving in Europa, 
waardoor de joden deel gingen uitmaken van de samenleving in plaats van in volledig eigen 
gemeenschappen te leven, en was zeer sterk in Rusland, maar nam ook toe in Duitsland, 
Frankrijk (rond 1900 was het antijudaïsme bv. een stuk sterker in Frankrijk dan in Duitsland) 
enz. 
 
Na 1933 nam het geweld in het bijzonder in Duitsland toe, waar het nieuwe nationaal-
socialistische regime in eerste instantie alle Joden wou wegpesten, en radicaliseerde naarmate 
dit doel niet snel genoeg werd bereikt - met de massale  pogrom van de zgn. Kristallnacht op 
9 november 1938, en vanaf 1942 de regelrechte uitroeiing. Het resultaat was de catastrofale 
uitmoording van een groot deel1475 van de europese Joden in de gebieden onder nazi-bewind 
tijdens WO II (de “Shoah”)1476. 

2.1.5.3.2.   Zionisme 
 
De 19e eeuwse (en daaraan voorafgaande) vervolgingen en pesterijen leidden vanaf het einde 
van de 19e eeuw tot het zionisme, het streven naar het behoud van de eigen cultuur (geen 
assimilatie) en in functie daarvan een eigen staat in het Midden-Oosten (tevens terugkeer naar 
het land der voorouders). Aanvankelijk bleef de idee beperkt tot enkele auteurs1477, maar 
vooral na de nieuwe vervolgingen in Rusland vanaf de jaren 1880 ontstond de beweging van 
het zionisme met Leon Pinsker1478 en Theodor Herzl1479. In 1878 ontstond in het huidige 
Israël de eerste typische joodse landbouwkolonie, Petah Tikvah (Poort van de Hoop). In 1897 
kwam het eerste Zionistisch Congres samen o.l.v. Herzl. Het zionisme was minder een 
product van de joodse traditie dan van de moderne seculiere gedachtenstromingen 
(liberalisme, socialisme, nationaaldemocratie), en had aanvankelijk weinig succes bij de 
goede geïntegreerde Joodse burgerij (die het te socialistisch vond). 90 
 
Herzl zelf was geen hardliner en wou genoegen nemen met een ander land dan Israël 
(Engeland had bv. in 1903 Oeganda voorgesteld als Joods thuisland), de anderen verkozen 
immigratie in (toen nog Ottomaans) Palestina om de joodse aanwezigheid daar te versterken. 
In 1917 beloofden de Britten de Joden een eigen staat in Palestina in de zgn. Balfour 
                                                
1474 Sommigen zien de oorsprong van dit biologische antijudaïsme in het Spaanse castisme vanaf de 16e eeuw, 
waarbij als reactie tegen de massale (veelal gedwongen) bekering van joden een niet meer op religie maar op 
etniciteit gegronde tegenreactie ontstond van de oude christelijke kaste (dit is de stelling van B. LEWIS in "The 
New Anti-Semitism", 75. The American Scholar 2006, p. 25 v.). Zie de bespreking daarvan bij Spanje. 
1475 Tussen 5 en 6,1 miljoen joden kwamen daarbij om, waarvan ongeveer de helft in vernietigingskampen of 
door massa-executies. Voor een recente studie, zie S. STEINBACHER, Auschwitz: Geschichte und 
Nahgeschichte, Beck München 2004, in het Nederlands als Auschwitz. Een geschiedenis, Utrecht 2005. 
1476 Zie de opmerking over de termen “Shoah” en “Holocaust” in het hoofdstuk over Duitsland. 
1477  Een voorloper was Moses Hess, vriend van Karl Marx en socialistisch filosoof. Wanneer hij in latere jaren 
zijn joodse identiteit aanvaardde, concipieerde hij die "nationaal-statelijk" in zijn boek Rom und Jerusalem. Die 
letzte Nationalitätenfrage  (1862). Maar reeds in 1782 had Elia v. Wilna tot terugkeer naar Zion opgeroepen, en 
in de jaren 1840 concipieerde de servische rabbijn Jehuda Alkalai deze terugkeer reeds in de zin van het 
nationalisme. 
1478 Met het boek Auto-Emanzipation. Ein Mahnruf an seine Stamgenossen, 1882. 
1479 Theodor Herzl, 1860-1904, uit Wenen, “vader van het Zionisme”. Hij was journalist in Parijs ten tijde van de 
Dreyfus-affaire, die beslissend is geweest in de vorming van zijn overtuiging dat een joodse staat noodzakelijk 
was. Zijn boek Der Judenstaat. Versuch einer  modernen Lösung der Judenfrage, Wien 1896,  is te vinden (in 
origineel) op http://www.talmud.de/artikel/derjudenstaat.htm en is in het Nederlands uitgegeven als De 
Jodenstaat. Poging tot een moderne oplossing van het joodse vraagstuk, Amsterdam 2004. 
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declaration1480. De emigratie naar / immigratie in Palestina nam toen sterk toe en bleef ook 
(illegaal) doorgana nadta de Britten die verboden; ten gevolge daarvan gingen de Joden er 
stilaan terug een meerderheid van de bevolking vormen en eisten ze de hen door de Britten 
destijds beloofde eigen staat op. De eigen staat kwam er tenslotte in 1948 (zie verder), doch 
eerst na de massale uitmoording van een groot deel van de Europese Joden door nazi-
Duitsland.  
 
In de jaren na WO II en met name na de oprichting van de staat Israël was er ook een massale 
“terugkeer” (Aliya) van Joden uit een hele reeks landen naar Israël (het minst uit de Westerse 
landen); in de meeste Arabische landen is de Joodse bevolking tegelijkertijd omzeggens 
geheel verjaagd (uitgez. Marokko). Tussen 1948 en 1952 alleen steeg het aantal Joden in 
Israël van 600.000 tot 2.000.000. Evenwel woont er ook vandaag nog steeds geen 
meerderheid van de Joden in Israël (grote aantallen vooral in de VS, Frankrijk en Groot-
Brittanië). 
 
2.1.5.4.   De joodse religieuze en rechtstraditie vandaag  
 
Belangrijkste verblijfslanden: in de VS ca. 6 miljoen Israël ca. 4 miljoen, Rusland meer dan 1 milj. Fr. ca. 
650.000, VK ca. 350.000, Canada ca. 325.000, Argentinië ca 300.000. 

2.1.5.4.1.   Toepassing vandaag 
 
Paradoxaal genoeg heeft het joodse recht juist vooral functies verloren toen de joden 
volwaardige burgers werden van de landen van vestiging (in plaats van al dan niet erkende 
autonome gemeenschappen).  
 
Het joodse recht vandaag is in zekere mate geldend recht op religieuze basis, d.w.z. dat het 
geldend recht is in die staten die althans op bepaalde rechtsgebieden krachtens het 
personaliteitsbeginsel een dergelijk recht aanvaarden, met name in het familie- en erfrecht. 
Dit is op de eerste plaats het geval in Israël, maar ook de in de islamitische landen (althans 
daar waar er nog joodse minderheden zijn, bv. in Marokko), Indië, enz. In al deze gevallen 
wordt het toepassingsgebied van het recht nader bepaald door de statelijke regels (van 
“seculier” recht). 
 
Daarnaast wordt talmoedisch recht zeer vaak toegepast op basis van vrijwillige onderwerping 
van geschillen aan een rabbinische rechtbank ("Beth din", letterlijk huis van de wet) d.i. een 
vorm van arbitrage, en dit zeker niet alleen in familierechtelijke geschillen maar ook in vele 
handelsgeschillen. 

2.1.5.4.2.   Belangrijkste hoofdstromingen in het jodendom 
 
Naast de “orthodoxie” waarin de Talmoed én de “Codes” als bindend worden beschouwd (en 
de ruimte voor argumentatie dus ingeperkt is)1481, zijn er vandaag ook andere belangrijke 
stromingen binnen de joodse religie, met name de volgende: 
 
- de Masorti (belijdend), gematigden of (zoals ze in de VS genoemd worden) 
conservatieven1482. Voor hen is enkel de Talmoed bindend, en niet de latere codes; de Torah 

                                                
1480 http://www.israel.org/mfa/go.asp?MFAH00pp0 
1481 En de hele Mishnah net als de Torah terugvoert op Mozes. 
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is voor hen van goddelijke oorsprong, maar er zijn ook menselijke elementen in de Talmoed. 
De Torah dient te worden uitgelegd in het licht van de veranderende maatschappelijke 
omstandigheden. Centraal voor de conservatieven is naast de heilige wet ook de eenheid van 
het Joodse volk als natie (k’lal yisrael). Zoals bij de orthodoxen kan men slechts joods zijn 
via de moeder of door bekering. 
 
- de liberalen of reformisten1483 (in Israël ook "hiloni" of seculier genoemd). Deze stroming 
bouwt voort op de Haskalah of joodse verlichting van de 18e/19e eeuw (zie hoger). Zij hebben 
de heilige schrift “gehistoriseerd” (zoals dit door de christenen met de Bijbel is gebeurd sedert 
de 17/18e eeuw). Voor hen is de Torah door mensen gemaakt, niet rechtstreeks het woord van 
G.d. In de Talmoed zijn er uiteenlopende opvattingen te vinden die niet tot één juiste te 
reduceren zijn; alles is dus een kwestie van argumentatie. De mitsvot of relgieuze geboden 
zijn niet bindend, maar enkel een model voor religieuze beleving. De verwachting van een 
aardse Messias wordt verworpen, de liturgie werd gemoderniseerd, vrouwen toegelaten als 
rabbi1484. Of men als kind van een gemengd huwelijk jood is hangt er voor hen niet van af of 
de moeder joods is, maar wel of men joods is opgevoed (men kan dus ook evengoed via de 
vader als via de moeder jood worden)1485. Ze hebben ook een soepele opvatting over bekering 
tot het jodendom. 
 
Binnen de orthodoxe stroming zijn er overigens ook gradaties1486, met name: 
- gewoon orthodoxen (in Israël dati) of "modern-orthodoxen",  
- Yeshivish, en  
- streng-orthodoxen, die zichzelf haredim (of chareidim, letterlijk sidderaars1487) noemen. Het 
gaat daarbij enerzijds om de chassidische joden (Hasidim, zie hoger1488) en anderzijds hun 
traditionele tegenstanders, de Mitnagdim (Misnaggim, ook Litvish genaamd, d.i. van de 
Litouwse school, omdat de school van Vilnius de belangrijkste was tot WO II, zie hoger). 
Binnen het chassidisme zijn er dan weer meerdere secten, genaamd naar de jiddische namen 

                                                                                                                                                   
1482 teruggaand op de ideeën van de Duitse rabbijn Zacharias Frankel (1801-1875), opgericht door de 
amerikaanse rabbijn Solomon Schlechter (1850-1915). in de VS de grootste joodse stroming. Deze stroming 
stichtte in 1867 in de VS het Maimonides Instituut, waaruit in 1887 het Jewish Theological Seminar ontstond. 
1483 Ontstaan begin 19e eeuw in Duitsland (de eerste Reform-tempel ontstond in 1818 in Hamburg, een meer 
radicale in Berlijn in 1840) en kort nadien in Amerika (in 1824 de Reformed Society of Israelites in South 
Carolina, in 1874/1875 het Hebrew Union College in Cincinnati, de Programma's van Philadelphia 1860 en 
Pittsburgh 1885 (1885 was de breuk tussen reform en conservatieven, door de verklaring van de reformisten dat 
alle praktische mitsvot niet meer bindend waren)). In de VS ca 35 % van de joden, elders een stuk minder. 
1484 De eerste vrouwelijke rabbi werd in Duitsland gewijd in 1935, de eerste in Amerika in 1972. 
1485 Beslissing van de Central Conference of American Rabbis (CCAR) van 1983. 
1486 De meeste orthodoxen beschouwen Israël als het beloofde land; enkele streng-orthodoxen verwerpen het 
land Israël om religieuze redenen; enkel G.d kan een einde maken aan de diaspora, en een seculiere staat 
beantwoordt niet aan het theocratisch model. 
1487 D.i. zij die sidderen / beven voor het woord G.d, naar de uitdrukking in Jesaja 66:5. 
1488 Herkenbaar aan hun lange zwarte jassen en hoeden (pelsen hoeden op feestdagen). Sommige elementen van 
de hassidische theologie worden als ketters beschouwd door hun orthodoxe opposanten, zoals het panentheïsme 
(God is in alles aanwezig, zelfs in het zondige) en het voortdurende contact (Devekut, Lat. communio) tussen 
God en mens, waarbij niet alleen Gods handelen de mens beïnvloedt, maar ook omgekeerd. 
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van de steden - of liever shtetl - van oorsprong1489; oorspronkelijk waren dit territoriale 
secten, vandaag de dag zijn ze verspreid over de hele wereld1490.  
Volgens de orthodoxen kan men enkel via de moeder jood zijn, en zijn alle kinderen van een 
joodse moeder joods; bekering is aan zeer strikte voorwaarden onderworpen. 
 
Een heel kleine stroming is de "reconstructionistische" in de VS, die niet gelooft in een persoonlijke God noch in 
de uitverkiezing van het Joodse volk, maar desondanks grote waarde hecht aan de traditionele regels van de 
joodse religie1491. 

                                                
1489 zoals de Lubavitch (of Chabad-beweging), Satmar (uit Satu-Mare), Ger of Gur (uit Gora Kalwaria), Breslov 
(uit Breslau, pools Wroclaw), Bobov (uit Bobova), Wiznitser (uit Vizhnitsa), Sanz, Sienower, Radomsker, 
Belser, Bratislaver, e.d.m. De Satmar-beweging is een bijzonder geval, omdat ze antizionistisch is en de stichting 
van de staat Israël verwerpt. Deze beweging werd opgericht door rabii Moshe Teitelbaum (17591841) uit Ujhely 
(Hongarije) (auteur van de Yismah Moshe), die radicaal de liberale hervormingen bestreed en en omzeggens 
uitsluitend religieuze scholing verdedigde (zonder aanleren van algemene kennis of een beroep). 
1490 En oefent de rabbi van elke secte - in strijd met de joodse traditie - geen territoriale, maar een personele 
jurisdictie uit. Van deze secten is er één die zich erg missionair opstelt, en ook als ongeveer enige zich niet 
volledig op zichzelf heeft afgesloten, nl. de Lubavitch of Chabad-beweging, gesticht door rebbe Schneur Zalman 
van Liadi (1745-1812) 
1491 Uitgaand van de filosofie van Mordechai M. Kaplan (of) Koplan (1881-1983), geboren in Litouwen en daar 
Talmoedische studies gedaan, promoveerde aan het amerikaanse Jewis Theological Seminary, rabbijn in New 
York. 
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2.2. Het recht van de staat Israël1492 
 
Data: 20.770 km2 binnen de wapenstilstandslijn van 1967 (zonder de in 1967 bezette gebieden Gaza, Cisjordanië 
en Golaan; een deel van Gaza en Cisjordanië is nu een autonoom Palestijns gebied), 21.946 km2 met de na 1967 
geannexeerde gebieden (vnl. Oost-Jeruzalem); 5.640.000 (2002) binnen de wapenstilstandslijn van 1967, 
6.030.000 inw. met inbegrip van de geannexeerde gebieden (Oost-Jeruzalem) en Israëlische burgers in de andere 
in 1967 bezette gebieden. Ca. 80 % joden (32 % geboren in Europa of de VS, 21 % geboren in Israël, 14,6 % 
geboren in Afrika, 12,6 % geboren in Azië), ca. 18 % Arabieren, waarvan 14,5 % moslims, 2,3 % christenen, 1,7 
% Druzen, 1,5 % anderen, o.a. nog een zeer kleine minderheid Samaritanen. Talen: ca. 65 % Ivriet (Hebreeuwse 
woord voor Hebreeuws), ca. 15 % Arabisch, verder talen van recente immigranten (vooral Russisch). Ivriet en 
Arabisch zijn officiële talen. 
 
2.2.1.   Politieke geschiedenis en geschiedenis van het privaatrecht 
 
2.2.1.1.   Tot 1918 
 
Israël was sinds het einde van de kruisvaarderskoninkrijkjes een deel van het Turkse (later 
meer bepaald Ottomaanse) rijk. De joden vormde daarin één van millet(ler) (autonome 
religieuze gemeenschap, i.e. met eigen rechtsregels). Buiten het personeel statuut (familie- en 
erfrecht en delen van het strafrecht) gold territoriaal recht. Het handels- en burgerlijk 
vermogensrecht was dus gemeenschappelijk en het personen- en familierecht was eigen aan 
de religieuze groep. Recht werd op dat gebied gesproken door de rabbijnen. In 1870 werd het 
vermogensrecht van het Ottomaanse Rijk gecodificeerd in Medjelle (zie verder).  
 
Halfweg de 19e eeuw was Palestina een door de Ottomanen sterk verwaarloosd gebied, 
waarvan een kleine meerderheid van de bevolking joods zou zijn geweest. In de tweede helft 
van de 19e eeuw en na WO I was er een belangrijke Arabische immigratie, en vanaf 1875 ook 
een belangrijke Joodse immigratie vanuit Europa, onder invloed van de stroming van het 
“zionisme” (gesticht door Theodor Herzl, vgl. hoger). De joden kochten daarbij een zeer groot 
deel van de grond van de grootgrondbezitters1493, die omwille van de vele stammentwisten 
onder bedoeïenen en gebrek aan uitbating ervan de grond liever kwijt waren, en dankzij 
japoitaak uit Europa werd de woestijn omgevormd tot vruchtbare landbouwuitbatingen. 
 
2.2.1.2.  Britse periode (tot 1948) 
 
De Britten bestuurden Palestina van 1918/1922 tot 1948 als mandaatgebied.  
 
Zij hebben het bestaande recht in beginsel in werking gelaten (Palestine Order in Council van 
10-8-1922, art. 461494). Het familierecht bleef gescheiden naargelang de godsdienst (art. 47 en 
51 Palestine Order in Council) met aparte religieuze rechtbanken. Buiten het familierecht om 
ging het vooral om de Ottomaanse Medjelleh (zie verder) en andere wetgeving, die vaak door 

                                                
1492 Voor literatuur, zie onder meer A. BARAK, “The Introduction to Israel’s Legal System”, in Liber amicorum 
Jacques Herbots p. 1 v. Barak is voorzitter van het Israëlisch Hooggerechtshof en tevens belangrijk 
rechtstheoreticus. 
1493 Juister zou ca. 73 % gekocht zijn van de Arabische landeigenaars en 27 % van fellahin, dit waren landloze 
boeren, in de gevallen waarin de landeigenaar niet vindbaar of niet duidelijk was. 
1494 “The jurisdiction of the Civil Courts shall be exercised in conformity with the Ottoman Law in force in 
Palestine on 1st November, 1914, and such later Ottoman laws as have been or may be declared to be in force by 
Public Notice“ en verder “The jurisdiction of the Civil Courts shall be exercised so far as applicable Ottoman 
British statutes do not extend to these areas in conformity with the substance of the common law, and the 
doctrine of equity in force in England, and with the power vested in and according to the procedures and practice 
observed by or before Courts of Justice ands Justice of the Peace in England”. 
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het Franse recht was geïnspireerd (zie Turkije). In geval van lacune zou (zoals in andere 
Britse gebieden) geoordeeld worden “according to the substance of the common law and the 
doctrines of equity, subject to such qualifications as local circumstances render necessary”. 
In laatste instantie kon toen beroep worden aangetekend bij de Privy Council in Londen. 
 
Zodoende kreeg het Engelse common law toch een grote invloed. In vele materies werd 
bovendien het bestaande recht vervangen door bijzondere wetten (“Ordinances” genaamd) die 
inhoudelijk grotendeels Engels recht waren1495, vaak ook wetten op gebieden die in Engeland 
zelf niet gecodificeerd waren (bv. In het aansprakelijkheidsrecht de Civil Wrongs Ordinance 
1947).  
 
Anderzijds organiseerde de Joodse gemeenschap in Palestina (genaam de “Yishuv”) zichzelf 
ook als natie op dat grondgebied. Naar het einde toe ontstonden ook clandestiene Joodse 
organisaties van militair verzet, zoals Irgoen, gelegitimeerd als een vorm van zelfverdediging 
(Haganah, Jewish Self-Defence). 
 
Op politiek vlak schipperden de Britten voortdurend tussen een uitvoering van de Balfour 
declaration en een paaien van de Arabische buurlanden. Om deze laatsten niet te zeer voor het 
hoofd te stoten, werden de de grenzen gesloten voor verdere Joodse immigratie (die 
clandestien verderging). 
 
Na de Joodse opstand tegen de Britten  in 1947 maakten de Verenigde Naties een plan voor 
de verdeling van Palestina tussen Arabieren en Joden (resolutie van de VN van 29 november 
1947); de Arabische Liga vaardigde op 17 december een resolutie uit waarin het plan werd 
verworpen en aangekondigd dat men zich met alle middelen, ook militaire, zou verzetten. 
Kort nadien vielen de legers van 5 arabische landen het land binnen. De Joden riepen op 
14/15 mei 1948 (dag waarop het Brits mandaat over Palestina afliep) de staat Israël uit in die 
gebieden die zij in de oorlog tegen de Arabische buurlanden onder controle wisten te 
krijgen1496. Enkele dagen later werd een voorlopige wet op de regering uitgevaardigd en 
werden een aantal anti-Zionistische wetten uit de Britse tijd ingetrokken. Het land hield stand 
tegen de inval van de legers van de Arabische buurlanden en wist zelfs bijkomende delen van 
Israël te veroveren (wapenstilstandslijn, die standhield tot de zesdaagse oorlog van 1967). 

                                                
1495 Kopies van Engelse wetten waren bv. de Companies Ordinance 1929, de Bills of Exchange Ordinance, de 
Partnership Ordinance en de Bankruptcy Ordinance. 
1496 In Engelse vertaling te vinden op http://www.israel.org/mfa/go.asp?MFAH00hb0 
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2.2.1.3.  Na de oprichting van Israël 
  
Na de onafhankelijkheidsverklaring kwam er in meerdere golven een immigratie naar Israël 
op gang, de Aliyah (terugkeer), het minst uit de Westerse landen. Deze werd sterk bevorderd 
door enerzijds de uitdrijving van de Joden uit de Arabische landen (met uitzondering van 
Marokko en in zekere mate Jemen)1497 en omgekeerd de israëlische “wet op de terugkeer” 
                                                
1497 De 600.000 joden die leefden in Arabische landen andere dan Marokko werden omzeggens alle verdreven 
tussen 1948 en 1956, zonder recht hun bezittingen mee te nemen en zonder schadevergoeding. In die landen zijn 
er nog hooguit 1000 joden. In Marokko woonden er in het begin van de jaren ’60 nog 300.000 joden. Hoewel zij 
niet gewelddadig verdreven zijn, zijn ze als gevolg van spanningen en incidenten in Marokko einde van de jaren 
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(1950) die de Joden van waar ook ter wereld het staatsburgerschap toezegde. In de meeste 
Arabische landen is de Joodse bevolking omzeggens geheel verjaagd (uitg. Marokko). Tussen 
1948 en 1952 alleen steeg het aantal Joden in Israël van 600.000 tot 2.000.000. Evenwel 
woont er ook vandaag nog steeds geen meerderheid van de Joden in Israël (grote aantallen 
vooral in de VS, Frankrijk en Groot-Brittanië). Omgekeerd leidde de gedeeltelijke militaire 
overwinning van de Joden tot vlucht of uitdrijving van een groot deel van de Arabische 
bevolking uit Israël, in het arabisch bestempeld als Nakba (catastrofe)1498. 
 
Op juridisch vlak werd in de Law and Administration Ordinance 1948 bepaald dat het 
geldende recht in beginsel bleef gelden. Een eerste prioriteit was niet het privaatrecht, maar de 
uitbouw van een sociaal recht (arbeidsrecht en sociale zekerheid). 
 
Diegenen die het joodse religieuze recht wilden invoeren als statelijk recht waren duidelijk in 
de minderheid: de meesten wilde het domein van het religieuze recht beperken tot het familie- 
en erfrecht en verder seculier recht invoeren (dat natuurlijk wel mede door de joodse 
juridische traditie zou worden geïnspireerd). Anderzijds hebben de orthodoxe joden hun slag 
thuisgehaald in die zin dat alleen het orthodoxe jodendom een officiële erkenning heeft 
gekregen. 
 
Vanaf 1958 werd met stukken en brokken een geschreven Constitutie uitgewerkt (zie verder). 
 
In het privaatrecht nam in een eerste fase de Anglo-amerikanisering van het recht toe (al 
volgde de rechtspraak bij de invulling van lacunae niet altijd het common law zoals het in 
Engeland werd toegepast). Dit veranderde na de Foundations of Law Act van 1980 (zie 
verder) en doordat behoudens in het familierecht (personeel statuut) in vele deelgebieden van 
het privaatrecht deelwetboeken werden ingevoerd, met de bedoeling die uiteindelijk samen te 
voegen tot een Burgerlijk Wetboek.  
 
Zo ontstonden een 20-tal wetten, zoals de wetten op het statuut van minderjarigen 1962, vertegenwoordiging 
1965, erfrecht 1965, borgtocht 1967, pand 1967, detentie (bailment) 1967, koop 1968 (gegrond op het Haags 
kooprecht), schenking 1968, cessie 1969, onroerende eigendom 19691499, contractuele wanprestatie 1970, 
roerende eigendom 1971, huur en bruikleen 1971, algemeen contractenrecht 1973, huwelijksgoederenrecht 1973, 
onroerende koop 1973, aanneming van diensten 1974, trust 1979, ongegronde verrijking 1979, adoptie 1981, 
verzekeringsrecht 1981, consumentenbescherming 1981, standaardvoorwaarden 1982, e.d.m. In 2002 werd een 
ontwerp voor codificatie van het geheel afgewerkt en ter bespreking voorgelegd. 
 
Hetzelfde geschiedde in andere rechtstakken, in het bijzonder het procesrecht (bewijsrecht, 
geamendeerd 1971; strafprocesrecht, geconsolideerd 1982). Inzake handels- en 
vennootschappenrecht en enkele andere gebieden gelden nog grotendeels wetten uit de Britse 
tijd (zij het meestal omgezet in een officiële Hebreeuwse versie). 
 
2.2.2.  Politieke instellingen, grondwet en grondrechten 
 
                                                                                                                                                   
’60 en in de jaren ’80 omzeggens allemaal uitgeweken; nu zijn er nog ca. 4.000 in Marokko.Voor uitvoeriger 
gegevens, zie N. WEINSTOCK, Une si longue présence. Comment le monde arabe a perdu ses Juifs (1947-
1967), Plon 2008. 
1498 Ca. 700.000 mensen zijn gevlucht of verdreven; 150.000 zijn gebleven. Ca. 4,1 mio Arabieren vandaag 
zouden afstammen van “Palestijnen”, waarvan ca. 1,6 miljoen in de Palestijnse gebieden zelf (Gaza en West-
Jordaanland). Ongeveer de helft woont in Jordanië, zijn Jordaanse staatsburgers geworden, en vormen daar bijna 
een meerderheid. 
1499 Land law Act 1969 (nadien meermaals gewijzigd) met o.a. een grondboekstelsel (Land Register) met fides 
publica. “Lease” wordt zoals in het Engelse recht als een zakelijk recht beschouwd. De verschillende vormen 
van landeigendom uit de Ottomaanse tijd (miri, matruka, mewat) werden afgeschaft. 
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Israël is een parlementaire republiek met een sterke positie van de uitvoerende macht. In art. 1 
Basic Law Human Dignity and Liberty wordt het ook gekenmerkt als “a Jewish and 
democratic State” (zie verder). 
 
De kenmerking als een Joodse staat hangt ook daarmee samen dat Israële het territorium is 
waar de joodse natie zijn zelfbeschikkingsrecht in de zin van recht op een staat uitoefent. De 
joodse natie als een etnisch-religieus concept gaat historisch en ideologisch vooraf aan de 
staat Israël. Het verschil merkt men zeer duidelijk in de wetgeving op het staatsburgerschap, 
waar een onderscheid wordt gemaakt tussen ezrahut of staatsburgerschap en leom of 
nationaliteit; het laatste is een etnisch-religieus begrip. Enkel wie de joodse "nationaliteit" 
(leom) heeft, heeft recht op onmiddellijk staatsburgerschap (ezrahut), zonder nadere 
voorwaarden. 
 
2.2.2.1.   Verhouding tussen de machten  
 
De wetgevende macht berust bij de Knesset, een Parlement bestaande uit 1 kamer van 120 
leden, verkozen volgens een evenredig kiesstelsel in één nationale kieskring (met een veelheid 
van partijen tot gevolg). De grondwet bevat enkele originele bepalingen, zoals de 
onmogelijkheid voor een volksvertegenwoordiger die uit zijn fractie stapt maar geen ontslag 
neemt om op te komen bij de eerstvolgende verkiezingen (art. 6A Basic Law Knesset). Een 
lijst wordt geweerd indien zij het bestaan(srecht) van Israël (als “joodse en democratische 
staat”) niet erkent, aanzet tot racisme of gewapende strijd tegen Israël steunt (art. 7A Knesset 
Basic Law). 
 
De uitvoerende macht berust bij de regering (art. 1 Basic Law Government), die deze macht 
heeft krachtens het vertrouwen van de Knesset (art. 3 Basic Law Government) en collectief 
verantwoordelijk is jegens de Knesset (art. 4). De rechtstreekse verkiezing van de Eerste 
Minister (ingevoerd 1992) werd afgeschaft in 2001. Het staatshoofd is een president door het 
parlement verkozen voor 5 jaar, doch deze heeft slechts beperkte bevoegdheden en eigenlijk 
geen zelfstandige bevoegdheid (d.i. zonder handtekening van de regering) behalve het in gang 
zetten van de vorming van een regering (benoemen van een formateur). 
 
De residuaire bevoegdheid ligt bij de regering (art. 32 Basic Law Government), die bevoegd is 
om verordeningen te maken ter uitvoering van alle wetten of in alle materies die bij wet aan 
de regering gedelegeerd zijn (geen algemeen “Parlamentsvorbehalt” of formeel 
legaliteitsbeginsel; bij invoering van strafbepalingen kan de bevoegde parlementscommissie 
deze binnen de 45 dagen tegenhouden). Een Parlamentsvorbehalt geldt wel voor enkele 
bijzondere materies zoals de gerechtelijke organisatie, de belastingen e.d. Bij afkondiging van 
de noodtoestand is de bevoegdheid van de regering nog ruimer, en enkel nog beperkt door de 
Basic laws (gewone wetten kunnen worden opgeschort). 
 
Toezicht op de overheid wordt ook uitgeoefend door een Ombudsman. 
 
2.2.2.2.   Positie van de Grondwet 
 
De onafhankelijkheidsverklaring van 1948 stelde voorop dat er binnen korte tijd een 
Grondwet zou worden opgesteld. Een echte formele grondwet is er evenwel nog steeds niet. 
In 1950 besliste het eerste Parlement dat men zou overgaan tot het stap voor stap opstellen 
van hoofdstukken voor een grondwet in de vorm van Basic laws die elk apart in werking 
zouden treden en later zouden gebundeld worden in één enkele Grondwet (zgn. Harrari 
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resolutie van de Knesset). Aldus werden er 11 basiswetten met grondwettelijke status 
afgekondigd1500, waaronder: 
- de Basic Law Knesset (1958) 
- de Basic Law the President (1964) 
- de Basic Law Government (1992, dan 1996 met amendering in 2001) 
- de Basic Law Judiciary (1984) 
- de Basic Law Army (1976) 
- de Basic Law Jerusalem, Capital of Israel (1980) (met de bepaling dat geheel Jerusalem de 
hoofdstad is van Israël, met waarborgen voor de heilige Plaatsen van de verschillende 
religies). 
- de Basic Law Israel Lands (1960) (openbaar domein) 
- de Basic Law State Comptroller (Rekenhof) 
- de Basic Law State Economy (1975 met amendementen 1982 en 1983) (belastingen, 
begroting en munt). 
Voor andere Basic Laws, zie de bespreking bij de grondrechten. 
Ook de “Wet op de terugkeer” (1950) heeft een quasi-constitutionele status (daarnaast is er 
een nationaliteitswet sinds 1952). 
 
Basic Laws kunnen in beginsel  bij gewone meerderheid worden gewijzigd. Dit verklaart ook 
waarom ze zo gedetailleerd kunnen zijn, en vrij veel bepalingen bevatten die elders in een 
gewone wet zouden staan. Enkele bijzondere bepalingen echter vereisen een of andere 
bijzondere meerderheid (absolute meerderheid ongeacht aanwezigheid; soms een 2/3 
meerderheid van 80 leden). 
 
Sinds 1995 oordeelt het Hooggerechtshof dat het bevoegd is om andere wetten te toetsen aan 
de Basic Laws, althans aan de 2 Basic Laws inzake grondrechten, die zo dadelijk ter sprake 
komen1501. 
 
2.2.2.3.   Grondrechten 
 
De grondrechten zijn te vinden in 2 “Basic laws”: 
- de Basic Law Human Dignity and Liberty (1992 met amendement 1994) 
- de Basic Law Freedom of Occupation, d.i. vrijheid van beroep of onderneming (1992 
vervangen 1994). 
 
Het heeft erg lang geduurd voor een charter van grondrechten werd afgekondigd en het blijft 
erg beperkt in zijn concrete uitwerking. Art. 1 Basic Law Human Dignity and Liberty bepaalt 
nu (1994) : “Fundamental human rights in Israel are founded upon recognition of the value of 
the human being, the sanctity of human life, and the principle that all persons are free; these 
rights shall be upheld in the spirit set forth in the Declaration of the Establishment of the 
State of Israel”. Maar anderzijds bepaalt art. 10 dat deze Basic Law geen afbreuk doet aan 
eerder uitgevaardigde wetten1502.  
 
De reden voor het erg beperkte karakter van grondwettelijke waarborgen heeft zowel te 
maken met bezwaren vanuit religieuze hoek (voor de orthodoxe joden kan enkel de Heilige 
Wet de opperste wet zijn en kan de Grondwet nooit voorrang hebben daarop) als politieke 

                                                
1500 Te vinden in het Engels op de officiële site op http://www.israel.org/mfa/go.asp?MFAH00h50; zie ook onder 
meer http://www.verfassungsvergleich.de. 
1501 In de zaak Bank Hamizrahi Hameuchad Ltd. et al. v. Migdal Kfar Shitufi. 
1502 In 1994 bestaande beperkingen van de vrijheid van onderneming zijn in beginsel wel vervallen in 1996. 
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redenen (de quasi permanente noodtoestand waarin Israël verkeert, die een volwaardige 
erkenning van grondrechten in alle omstandigheden niet mogelijk maakt).  
 
Bij het ontbreken van grondwettelijke bepalingen hebben rechters meermaals een beroep 
gedaan op de beginselen die afgekondigd werden in de Onafhankelijkheidsverklaring van 
1948, bv. dat Israël een democratie is, of de gelijkheid van alle inwoners voor de wet, om 
wetgeving “grondwetsconform” te interpreteren. Sinds de grondrechten constitutioneel 
verankerd werden (1992/1994) en art. 1A van de Basic Law Human Dignity and Liberty Israël 
uitdrukkelijk als democratische en joodse staat kenmerkt (“Art. 1 A bepaalt : “The purpose of 
this Basic Law is to protect human dignity and liberty, in order to establish in a Basic Law 
the values of the State of Israel as a Jewish and democratic state”), is het belang van een 
beroep op de Onafhankelijkheidsverklaring afgenomen. In de plaats daarvan is er veel 
discussie gekomen over de implicaties van de woorden  “joodse en democratische staat”. 
 
 Vooral de implicaties van de grondwettelijke kenmerking van de staat als een joodse staat 
leiden tot veel discussies:  
- het betekent in elk geval minstens dat de Joden het recht hebben ervoor te zorgen dat ze 
geen minderheid zouden worden in eigen land; vandaar dat bv. de erg verschillende 
nationaliteitswetgeving voor Joden en niet-Joden duidelijk bestaanbaar is met de grondwet; 
- grote discussie betreft onder meer over de vraag in hoeverre de staat ook beginselen uit het 
joodse recht moet eerbiedigen en doen eerbiedigen, bv. de sabbatrust; het Hooggerechtshof 
heeft daarbij duidelijk als lijn gevolgd dat de godsdienstvrijheid ook de negatieve 
godsdientsvrijheid impliceert (vrijheid niét de regels van een godsdienst te respecteren). In de 
praktijk zijn hierover zeer grote spanningen binnen Israël (tussen de streng-orthodoxen of 
haredim en de liberale joden of hilonim). Een ander pijnpunt is de afwezigheid van het 
burgerlijk huwelijk. 
 
Het heersende compromis (status quo agreement kort na de onafhankelijkheid gesloten tussen 
eerste minister David ben Goerion en de religieuze leiders) houdt vier punten in: 
a) de sabbat en de joodse feestdagen zijn burgerlijke feestdagen; 
b) in openbare instellingen is kosjere voeding de norm (eerbiediging van de spijswetten); 
c) een groot deel van het familierecht (huwelijk en echtscheiding) behoort tot de bevoegdheid 
van religieuze (voor de joden: rabbinale) rechtbanken; 
d) in het staatsonderwijs zijn er twee soorten scholen: nationaal-seculiere en nationaal-
religieuze. 
 
Bij dit alles mag men niet vergeten dat de grondwettelijke verankering van wat dan ook erg 
beperkt is, aangezien de Grondwet hoe dan ook bij gewone meerderheid kan worden 
gewijzigd. 
 
2.2.3.  Gerechtelijke organisatie en juridische beroepen 
 
De gerechtelijke organisatie onderscheidt burgerlijke rechtbanken (beit mishpat, meervoud 
batei mishpat) en andere rechtbanken (beit din, meervoud batei din) die hoofdzakelijk 
religieuze rechtbanken zijn.  
 
De burgerlijke rechtbanken vormen een piramide van 3 niveaus: 
- onderaan de Magistrate’s Court. Daarnaast zijn er ook arbeidsrechtbanken. 
- daarboven de District Court (5) 
- bovenaan het Hooggerechtshof (Bet Mishpat Elyon). 
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Het Hooggerechtshof bestaat sinds 2009 in beginsel uit 15 rechters (voorheen 121503). Het 
heeft een dubbele functie (art. 15 Basic Law Judiciary): 
1° beroep tegen uitspraken van de District Courts; 
2° rechtstreeks voor vorderingen waarvoor geen andere rechtbank bevoegd is (in deze 
hoedanigheid noemt men het Hof Bagatz), waaronder: 
- vrijlating van een onrechtmatig aangehouden persoon (vgl. de Engelse writ of habeas 
corpus); 
- verbod of gebod aan elke overheidsinstantie om te handelen (vgl. de Engelse writ of 
mandamus); 
- verbod of gebod opgelegd aan een andere rechtbank (t.a.v. religieuze rechtbanken slechts 
onder bepaalde procedurele voorwaarden). 
 
De religieuze rechtspraak berust bij religieuze rechtbanken, d.i. rabbinale rechtbanken met 
dayanim (religieuze rechters)voor de joodse bevolking (personaliteitsbeginsel), Qadi-
rechtbanken voor de moslims, en verder nog eigen rechtbanken voor christenen en druzen. Zij 
spreken recht in twee instanties (eerste aanleg en beroep). Zij hebben exclusieve rechtsmacht 
in bepaalde familiale geschillen (Rabbinical Courts Jurisdiction (Marriage and Divorce) Law 
1953; voor moslims is de bevoegdheid ruimer, Qadis law 1961); in andere familiale 
geschillen (onderhoudsgeld bv.) is er concurrerende bevoegdheid met de burgerlijke 
rechtbanken, zodat het erop aan komt om ter snelst naar de rechtbank van zijn keuze te lopen. 
In andere materies kunnen de religieuze rechtbanken krachtens arbitrage recht spreken.  
 
De rechters worden door de president benoemd, ook die van de rabbinale rechtbanken, doch 
op voordracht van de rechterlijke benoemingscommissie bestaande uit 9 leden (3 magistraten, 
2 ministers, 2 parlementsleden en 2 vertegenwoordigers van de balie) (art. 4 Basic Law 
Judiciary). De jury speelt geen rol. 
 
Enkel het orthodoxe jodendom is erkend voor de rechtsmacht. De andere stromingen (zie 
hoger: Masorti of conservatieven, reformisten e.d.) zijn niet erkend. 
 
Rechters en advocaten spiegelen zich vooral aan hun Amerikaanse collegae, en dat uit zich 
ook in de stijl van de rechtspraak (zie hieronder). 
 
2.2.4.  Rechtsbronnen en kenmerken van het privaatrecht1504 
 
2.2.4.1.   Gemengd Westers rechtsstelsel 
 
Het Israëlische recht is zonder twijfel een Westers rechtsstelsel, en meer bepaald een zgn. 
"gemengd" rechtsstelsel (met belangrijke invloeden of kemerken van zowel Anglo-
Amerikaans common law als van Europees continentaal recht). De sterkste invloed op de 
codificatie is afkomstig van de Duitse doctine met als gevolg dat het Israëlisch recht op vele 
gebieden nu meer lijkt op het Duitse recht dan op de common law. De stijl van de wetgeving 
is grotendeels continentaal, maar inhoudelijk heeft het common law duidelijk invloed 
behouden.  
 
Zo kent het Israëlische recht de trust en de undisclosed agency en gebruikt het de figuur 
estoppel. Anderzijds vinden we typische continentaalrechtelijke beginselen zoals de goede 

                                                
1503 Ook een symbolisch getal : de 12 stammen van Israël. 
1504 Zie o.a. A. BARAK, “The tradition and culture of the Israeli legal system”, in European legal traditions and 
Israel, ed. A.M. Rabello, Hebrew University Jerusalem 1994, p. 473 v. 
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trouw bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten1505, het beginsel van uitvoering in 
natura1506, of het verbod van rechtsmisbruik in het zakenrecht1507, de algemene erkenning van 
het beding ten gunste van derden1508 en een ruime vordering wegens ongegronde verrijking 
(naar het model van § 812 Duits BGB). In het aansprakelijkheidsrecht wordt uitgegaan van 
een stelsel van 2 types onrechtmatige daad: schending van een wettelijke verplichting en 
schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht. 
 
Het recht van Israël is dus maar in beperkte mate “joods” recht (in de zin van het 
talmoedische recht), namelijk: 
- enerzijds in zoverre de burgerlijke wet ernaar verwijst (zie hieronder) 
- anderzijds in zoverre de burgerlijke wetgeving instellingen of regels uit het joodse religieuze 
recht heeft overgenomen, wat echter slechts in erg beperkte mate het geval is (vaak werd 
traditionele Hebreeuwse terminologie of zegswijzen overgenomen, maar meestal niet de 
specifieke regels)1509. 
 
2.2.4.2.   Wetgeving en gewoonterecht 
 
Volgens Art. 1 (eigenlijk enig artikel) van de Foundations of law Act 1980 (die o.a. de 
Palestine Order in Council van 1922 verving) vormt de wetgeving de eerste rechtsbron, en 
dienen lacunae in de wet te worden opgevuld 1° door analogie vanuit de bestaande wetgeving 
en 2° subsidiair in overeenstemming met “the principles of liberty, justice, equity and peace 
as Israel’s heritage” (waar dit voorheen diende te geschieden overeenkomstig de Engelse 
common law & equity). De laatstgenoemde rechtsbron (die volgens sommigen een verwijzing 
naar het traditionele joodse recht inhoudt) wordt door de rechtspraak echter slechts zeer 
zelden gebruikt. 
 
De wetgeving is dus niet enkel een aanvulling en correctie op de common law traditie, zoals 
in het Engelse recht, maar een zelfstandige rechtsbron en wel duidelijk de belangrijkste. Een 
groot deel van het privaatrecht is intussen gecodificeerd naar continentaal model (zie hoger). 
De stijl van de wetgeving is doorgaans erg beknopt. 
 
Het familierecht is georganiseerd volgens het personaliteitsbeginsel (joden, islamieten, 
orthodoxe christenen, katholieken, druzen). Voor de soennieten geld in beginsel nog steeds de 
ottomaanse codificatie van het familierecht uit 1917 (Ottoman Law of Family Rights 1917), 
zij het wel geamendeerd sindsdien. Het toepassingsgebied van het personaliteitsbeginsel is 
wel erg beperkt, en omvat eigenlijk alleen nog huwelijk en echtscheiding. Het israëlische 
recht kent geen burgerlijk huwelijk (wel worden in het buitenland gesloten burgerlijke 
huwelijken door de israëlische staat erkend; Cyprus is aldus een populaire huwelijksplaats 
voor wie absoluut geen religieus huwelijk wil sluiten). 
 
De gewoonte blijft erkend als rechtsbron. 

                                                
1505 Art. 12 c.q. 39 Wet algemeen contractenrecht 1973. 
1506 Art. 3 Wet algemeen contractenrecht 1973. 
1507 Art. 14 Land Law 1969. 
1508 Art. 34-38 Wet algemeen contractenrecht 
1509 Zoals A.M. RABELLO, “An Introduction to the New israeli Private legislation”, in European Legal 
Traditions and Israel, ed. A.M. Rabello, Hebrew University Jerusalem 1994, p. (565) 571 opmerkt is er een 
emotionele strijd tussen de voor- en tegenstanders van het joodse (talmoedische) recht, waarbij de voorstanders 
vaak omwille van de traditie regels voorstellen die in de huidige samenleving niet werkbaar zijn, en anderzijds 
de tegenstanders ook perfect bruikbare regels uit het joodse recht verwerpen om toch maar geen receptie van 
joods recht te bevorderen. 
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2.2.4.3.   Rol en stijl van de rechtspraak 
 
Aan de andere kant is de rol van de rechtspraak vergelijkbaar met die in Engeland. De 
beslissingen van het Hooggerechtshof zijn volgens de Grondwet bindend voor lagere 
rechtscolleges (binding force of precedent)1510. Het is de taak van de rechter het recht te 
vinden, zonodig ook buiten de wetgeving om; rechterlijke rechtsvorming bij lacunes in de 
wetgeving wordt dus als legitiem aanvaard. In die zin is er in de loop der jaren in Israël naast 
de wetgeving ook een “tradition of precedents” ontstaan, die enigszins vergelijkbaar is met de 
Engelse common law, zij het inhoudelijk soms erg verschillend, en qua domein een stuk 
beperkter gezien de verregaande codificatie van het Israëlische privaatrecht. Inhoudelijk 
gebeurt deze rechtsvorming niet meer door verwijzing naar het Engelse recht, maar vanuit het 
Israëlische recht zelf, door rechtsvorming naar analogie en op grond van algemene 
rechtsbeginselen. Algemene beginselen spelen dan ook een veel grotere rol dan in het Engelse 
recht, waar de analogie in beginsel beperkt blijft tot regels uit hetzelfde domein. De vorm van 
de rechtspraak is wel Anglo-Amerikaans gebleven, met bv. ook dissenting opinions en een 
vrij persoonlijke stijl, maar de redeneerwijze is iets continentaler. Een meer deductieve 
redeneerstijl sluit wellicht ook meer aan bij de joodse (talmoedische) traditie.  
 
Besluit : 
 
Door de genoemde ontwikkelingen (codificatie, rechtspraak deductiever) is het Israëlische 
recht in de laatste 25 jaar wel opgeschoven van een veeleer Anglo-amerikaans naar een meer 
continentaal rechtsstelsel. Er is wel veel minder nieuwe “input” van het continentale recht dan 
in de voorgaande periode, toen de wetgeving en rechtspraak grotendeels gemaakt werden door 
juristen die in Duitsland of Centraal-Europa waren gevormd. 
 
2.2.5.  Privaatrecht, familierecht, recht van de burgerlijke samenleving 
 
Zie hoger. Zoals gezegd geldt voor delen van het familierecht - expliciet religieus recht, dat in 
beginsel ook toegepast wordt door rabbinale rechtbanken (in hoogste aanleg wel onderworpen 
aan het civiele hooggerechtshof). Voor niet-joden in Israël geldt het eigen religieuze recht 
(christelijk, islamitisch, ...). Binnenlandse niet-religieuze huwelijken zijn dus niet mogelijk.

                                                
1510 Art. 20 Basic  Law Judiciary: “(a) A rule laid down by a court shall guide any lower court. (b) A rule laid 
down by the Supreme Court shall bind any court other than the Supreme Court”. 


