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I n de uiterste diaspora: deJoden van Kaifeng 5 

Ons onderwerp betreft een absoluut marginaal verschijnsel in de geschie
denis van China: de lotgevallen van een kleine Joodse gemeenschap die zich 
omstreeks 1100 gevestigd had in de grote noordchinese stad Kaifeng (in die 
tijd de hoofdstad van de Song-dynastie) en die kans heeft gezien om daar 
haar Joodse identiteit ongeveer zeven eeuwen te handhaven, totdat ze vrij 
snel in de vroege Ige eeuw desintegreerde . Zo marginaal was het verschijnsel 
dat er in de omvangrijke beschrijvingen die we van de stad Kaifeng hebben 
maar eenmaal, en dan nog zeer terloops, melding van wordt gemaakt.' Het 
vrij gedetailleerde bronnenmateriaal dat we over die gemeenschap hebben 
behoort tot twee categorieën: ten eerste, de Chinese en Hebreeuwse docu
menten (en een paar bewaard gebleven objekten) afkomstig uit de groep 
zelf, en ten tweede: een aanzienlijk aantal berichten en verslagen van wes
terse waarnemers, vrijwel a llemaal van religieuze signatuur, van Matteo 
Ricci, de grondlegger van de J ezuïetenmissie in China in de vroege 17e 
eeuw, tot de Canadese Anglicaanse bisschop W.C. White in de eerste decen
nia van onze eeuw. In het Westen, anders dan in China, heeft het onderwerp 
overvloedig aandacht gekregen, in naar schatting 400 publikaties. 

Het is een merkwaardig verhaal, dat begint (voor wat de westerse waar
nemers betreft) met een even merkwaardige ontmoeting, die plaatsvond in 
Peking in 1605. Matteo Ricci woonde toen al vier jaren in Peking, en dank zij 
zijn bijzondere intelligentie, zijn diplomatieke gaven en zijn kennis van taal 
en cultuur was hij erin geslaagd om opgenomen te worden in het sociale leven 
van de hoofdstedelijke elite. Voortdurend werden zijn huis en kapel bezocht 
en bezichtigd door geïnteresseerde literaten. Dat was ook de bedoeling, want 
Ricci 's strategie van accommodatio was uitdrukkelijk gericht op maximale aan
passing bij de levensstijl en opvattingen van die geletterde bovenlaag. 

In de zomer van 1605 kreeg Ricci bezoek van een literaat uit Kaifeng, een 
zekere Ai (Ai Tian ), die Peking bezocht in een poging om zijn ambtelijke 
positie te verbeteren.' Hij verraste Ricci met de mededeling dat zij geloofsge
noten waren, want zij aanbaden beiden slechts één God. Ricci zag daarin een 
bevestiging van bepaalde geruchten over het bestaan van oude Christelijke 
gemeenschappen in China, en dolgelukkig leidde hij Ai zijn kapel binnen. 
Twijfel beving hem, toen Ai Tian een schilderij dat Maria met de kinderen 
Jezus en Johannes voorstelde, identificeerde als 'Rebecca metJacob en Esau', 
en toen Ai vervolgens de vier Evangelisten interpreteerde als 'de leiders van 
vier van de 12 stammen Israels ' ging hem een licht op. Tot zijn kostbaarste 
bezittingen behoorde de 'Polyglotte Bijbel', een prachteditie van Plantijn, en 
die toonde hij aan Ai Tian. Zodra Ai de Hebreeuwse tekst zag zei hij: 'Jaze
ker, dat is ons schrift. Ikzelfkan het niet goed lezen, maar mijn broers kunnen 

, In het anonieme werk Ru meng Lu (' Kroniek van wat een droom leek', ca. 165°, een beschrijving 
van Kaifeng van kort vóór de ca tast rofa le overstroming van 1642), in de collectie Sanyi tang 
congshu (1852), p. 29". 
2 Cf. Paul Pelliot , ' Le Juif Ngaî , informaleur du P. Matteo Ricci', T'oung Pao 20 (1920 - 21 ), 

PP·2 - 39· 
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dat wèl.' Hij vertelde Ricci over hun gemeenschap in Kaifeng, hun synagoge 
en heilige boeken, en toen vertrok hij , Matteo Ricci verbijsterd achterlatend. 

Onmiddellijk, op 16 juli 1605, rapporteerde hij het nieuws in een uitvoerige 
brief aan de pater-generaal van de Orde in Rome, C laudio Aquaviva, en hij 
nam zich voor om contact te zoeken met de Joden van Kaifeng en meer over 
hen te weten te komen. 3 Maar Ricci beschreef de ontmoeting ook in het grote 
werk dat hij in Peking schreef, en dat vijf jaar na zijn dood , in 1615, in een 
Latijnse versie werd gepubliceerd. 4 Die De Christiana expeditione apud Sinas, het 
eerste grote boek over China sinds Marco Polo, werd een bestseller: II uit
gaven in 30 jaren, in vijf talen. Zo werd het bericht over de Joden van Kai
feng in heel Europa bekend. Het wekte verbazing, maar ook grote verwach
tingen. Algemeen was het gevoelen dat men met die Joden in contact moest 
treden, en dat werd nog versterkt door de opeenvolgende berichten van latere 
Jezuïeten-waarnemers.5 (Ricci zelf had trouwens ook niet stilgezeten: hij had 
al in 1608 twee Chinese medewerkers met een brief naar Kaifeng gestuurd, 
met het aanbod om deJoden het Nieuwe Testament ter beschikking te stellen, 
waarin alles over de Messias stond; hij kreeg een vriendelijk maar afwijzend 
antwoord. Kort daarop kreeg hij bezoek van drie Joden uit Kaifeng, die een 
zekere interesse toonden voor het Christendom, een religie waarvan zij nog 
nooit gehoord hadden.) 

Vanwaar die bijzondere belangstelling? Die had drie redenen. 
- In de eerste plaats wisten deJezuïeten dat de verbreiding van het Christen
dom in de allervroegste periode plaats had gevonden via Joodse gemeen
schappen in het Romeinse Rijk. Zou het dan niet mogelijk zijn om de Joden 
van Kaifeng (die al monotheïsten waren, en alleen maar Jezus als de messias 
behoefden te aanvaarden) te bekeren, en om te vormen tot een eerste echte 
Christelijke gemeenschap in China? 
- De tweede motivering is voor ons moeilijk na te voelen: ze was gebaseerd 
op de theori e van de zgn. 'Rabbijnse vervalsingen' die in de 16e en 17e eeuw 
wijd verbreid was. Die theorie ging ervan uit dat de oorspronkelijke tekst van 
het Oude Testament talrijke passages had bevat waarin de komst van Chris
tus zéér expliciet vermeld was (en niet, zoals in de huidige tekst, alleen maar 
vagelijk aangeduid ). Na de komst van het Christendom zouden Joodse 
schriftgeleerden al di e passages hebben weggewerkt.6 De conclusie is duide-

3 Voor Ricci's brier aa n Aquaviva zie Tacchi-Venturi (1911 - 191 3), vol. 11 , pp. 290- 293 en Leslie 
(1972), pp. 31- 35. 
4 Voor de oorspronkelijke tekst van deze passage zie d'Elia (1942-'49), vol. 11 , pp. 314- 325; 
Latijnse versie in Nicolaus Trigautius (= Nicolas Trigault S.j., 1577- 1628), De Christiana expedi
tione apud Sinas suscepta ab Societate lesu, ex P. Matthaei Ricii eiusdem Societatis commentarijs Libri v, 
Augsburg 1615, 1.11 , pp. 131 - 134; Engelse vertaling van Trigault in Gallagher (1953), pp. 106- 114. 
5 Met name het invloedrijke werk van Álvaro Semedo (1586- 1658), Re/atione deLia Grande Mo
narchia deLia Cina , Rome, 1642, waa rin ook melding wordt gemaakt van Giulio Aleni 's bezoek 
aan de synagoge van Kaireng in 1613 (1 .30, p. 193). 
6 Voor de theorie van de 'Rabbijnse vervalsingen ' en de hoop om in Kaireng de ongewijzigde 
teksten te vinden zie Pollak (1980), pp. 25 - 35. 

66 



I n de uit ers te di aspora: de J oden van Kaifeng 7 

lijk: zou het niet mogelijk zijn da t de j oden van K aifeng (van wie men ge
loofde da t ze a l sinds onheugelijke tijden in China woonden) in het bezit 
waren van de bijbelboeken in hun oorspronkelijke staat? Vandaar gedu
rende de 17e en vroege IBe eeuw het voortdurende streven om de Torah van 
de j oden van K aifeng te zien te krijgen, de teksten te (la ten) copiëren, of, bij 
voorkeur, de originelen door koop of heling te ve rwerven. 
- De derde motivatie had di rekt te maken met de positie van de j ezuïeten en 
van hun missie-strategie in China. Al sinds de vroege 17e eeuw werd de 
accommoda tie-stra tegie van de j ezuïeten fel aangevallen, vooral door Domi
ni kanen en Franciskanen, di e betoogden da t de j ezuïeten ontoelaa tba re con
cessies deden aan het Confucianistische heidendom. Deze zgn. 'Ritenstrijd' 
spitste zich toe op drie hoofdpunten. Ten eerste: de J ezuïeten gebruikten 
soms bepaalde Confucianistische termen zoals T ian, ' Hemel' en Shangdi, de 
'Souverein in den Hoge' ter aanduiding van de Christel ijke God. Ten 
tweede: de voorouderve rering (een integraal onderdeel van het Chinese Con
fucianistische familiesysteem ) we rd door de j ezuïeten getolereerd, omdat die 
volgens hen niet een bijgelovige cul tus was, maa r a lleen maar een eerbiedig 
en dankbaar gedenken van de voorouders. Ten derde: de j ezuïeten stonden 
tolerant tegenover de verering van Confucius (een absolute plicht voor iedere 
literaat en ambtenaar) tweemaa l per j aar in de Confuciustempel, volgens de 
j ezuïe ten een 'civiele rite' (dus niet meer d an een eerbiedig gedenken), voor 
hun tegenstanders een evident geval van idola trie, en dus ontoelaa tbaar. De 
Ritenstrijd bracht heel Europa in beweging, en leidde kort na 1700 uiteinde
lijk tot de Pauselijke ve roordeling van het standpunt van de j ezuïeten , en 
daa rmee tot de ineenstorting van de missie in China. Naar het oordeel van 
de Chinese autoriteiten had het Christendom door zijn afwijzing van enige 
van de meest essentiële mores bewezen een subversieve sekte te zijn, en in 1724 
werd het bij keizerlijk decreet Chinezen verboden om Christen te worden. 
H et is duidelijk da t het voor de j ezuïeten van het grootste belang was om te 
zien wat dej oden in K aifeng op deze punten deden. Welke termen gebruikten 
<.ij om hun God (die ook de C hristelijke God was) aan te duiden? H oe ston
den zij tegenover de vooroudercultus en de ve rering van Confucius? Zij hoop
ten in K aifeng krachtige a rgumenten voor hun standpunten te vinden, zolang 
a ls Rome nog niet het beslissende woord had gesproken. 

En zo zien we hoe de j ezuïeten, doorgaans vanuit Peking, de ene ' fact 
finding mission' na de a ndere naa r K a ifeng sturen, met wisselend resultaat.? 
Blijkens de verslagen werden ze doorgaans vriendelijk ontvangen; de rabbijn 
en de manla, de hulpra bbijnen, hadden er geen bezwaar tegen om de bezoe
kers in te lichten over hun eredienst en overige gebruiken, en om ze het 

7 Voor zover bekend: bezoeken ondernomen door G iulio Aleni (16 13), Niccoló Longobardo en 
Juan Fernandez (ca. 1619); waarschij nlij ke contacten met de J oodse gemeenschap onderho uden 
door Francesco Sambiasi , Rodr igo de Figueiredo, Christi an Herdtr icht en Anton io Provana 
tussen 1628 en 1724; miss ies en rapporten van Giam paolo Gozani (1703- '04, 17 " , 17 13), J ean 
Domenge (1718- ' 19 en 172 1- ' 22 ), en Antoine Gaubil (1723). Vgl. Dehergne/Leslie (1980) en 
Simon (1970). 
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interieur van de synagoge en zelfs hun Torah-rollen en overige teksten te 
tonen . Daarvoor mogen we hun dankbaar zijn, want zo zijn die verslagen 
een rijke bron van accurate informatie geworden. Bovendien kunnen wij ons 
een visuele voorstelling maken van het exterieur en interieur van de synagoge 
en van enige aspekten van de eredienst, dank zij de onbeholpen maar wel vrij 
duidelijke pentekeningen die de Jezuïet Jean Domenge in [720- '2 [ gemaakt 
heeft.B Voor bekering tot het Christendom bestond geen enkele belangstel
ling, en elke poging om de schriftrollen en andere teksten te verwerven werd 
beslist van de hand gewezen. De Jezuïet Domenge kreeg het duidelijk te 
horen: 'Maijing, maile zhu yiyang', 'A ls je je heilige teksten verkoopt, dan is dat 
alsof je de Heer zelf verkoopt '.9 

De meeste vroege waarnemers waren gehandicapt door hun geringe kennis 
van het Hebreeuws. De grote uitzondering is de al genoemde Fransejezuïet 
Jean Domenge, die goed Hebreeuws kende en die in [720-'2[ tien maanden 
lang in deJoodse gemeenschap verbleef. Hij rapporteerde uitvoerig, ook over 
de Joodse teksten, die hij nauwkeurig onderzocht. 'o Op één punt moest hij 
Europa teleurstellen: de verschillen tussen de bijbelteksten van Kaifeng en de 
in het Westen gangbare versie waren minimaal ; de hoop om in Kaifeng een 
veronderstelde oer-versie van het Oude Testament te vinden bleek ijdel. Ook 
hij slaagde er niet in om de teksten in handen te krijgen , maar Domenge gaf 
de moed niet op: in zijn rapporten drong hij aan op het zenden van een luxe
uitgave van de Pentateuch, op prachtig papier, goud op snee en in Marok
kijn-l eer gebonden, bij wijze van ruil-exemplaar. En hij vroeg om andere 
boeken die de Joden gunstig zouden stemmen: Hebreeuwse grammatica's, 
woordenboeken, concordanties, beschrijvingen van Jeruzalem - alles was 
welkom. Niets daa rvan kwam terecht. 

Ook op een ander punt had Domenge's missie niet het beoogde gevolg. Zijn 
voorganger, de Jezuïet Giampolo Gozani, die Kaifeng in [703- '04, [7[ [ en 
[7[3 had bezocht en al het Chinese materiaal in de synagoge had bestudeerd 
en grotendeels gecopieerd, had al met grote voldoening kunnen constateren 
dat de Joodse geloofspraktijken volledig strookten met het principe van ac
commodatio dat door de Jezuïeten werd voorgestaan. In talrijke Chinese in
scripties in de synagoge werd het Opperwezen precies met die klassieke Chi
nese termen aangeduid die ook door deJezuïeten werden gebruikt, zoals Tian 
'Hemel en Shangdi 'Souverein in den Hoge', en ze wemelden van passages die 
direkt ontleend waren aan de Confucianistische klassieken. In een bijgebouw 
bevonden zich altaren waar met wierook en slachtdieren geofferd werd aan 
alle aartsvaderen, van Abraham totJacob en diens twaalf zonen, en vervol-

8 De originelen bevinden zich in het archief van de J ezuïeten (Province de Paris) in Chantilly, 
Fonds BrD/ier vol. 123, fol. 46 - 49 en 52 - 55. Een aantal daarvan is gepublicee rd , echter doorgaans 
in een 1ge-ee uwse 'verduidelijkte' versie , die op enige punten afwijkt van de originelen. 
9 Briefvan Domenge van 1722, cr. Dehergne/Lcsli e (1980), p. 140 en p. 147. 
'0 Cr. Les li e (1972), pp. 178 - 181 ; voor zijn elf brieven zie Dehergne/Leslie (1980), pp. 108- 202. 
Antoine Gaubil , die in 1723 een kort bezoek aan de synagoge bracht, kende eveneens H ebreeuws. 
Voor de zeven brieven waarin hij van zijn bev indingen verslag heeft gedaan zie Simon (1970). 
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gens Mozes, Aaron, jozua en Ezra, als in een Chinese vooroudertempel. En 
in de inscripties op stenen stèles die in de voorhof opgesteld waren, en die o.a. 
een kort begrip van de leer bevatten, werd aan alle jezuïetische wensen 
voldaan: uitdrukkelijk wordt daarin geste ld dat de joodse leer volledig com
patibel is met het Confucianisme." De Tien Geboden stemmen in wezen 
overeen met de Vijf Heilige Betrekkingen van het Confucianisme (d .w.z. de 
juiste relaties tussen vader en zoon, heerser en onderdaan, enz.); wij volgen de 
Chinese riten, zij het op onze eigen manier, en wij onderhouden zowel de 
vooroudercu ltus a ls de eredienst van Confucius. Koren op de molen van de 
jezuïeten - maar het kwam te laat. Rome had al gesproken, en één jaar nadat 
Gaubil zijn bezoek aan Kaifeng bracht, in '7'24, zette keizer Yongzheng het 
Christendom op de lijst van verboden sekten . 

Het materiaal dat deze vroege waarnemers te zien kregen was omvangrijk. 
De geschiedenis van de gemeenschap stond geboekstaafd in drie lange Chi
nese inscripties op twee stèles, die in de tweede hof van de synagoge stonden 
(vgl. noot IJ ); Gozani maakte daarvan rubbings (inktafdrukken) die hij naar 
Rome stuurde. Verder konden hij en andere waarnemers vele tientallen korte 
opschriften op houten borden (een soort wijgeschenken) noteren - prijzende 
motto's, met sterk Confucianistische inslag. 

Er waren niet minder dan '3 Torah-rollen in fraaie omhulsels, geschreven 
op perkament dat gemaakt was van geitenvellen; de zes tot dusverre getra
ceerde exemplaren zijn nu verspreid over collecties in de vs , Engeland en 
Oostenrijk . Ze zijn nog niet uitvoerig bestudeerd; uit een voorlopig onder
zoek betreffende bepaalde kleine orthografische details valt op te maken dat 
ze waarschijnlijk gebaseerd zijn op een in Perzië of westelijk Centraal-Azië 
(Bukhara? Samarkand?) gangbare versie. '2 Daarnaast bewaarde men talrij
ke andere Hebreeuwse manuscripten, waarvan een deel bewaard is gebleven: 
liturgische teksten (parashioth, haggadah ), een belangrijk genealogisch werk, en 
gebedsboeken. Sommige manuscripten zijn voorzien van in 'Judaeo-Perzisch' 

" De lekslen van de ca. 50 korte inscripties die ons uil diverse rapporten bekend zijn, a lsmede die 
van de dri e nog leesba re lange inscriplies op slèles (de vierde is grolendeels onleesbaar geworden) 
zijn mel verta li ng opgenomen in Tobar (1900) en White (1942). Vrijwel a ll e korte inscripti es (op 
twee na ) zijn van de 17e eeuw; de stè le-inscripties zijn gedateerd 1489, 1512, 1663. Al in de vroege 
18e eeuw zijn van de slèle-inscripl ies wrijfprenlen (' rubbings' ) naar Rome gestuurd. De stèle van 
1663 is omstreeks 1860 verdwenen , zodat de inscriptie (recID en verso ) uitslui tend in de vorm van 
rubbings is overge leve rd. Een vierde stè le, van 1679, was lol 1904 ingemelseld in de muur van een 
woonhui s; de inscripti e was toen a l gro tendee ls onleesbaar geworden. 
' 2 Zie Pollak (1975). De zes bewaa rd gebleven complete Torah-rollen behoren zonder twijfel tot 
de twaalf copieën die kort na de gro te watersnood van 1642 gemaakl zijn van één rol, die uit nog 
leesbare stukken van de oudere, grotendeels uitgewiste rollen was samengesteld. Deze 'master 
seroll ', genaamd 'de Rol van Mozes', die nog door Gozani en Domenge is onderzocht, is tot 
dusverre niet getraceerd. De uit oude stukken samengestelde rol, in het bezit van de American 
Bible Sociely, di e door sommige auteurs voor de 'Rol van Mozes' is gehouden, is incompleet en 
dus ongeschikl voor gebruik bij de eredienst; Pollak vermoedt dat de rol bewaard werd in de 
genizah, de opbergplaats voor gewijde leksten die ondanks hun onbruikbaarheid niet weggegooid 
mogen worden. 
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gestelde colophons (d .w.z. in het Iraans, maar geschreven in Hebreeuws 
schrift); ook dit wijst op een vroege relatie met het Midden-Oosten. 

Door combinatie van gegevens uit deze documenten met de rapporten van 
vroege waarnemers is het mogelijk gebleken om een samenhangend beeld te 
vormen van de geschiedenis van deze Joodse gemeenschap, en van de situatie 
daarvan in de 17e en vroege 18e eeuw, toen zij nog grotendeels intact was. 

Volgens de inscriptie van 1489 waren hun voorouders omstreeks 1100 in 
Kaifeng aangekomen. Het was een grote groep: 17 clans, bestaande uit 500 
families (dus ongeveer 2.500 personen); voor die migratie wordt geen reden 
gegeven.'3 Volgens de tekst kwamen zij met 'westers weefsel' naar het hof bij 
wijze van 'tribuut', maar dat laatste is ongetwijfeld een Confucianistisch 
euphemisme voor ' handel '. In Kaifeng verkregen ze keizerlijke toestemming 
om zich te vestigen, en in 1163 werd de eerste synagoge gebouwd onder 
leiding van 'Ustad Levi' en 'Andula'. Die namen zijn significant, want Ustad, 
'Meester ', is het Perzische equivalent van Rabbi , en 'Andula' staat zonder 
twijfel voor 'Abdullah', een uitgesproken Islamitische naam. Die zelfde asso
ciatie met het Midden-Oosten en met de Islam blijkt uit de titel manla, ge
bruikt voor een soort hulprabbijn di e assisteert bij de eredienst; manla corres
pondeert met het Arabische mullah. In 1279 werd de synagoge herbouwd, op 
een terrein van ca. 120 x 120 m .'4 

Aanvankelijk horen we alleen van Joden met Perzisch-Hebreeuwse namen, 
maar vanaf de vroege 15e eeuw gaan ze Chinese namen dragen, en dat 
betekent kennelijk niet alleen verchinesing maar ook sociale upgrading: van
af die tijd horen we van Joden met officiële Chinese rangen en titels. Zelfs 
opmerkelijk veel: de inscriptie van 1512 bevat de namen van niet minder dan 
241 contribua nten, en 38 daarvan waren civiele of militaire ambtenaren, een 
zeer hoog percentage. Blijkens de genealogie hadden alle Joden ook een 
Hebreeuwse naam, voor gebruik in eigen kring; zo heette de meest vooraan
staande leider van het midden van de 17e eeuw niet alleen Zhao Yingcheng, 
maar ook 'Moshe ben Abram'. 

Ten tijde van de vroegsteJezuïeten-waarnemers waren er van de oorspron
kelijke 17 clans nog 7 over; de inscripties wijzen op een dominantie van twee 
clans, die het leeuwendeel van d e rabbijnen en manla leverden. In de vroege 
17e eeuw telde de gemeenschap 1000 à 1500 zielen. De groep was bepaald niet 
strikt endogaam: de genealogie wijst uit dat ca. een kwart van de vrouwen 

'3 Het aantal families is uitzonderlijk groot; als het gegeven authentiek is dan mag worden 
aangenomen dal zij in afzonderl ijke groepen zijn aangekomen. De ' 17 clans' worden in de in
scriptie aangeduid met hun Ch inese familienamen; omdat wij anderzijds weten (zie irifra ) dat 
zu lke namen eerst in de vroege 15e eeuw door J oodse 'lineages' werden aangenomen, hebben wij 
waarschijnlijk te maken met een anachronisme. 
'4 Voor de vroegste periode (ca. 1100- 142 1) zie Leslie (1972), pp. 18- 24. De oudste berichten over 
Joden in China, afkomstig uit Arabische bronnen, gaan terug tot de ge eeuw; en zij worden 
herhaaldelijk vermeld in Chinese en westerse bronnen van de 13e en vroege 14e eeuw. Er zijn 
aanwijzingen dat de Joden in Kaifeng nog in de 16e eeuw contacten onderhielden met geloofs
genoten elders in China (Nanjing, Yangzhou, Ningbo en Ningxia ). 
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niet-Joods (dus: ethnisch-Chinees) was. Qua uiterlijk waren zij niet meer van 
ethnische Chinezen te onderscheiden; wat kleding betreft waren de mannen 
herkenbaar aan een blauwe kap op het hoofd (in de volksmond heetten zij 
dan ook lanmao huihui, ' Mohammedanen met blauwe mutsen' ). 

Vanaf het begin heeft de synagoge op dezelfde plek gestaan, aan de Aard
marktstraat, in het oostelijk deel van Kaifeng. Het heiligdom stond bekend 
als Yisiluo dian , de ' Hal van Israel ', of als Qjngz:.hen si, 'Tempel van Zuiverheid 
en Waarheid' (de standaard-naam van een Chinese moskee ), en ook wel als 
'de Tempel van degenen die de pees [nI. van het slachtdier] verwijderen', een 
verwijzing naar een Joods gebruik dat, naar men zegt, gebaseerd is op het 
Bijbelse verhaal (Gen. 32: 25 - 33) vanJacobs worsteling met de Engel, waar
bij de pees inJacobs heup ontwricht raakte. 

H et terrein was een ommuurd vierkant, op het westen (dus op Jeruzalem ) 
geöriënteerd. Het complex van gebouwen was blijkens Domenge's schets to
taal in Chinese stijl: een opeenvolging van drie hoven, met het hoofdgebouw 
op de centrale as, en bijgebouwen aan de zijkanten. Zoals gangbaar in de 
monumentale Chinese architectuur stonden de hallen (grote houtconstruc
ties met zware versierde daken ) op verhoogde platformen. Ze waren rijk 
versierd, met inachtneming van het Bijbelse verbod op het uitbeelden van 
mensen en dieren , met één concessie: bij de ingang stonden twee stenen 
leeuwen, als bij de meeste Boeddhistische tempels. In de voorhof stonden 
twee stèles, elk in een klein rond paviljoen . Ook dat is geheel in overeenstem
ming met de Chinese traditie. In Chinese tempels is de eerste hof altijd pu
bliek toegankelijk , ook voor niet-gelovigen, en zulke inscripties dragen bij tot 
de 'public relations': zij geven een kort begrip van de leer, zij maken het 
publiek bekend met de geschiedenis van de tempel, en zij vereeuwigen de 
namen van donors die hebben bijgedragen tot de bouw, herbouwen verfraai
ing van het heiligdom .'5 

Ook het interieur van het hoofdgebouw had Chinese trekken: een lang
gerekte hal met roodgelakte houten pilaren en rijk versierde balken. Het 
eerste dat de bezoeker zag was een altaartafel met het gebruikelijke arrange
ment van één wierookbrander, geflankeerd door kaarsenhouders en bloem
vazen, en direkt daarachter zag hij de bij de schriftlezing gebruikte 'Stoel van 
Mozes'. Daarachter stond een klein paviljoen met daarin een vertikaal hou
ten tablet met de inscriptie ' Lang leve de huidige Keizer, moge hij myriaden 
jaren leven'. Dat was voorschrift: in iedere officieel erkende tempel moest zo'n 
tablet worden opgesteld, enerzijds als uiting van loyaliteit, en anderzijds om 
de dynastie te doen delen in de magische bescherming die door de tempelri
ten gegenereerd wordt. Ook de talrijke Chinese inscripties, op houten tablet
ten en op vertikale scrolls aan de muur gehangen, waren zoals gezegd sterk 
Confucianistisch van inspiratie. 

's Zoals gebruikelijk waren de stèle-inscripties gecomponeerd - in een zeer rhetorisch klassiek 
Chinees - door 'notabele' geleerden en ambtenaren; geen van hen behoorde zelf tot de Joodse 
gemeenschap. De tekst van de inscripti e van 1663 was zelfs van de hand van een minister. 
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Voor het ove rige overheersten de niet-C hinese, specifiekjoodse elementen: 
H ebreeuwse insc ripti es met bijbelteksten; de bekende tekst Shema' Yisrael ... 
' Hoor Israel' zelfs aangebracht boven in het pavilj oen met het keizerlijk 
tablet, bijna a ls een bovenna tuurlijke provoca tie; de 'Stoel van M ozes' waar
op tijdens de eredienst de Tora h wordt geplaatst, en achterin de ha l de Ark 
des Verbonds met Tora h-rollen achter gordijnen, en aan weerszijden d e kas
ten waarin de andere teksten bewaard werden. 

De synagoge was iedere d ag open, en per d ag werden drie diensten gehou
den; de Sabba th en feestd agen werden met groot ritueel gevierd . De twee 
hoogtepunten van het j aar wa ren Yo m Kippur, een dag van inkee r en vasten, 
en het Paasfeest met offerl am en matzos . Op Simchat Torah werden de schrift
roll en in processie rondgedrage n; boven de ra bbijn werd daarbij een zijden 
pa rasol gehouden (een welbekend gebruik bij Chinese processies), di e in 1850 
nog aanwezig was in de ruïne van de synagoge. Ten tijde van Gozani en 
Dom enge werd de Sabbath-heiliging nog strikt onderhouden; er werd op 
vrijdagavond voor de Sabbath gekookt. 

Tijdens de eredienst stond de rabbijn met twee helpers bij de Tora h, dus 
vóór de Stoel van M ozes, blootsvoets en gesluierd ; hij droeg een rode sj erp, 
maar geen tefillin-banden om voorhoofd en a rm. 

Omstreeks 1700 was de juiste zangwij ze van het recita tief a l verloren ge
gaan; de rabbijn bediende zich van de vier tonen van het Chinees om toch 
nog een soort melodie te produceren. Volgens Domenge was de uitspraak van 
het H ebreeuws abominabel., 6 De kennis van di e taal was trouwens beperkt 
to t een hee l kl eine el ite. H et is wel in teressant dat er ten tijde van de a ll er
eerste j ezuïeten-waarnemers (Longoba rdo in 16 15) nog j oden in K aife ng 
waren di e een paar woorden Perzisch verstonden . 

H et a lgemene beeld van de ethnisch-rel igieuze gemeenschap in de vroege 
18e eeuw is da t van een nog steeds goed geïntegreerde en functionerende 
groep met een uitgesproken eigen identi teit. Er zij n a l tekenen van verval: 
gebrekkige taalkennis, veruiterlijking van het ritueel , en een zekere onver
schilligheid. De j oden van K a ifeng hadden niet a ll e bijbelboeken, en Do
menge vo~d het een teken aan de wand d a t ze niet ingingen op zijn aanbod 
om de ontbrekende delen voor hen te laten copiëren (op basis van een Euro
pese Biblia Hebraica die hij bij zich had , de 'Bibie d 'Amsterdam' ). '7 

In 1724 - het j aa r waarin de verkondigi ng van het C hristendom wordt 
verboden - valt het gordijn . De weinige j ezuïeten di e in Peking mochten 
blijven a ls ' buitenlandse specia li sten' in keizerlijke di enst kregen niet meer 
de gelegenheid om K aifeng te bezoeken . Da t is het begin van meer dan een 
eeuw stil te. Als di e wee r ve rbroken word t zijn we in 1850, en in die 126 j a ren 
heeft het ve rval toegeslagen . 

Inmiddels is het toneel totaal veranderd: de Opiumoorlog heeft C hina 

,r, Domenge (briefvan 172 1; DehergnefLeslie, Ig80, p . " 3) geeft enige welsprekende voorbeelden 
van fon etische mishandeling, zoa ls 'bielichilhse' voor b'rêshîlh en 'piemil<.epaiil' voor b'midbár. 
'7 l b. , p. l ig en 145. 
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opengebroken voor westerse invloed ; de eerste Verdragshavens zijn geopend. 
H et is het begin van het einde van het oude bes tel. En ook de wes terlingen die 
in dit verhaal verder een rol spelen zijn veranderd: we hebben voora l te 
ma ken met de protestantse Engelse en Amerikaanse zending. 

De nieuwe peri ode begint met een novum : een noodkreet, afkomstig van 
een lid van de J oodse gemeenschap in K aifeng, en geri cht tot geloofsgenoten 
in het westen. In 1845 hadJames Finn, een bekwa am H ebraïst en lid van de 
' London Society for the Promotion of Christi anity among the J ews', een in 
het H ebreeuws gestelde brief (met Engelse vert aling) gestuurd naar de En
gelse consul in Amoy, met het verzoek deze brief (plus Chinese verta ling) 
door te zenden naa r K aifeng. H et antwoord, geschreven door de Jood Zhao 
Nianzu op 20 augustus 1850, bereikte Finn eerst twintig j aa r later, en werd 
door hem gepubliceerd in zijn in 1872 verschenen boek The orphan colony of 
J ews in China. Zhao's verslag van de situa tie in Kaifeng is d ramatisch: de 
J oodse gemeenschap is verarmd en dreigt uit elkaa r te va ll en . De synagoge 
is vervallen; enige gewetenloze leden van de g roep hebben het gebouw en het 
terrein zwaar belas t met hypotheken . De brief beva t een dringend verzoek 
tot het zenden van godsdienstl era ren en van financiële steun om de synagoge 
in oude luister te herstell en. 18 

In hetzelfde j aar vindt de wat bedenkelijke episode pl aa ts van de zgn. 
' Protes tant delegates', op initia tief van de a l genoemde London Society. In 
1850 was K a ifeng nog niet openges teld voor buitenlanders. Het genootschap 
zond da arom vanuit Shanghai twee Chinese bekeerlingen, die in 1850 en 1851 
twee bezoeken aan Kaifeng brachten. Hun twee rapporten spreken duidelijke 
taal. D e synagoge is deerlijk vervallen; de Joden zijn verpauperd (een aanta l 
van de a rmste gezinnen woont in strohutten op het terrein van de synagoge), 
maar de meesten zijn zich nog wel bewust van hun Jood-zijn . De laatste 
rabbijn di e H ebreeuws kende is al omstreeks 1810 gestorven. De Joodse ka
lender en enige feesten worden nog wel onderhouden, m aa r ze zijn sterk 
vermengd met Chinese elementen . 

M aa r er is ook een ander feit da t nog duidelijker het verval illustree rt : de 
J oden zijn nu bereid gebleken om afst and te doen van hun teksten. Na lang
durige onderhandelingen verkopen zij ca . 60 kleinere teksten, en zes Torah
roll en, voor het aanzienlijke bedrag van 400 la el zilver. Een bedenkelijke 
affa ire, want er zijn aanwijzingen da t de J oden tot deze transaktie bereid 
wa ren omda t zij dachten met geloofsgenoten te doen te hebben, bij wie hun 
heilige geschriften veilig zouden zijn.19 

Na 1860 wordt buitenlanders toeges taan in het binnenland te reizen; in 
1866 bezoekt de Amerikaanse zendeling W.A.P. M artin Kaifeng, en dan 

,8 Finns inili a ti ef en Zhao's reakti e staan ui lvoe rig beschreven in Pollak (1980), pp. 131- 145; vgl. 
ook Les li e (1972), p. 188 en pp. 190 - 19 1. 
'9 Voor de verslagen van de ee rsle missie zie Smi lh (1850), en de overige bibl iogra fi sche gegevens 
vermeld in Les li e (1972), p. 187, di e ook op de tweede missie van 185 1 be trekking hebben; samen
va lting ib ., pp. 56 - 59. 

73 



14 E. Zürcher 

blijkt het lot zich voltrokken te hebben. Waar zeven eeuwen lang de synagoge 
stond is nu een kale modderige vlakte; deJoden hebben de tempel afgebroken 
en verkocht als bouwmateriaal - een teken van zowel onverschilligheid a ls 
van bittere armoede. De nog resterende 300 à 400 Joden bezitten nog wel het 
terrein, waarop nog één stèle staat; de andere (met de twee inscripties van 
1663) was verdwenen, en is ook nooit meer teruggevonden. oo 

Kort daarop, in 1867, isJ. Liebermann, een Amerikaan, de eerste Jood die 
Kaifeng bezoekt, en ook hij was diep onder de indruk van het verval. Inmid
dels waren vanjoodse zijde diverse reddingsacties op touw gezet. Soms waren 
die rijkelijk naief, zoals het zenden van opwekkende brieven in het H e
breeuws naar Kaifeng, en plannen tot de herbouw van de synagoge, en tot 
het stichten van een Joodse school. Van dat a ll es kwam niets terecht. De 
J oodse organisaties in de vs , Engeland en Shanghai waren niet bereid om 
financieel bij te dragen, en dat was ook wel begrijpelijk, want dit was de tijd 
van de grote progroms in Oosteuropa en de massalejoodse trek naar Ameri
ka, en a l het beschikbare geld was nodig voor hun opvang. 

Als bron van informatie is het meest waardevol het verslag van de gesprek
ken gevoerd door S.M. Perlmann met acht Joden uit Kaifeng, die in 1902 

naar Shanghai waren gekomen op initiatief van de 'Society for the Rescue of 
the ChineseJews'. Een navrant contrast met de literaat Ai Tian die Ricci drie 
eeuwen eerder bezocht: Perlmanns gasten waren simpele, nauwelijks gelet
terde zielen, en Perlmanns bedienden verbaasden zich dat hun meester zulke 
armoedzaaiers bij zich uitnodigde! Volgens hun zeggen waren er nog onge
veer duizend Joden in Kaifeng, die herkenbaar waren aan het feit dat zij één 
God aanbaden (nog steeds aangeduid a ls Tian en Shangdi ), dat zij geen var
kensvlees aten, en de heuppezen van slachtdieren verwijderden, en dat zij 
werden begraven in een speciaal type kist, gehuld in een linnen lijkwade. 
Voor het overige was er geen sprake meer van Joodse gebruiken; ook de 
besnijdenis (die in 1851 nog gebruikelijk was) werd niet meer toegepast. 21 

De laatste acties, in dit geval ook gecombineerd met uitvoerig wetenschap
pelijk onderzoek, werden ondernomen door de Canadese Anglikaan W.c. 
White. Hij was naar China gekomen a ls zendel ing; in 1909 werd hij Bishop 
van de Canadian Church of England in Kaifeng, en hij bleef dat 24 jaar lang, 
tot 1933 . AI die tijd deed White zijn best om wat nog restte te redden. Hij li et 
de J oodse stèles opstel len bij zijn Trinity Church, hij verzamelde obj ekten, hij 
kocht het terrein (dat werd nu de kinderspeelpiaats van de YMCA ), en boven
al: hij deed wanhopige pogingen tot activering van de ca. 180 Chinezen die 
zich nog enigszins bewust waren van hun Joodse afkomst. Hij stichtte een 
Joodse organisatie, hij formuleerde een actieplan in zeven punten - a lles 
tevergeefs. De interesse was minimaal. 

In 1933 vertrok White naar Canada, waar hij een tweede leven begon als 

.0 Voor verslagen van zijn bezoek aan Kaifeng zie Martin (1866), pp. 26 - 39 en (1896), pp. 
265- 279 . 
. " Cf. Perlmann (1909). 
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hoogleraar, en tevens a ls conservator van de Chinese collec tie in het Royal 
Ontario Museum in Toronto. Het blijvend resultaat van zijn werk is zijn 
monumentale studie Chinese Jews (3 delen, Toronto, 194'2) en de paar mate
riële relieken die zich nu nog in het museum in Toronto bevinden. 

Een laatste onderzoek werd in oorlogstijd , in 1940, ondernomen door de 
Japanse bezetter, om een merkwaardige reden: de J apanners verdachten de 
Joden van pro-geall ieerde of communistische sympathieën. Volgens één rap
port telden zij nog 180 Joden, volgens een ander 100.2 2 

In 1949 vond de communistische machtsovername plaats, in de jaren vijf
tig gevolgd door de onteigening van a lle vreemde bez ittingen, ook die van de 
Church of England. Het terrein waar eens de synagoge stond is nu volge
bouwd met woonblokken; de stèles zijn overgebracht naar het Provinciaal 
Museum. 

M aa r dat is nauwelijks meer rel evant voor ons onderwerp, want in feite 
was er al sinds meer dan een eeuw van een echte Joodse gemeenschap geen 
sprake meer. H et laatste spoor van die traditie vinden we in een melancholiek 
voorval, gerapporteerd door Pollak.2 3 

In het begin van de jaren dertig bevond een Amerikaan van Joodse af
komst, een zekere Noah Mishkowsky, zich in een kl eine stad ergens in Noord
oost-China. Hij had jaren in Shanghai gewoond en kon zich redelijk in het 
Chinees uitdrukken . Hij liep over de markt, en omdat hij een kommetje nodig 
had ging hij naar een kraam met aardewerk; hij wees op een kommetje en 
vroeg aan de handelaar hoeveel da t ding moest kosten. De man pakte het 
potje op, draaide het om, keek naar de onderkant, en zei ''25 cent '. Mishkows
ky kocht het, en keek ook uit nieuwsgierigheid naar de onderkant. Daar 
stonden, met een Chinees schrijfpenseel geschreven maar toch onmisken
baar, de twee H ebreeuwse letters kaph-hê, ' '25 '. Verbijsterd vroeg hij de han
delaar hoe hij die letters kende . Maar tot zijn teleurstelling kon di e hem 
alleen maar vertellen da t die tekens in zijn famili e gebruikt werden om 
prijzen te noteren; hij had ze van zijn vader geleerd, en die weer van diens 
vader, enzovoort, tot in een onbekend verleden. Dat was waarschijnlijk de 
a llerlaatste zwakke echo van de Joden van Kaifeng: verre nazaten die van 
hun eigen schrift letterlijk 'geen tittel of jota' meer begrepen. 

Tot slot een paar a lgemene opmerkingen: vragen en pogingen tot antwoor
den. 
- In de eerste plaats: vanwaar dat uitzonderlijke culturele overlevingsver
mogen, die handhaving van de eigen identiteit binnen een zo kleine groep 
gedurende ten minste zeven eeuwen? Als verschijnsel was zo'n ethnische 
groep met eigen zeden en gewoonten niet uitzonderlijk in het Chinese keizer
rijk: a l meer d an duizend jaa r beva tten sommige grote steden groepen van 
vreemde herkomst met eigen leiders di e tegenover de Chinese autoriteiten 

22 R apporten van Shizuo Sogabe en Teichö Mikami, beide van 1941, samengevat in Löwenthal 
(1947), pp. 67- 68. 
23 Pollak (1980), p. 229. 
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verantwoordelijk waren voor ordelijk gedrag, tijdige betaling van belastin
gen, en het niet-subversieve karakter van hun leer en sociale gewoonten. 
Maar met uitzondering van de Mohammedaanse ethnische minderheden 
(die numeriek veel sterker waren, en ook door de nabijheid van het Islami
tische Centraal-Azië in een heel andere positie verkeerden) zijn al die andere 
ethnische minderheden (zoals de Perzische Mazdeïsten, de Manicheërs, de 
Syrische Nestorianen en andere groepen uit het verre westen ) na enige tijd 
volledig opgelost door assimilatie. Hoe is het te verklaren dat dat met de 
Joden van Kaifeng zo lang niet gebeurd is? 

Eén ding is zeker: in dit geval heeft het hardnekkige vasthouden aan de 
eigenjoodse identiteit niets te maken gehad met enigerl ei anti-Joodse gezind
heid , laat staan met verdrukking of vervolging - daarvan is geen spoor te 
bekennen. Op zichzelf is dat een belangrijk feit, omdat het de theorie logen
straft volgens welke de handhaving van die identiteit vooral het gevolg is 
geweest van verdrukking, en bijgevolg isolement in een vijandige omgeving. 

Voor wat de Joden van Kaifeng betreft is die theorie het meest uitdruk
kelijk verkondigd door S.M. Perlmann in zijn History oJ the Jews in China 
(lg0g), en wel ter verklaring van de uiteindelijke assimilatie en oplossing 
van de Joodse gemeenschap. Volgens Perlmann was het juist het ontbreken 
van repressieve maatregelen en opgelegd isolement in het Chinese keizerrijk 
dat dat proces bevorderde: maatschappelijke, politieke en ideologische tole
rantie leidt onherroepelijk tot het verlies van de Joodse identiteit, niet alleen 
in China maar overal ter wereld (als overtuigd Zionist zag hij dan ook de 
vestiging van een Joodse staat als enig middel om die identiteit te bewaren ). 
Perlmann's theorie gaat mank, omdat ze hoogstens geldig zou kunnen zijn 
voor de 18e en vroege 1ge eeuw, de laatste fase, die inderdaad gekenmerkt 
was door desintegratie en assimilatie. Ze verklaart niet hoe het mogelijk was 
dat in de voorafgaande periode, in hetzelfde klimaat van tolerantie t.o.v. 
ethnische minderheidsreligies, de Joodse gemeenschap bloeide en zich zes 
eeuwen lang in stand wist te houden. 

Ik denk dat de verklaring ten dele ligt in het evenwicht dat in die Joodse 
gemeenschap geschapen (of ontstaan) is tussen Joodse ethniciteit en aanpas
sing aan de eisen van de Chinese staat en maatschappij - het uitgebalan
ceerde compromis tussen de Joodse levenswijze en de Confucianistische 
orde. Duidelijke blijken daarvan zijn we tegengekomen: de Tien Geboden 
zijn congruent met de grondregels van de Confucianistische moraal ; aan
vaarding van het familiesysteem inclusief de vooroudercultus; erkenning 
van het keizerlijk oppergezag, en uitleg van de Joodse leer in termen, ont
leend aan de Confucianistische klassieken, met inbegrip van de termen ge
bruikt voor God. En tegelijkertijd, naar binnen toe, handhaving van de eigen 
rituelen, de eigen cultische taal, en de eigen genealogische traditie . Een 
schoolvoorbeeld van evenwichtige en geslaagde inculturatie - in de 17e 
eeuw schijnen de Joden van Kaifeng verwezenlijkt te hebben wat deJezuïe
ten in China nastreefden, en wat hun uiteindelijk door Rome onmogelijk 
werd gemaakt. 
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Er was sprake van een intercultureel compromis dat door de participanten 
zelf waarschijnlijk als vanzelfsprekend werd geaccepteerd; er is geen enkele 
reden om met Michael Pollak aan te nemen dat er binnen deJoodse gemeente 
een strijd werd gevoerd tussen voorstanders en tegenstanders van 'Confucia
nisering', en 'bitter and heart-rending disputes within the community'.24 Het 
schijnt dat Pollak zich hier heeft laten meeslepen door het eigentijdse westerse 
beeld van ' liberalen versus orthodoxen'; noch de eigen Joodse documenten, 
noch de verslagen van externe waarnemers bevatten ook maar het geringste 
spoor van zulke spanningen. 

Het compromis met de Confucianistische orde was een levensvoorwaarde. 
Was het tegelijkertijd ook zelf een factor die leidde tot assimilatie en verlies 
van identiteit? Song Nai Rhee meent van wel:25 volgens hem was er sprake 
van een soort 'Confucianistische brain-drain'. De Confucianistische scholing 
die via het systeem van de staatsexamens toegang verleende tot de elite van 
literaten en ambtenaren oefende een enorme zuigkracht uit, en anders dan in 
Europa stond die carrière in principe open voor iedereen, ook voor Joden. Zo 
werd generatie na generatie de toplaag van de meest begaafde en ambitieuze 
Joden 'afgeroomd' en getransformeerd tot Confucianistische literaten, ver
vreemd van hun eigen religie en cu ltuur. 

Het belangrijkste argument tegen deze visie is dat in de bloeitijd (16e-17e 
eeuw) er geen sprake blijkt te zijn van een dergelijke vervreemding. Het 
waren juist de Joodse literaten die blijkens de inscripties het meest enthousi
ast hebben bijgedragen tot de herbouwen verfraaiing van de synagoge; de 
meesten van hen waren getrouwd met Joodse vrouwen, en zij figureren met 
hun Hebreeuwse namen in de G enealogie. Ook in Rhee's geval wordt de visie 
vertekend door de westerse voorstelling van religieuze exclusiviteit. In China 
was het zeer wel mogelijk om tegelijkertijd overtuigd Confucianist en (in de 
privé-sfeer ) Boeddhist, Taoïst of Mohammedaan te zijn. Er is geen reden om 
te veronderste llen dat dat principe niet zou hebben gegolden voor de Joden 
van Kaifeng. 

Maar het handhaven van zo'n semi-Joodse, semi-Confucianisti sche even
wichtstoestand vereist een hoog niveau van ontwikkeling, tenminste bij de 
leiders, want het Confucianisme is de schriftuurlijke belichaming van de 
politieke, sociale en religieuze normen, de officiële ideologie, en het is dus 
vooral het domein van de ontwikkelde elite. We zijn gegevens tegengekomen 
die erop wijzen dat de Joodse gemeenschap tot de 18e eeuw tegen die elite 
aanleunde, en zelf ook in eigen kring beschikte over een opmerkelijk percen
tage literaten en ambtenaren. 

Maar ook in China was het bereiken van die status nauw verbonden met 
materiële welstand. Het examensysteem stond in theorie open voor iedereen, 
maar in de praktijk was het grotendeels een kwestie van financiële draag
kracht. Verarming van een groep betekent minder scholing, minder toegang 

' . Pollak (1980), pp. 342- 343. 
'5 Cr. Rhee (1973). 
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tot de elite, dus collectieve declassering. Het contact met de bovenlaag gaat 
verloren, en daarmee ook het uitgebalanceerde compromis tussen Judaïsme 
en Confucianisme. Ons materiaal bevat duidelijke blijken van het wegvallen 
van contact met de ontwikkelde elite. De laatste stèle-inscriptie is van 1679; 
van de vele tientallen kortere inscripties (met een sterke Confucianistische 
inslag) dateren er maar twee van na 1700. Het ' Memorial Book' (de genealo
gie waarin overleden ' notabele' leden van de gemeenschap staan vermeld) is 
sinds de late 17e eeuw niet voortgezet, en de latere Jezuïeten-waarnemers 
maken geen melding meer van Joodse literaten. Er is duidelijk sprake van 
een sociale en intellectuele declassering, die de deur opent voor verlies van 
identiteit, en assimilatie op een veel lager niveau. 

Dat is, geloof ik, precies wat in de late 18e en vroege Ige eeuw gebeurd is . 
Het was een periode van stagnatie en economische crises, nog versterkt door 
een opeenvolging van natuurrampen en opstanden in grote delen van het 
rijk . De provincie Henan, waarvan Kaifeng de hoofdstad is, werd zwaar 
getroffen - het werd een achtergebleven probleemgebied , en het is dat in 
feite tot heden toe gebleven . Kaifeng werd een vervallen en verpauperde 
stad, en de Ige-eeuwse berichten wijzen er duidelijk op dat de Joodse gemeen
schap volop had gedeeld in de malaise. Verlies van het contact met de elite, 
dus declassering, demoralisering en steeds verder afkalvend ethnisch bewust
zijn - tot men bereid is om zijn functieloos geworden teksten voor 400 zilver
lingen af te staan en zijn heiligdom te verkopen. Dat is een tentatief antwoord 
op de tweede vraag: hoe die vrij plotselinge desintegratie te verklaren is. 

De derde vraag betreft de levensvatbaarheid van recente pogingen om de 
Joodse gemeenschap uit de dood te doen opstaan. De plannen en initiatieven 
zijn van buiten afkomstig, vooral vanjoodse organisaties in de vs. Dat maakt 
het moeilijk om in Kaifeng zelf actief te zijn , want ondanks de voortschrij
dende liberalisering is het buitenlanders nog steeds strikt verboden om in 
China religieuze propaganda te bedrijven of religieuze literatuur in te voe
ren . De nazaten van deJoodse clans van Kaifeng staan ook niet geregistreerd 
als ' nationale minderheid ' (zoals Mohammedanen), en ook dat maakt hun 
positie moeilijk te definiëren. Hèt middel dat gebruikt wordt is het 'American 
Scholarship' - studiebeurzen voor de nazaten, voor een Joods-theologische 
opleiding. Misschien wat naïef geredeneerd, want in China is zo'n American 
Scholarship een magisch begrip, een sleutel tot het paradijs, en dus: aan 
nazaten geen gebrek. Maar toch is het te vroeg om de vraag naar de levens
vatbaarheid met 'nee' te beantwoorden . In het algemeen is in China sprake 
van een opmerkelijk religieus reveil , waarop de overheden steeds minder 
greep hebben . Misschien zullen er straks weer een paar goed opgeleide rab
bijnen in Kaifeng verschijnen, en misschien zullen zij dan de kringloop van 
de geschiedenis voltooien, en toestemming vragen om zich daar te vestigen en 
hun tempel te bouwen, net als hun voorvaderen deden bijna negen eeuwen 
geleden. 
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