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et als bij de christenen stonden alle aspecten 
van het dagelijks leven tevens in het teken van 
de godsdienst. Het middelpunt van het leven 
was de synagoge, die “sjoel” werd genoemd, 

omdat ze ook de plaats van school en studie was. 
De leden van de gemeente kwamen er twee keer per dag 
voor gebed en een korte leervoordracht. De synagoog en 
haar voorportaal dienden daarnaast als gerechtsgebouw, 
ook voor menige rechtszaken tussen joden en christenen. 
Ook de “mikve”, het rituele badhuis voor mannen en 
vrouwen, behoorde tot de gemeente.
In grote plaatsen stond naast de “sjoel” een leerhuis, een 
talmoedhogeschool die door de rabbijn werd geleid en 
vaak ook onderhouden. In vroegere tijden werden ook 
vrouwen genoemd als talmoedleraar, zoals bv. Miriam 
Luria (genaamd Spira, d.w.z. Speyer, rond 1300). De on-
bezoldigde rabbijn kwam meestal uit een gegoede fami-
lie. Een groot deel van de inkomsten van de gemeente 
werd gebruikt voor liefdadigheidsdoelen.
Het “lernen”, de religieuze studie, was het belangrijk-
ste bestanddeel van het dagelijkse leven, terwijl men zo 
weinig mogelijk tijd besteedde aan de broodwinning. In 
een schoolreglement uit de 13de eeuw lezen we: “Vooral 
kohanim (priesters) en levieten hebben de plicht een 
van hun zonen vrij te stellen voor de studie. Zij mogen 
het leerhuis niet verlaten voor zij er zeven jaar hebben 
doorgebracht. Ze moeten er worden voorzien van spijs 
en drank en een rustplaats en geen tijd verliezen met fu-
tiele zaken. 
Van iedere jood moeten elk jaar twaalf deniers voor de 
dienst in het leerhuis (voor de talmoedleerlingen) wor-
den geheven, een vrijwillige belasting, opdat ze zich on-
onderbroken in naam van het volk kunnen bezighouden 
met de leer, opdat Gods rijk niet zal verslechteren...” 
Over de basisschool staat er: ”De leraren moeten per vak 
niet meer dan tien kinderen opnemen....
De leraren moeten de kinderen niet uit het hoofd maar

N uit boeken onderwijzen en ze moeten de Schrift leren 
omzetten in de landstaal...In ditzelfde leerhuis blijven de 
kinderen zeven jaar. 
In twee jaar leren ze de vijf boeken van Mozes, in twee 
jaar de Profeten en de geschriften. In drie jaar de kleine 
traktaten (van de talmoed).” Ook voor het dagelijkse le-
ven en de omgang met niet-joden waren er gedragsregels. 
Zo legden verordeningen van de SJUM, het gemeente-
verband van Speyer, Worms en Mainz, rond 1220 vast: 
“Ten eerste zal een jood niet uitgaan in niet-joodse kledij, 
geen riemen met gaatjes en geen vreemde haardracht 
dragen en zijn baard niet scheren.”
In de dertiende plaats: kan iemand zich niet bezighouden 
met de talmoed, dan studeert hij elke dag een half uur 
zoveel hij kan of hij leert regels uit de midrasj of de 
Bijbel. Of hij veel leert of weinig is niet het belangrijkste, 
alleen of hij uit vrije wil studeert.
In de veertiende plaats: een ieder werpe nijd en afgunst 
verre van zich als hij Gods huis betreedt: hij zal er niet 
kletsen, maar onze Vader in de hemel dienen”.
In brede kring gold het “Boek van de vrome” van rabbi 
Juda ben Samuel Hasjid (gest. 1217), de leider van de 
talmoedhogeschool van Regensburg, als levensgids. Para-
graaf 702 luidt bijvoorbeeld: “Om redenen van zelfbe-
houd mag een joodse vrouw, als ze vreest onderweg door 
een christen te worden verkracht, zich in nonnenkledij 
hullen, opdat haar kleding haar tegen aanvallen zou be-
schermen. Vreest ze verkrachting door joodse woestelin-
gen, dan mag ze christelijk gekleed gaan en zeggen dat zij 
christen is en hen zal aangeven. 
Ook mag ze bij een dreigende aanval om hulp roepen, 
ondanks het gevaar dat de toesnellende christenen de 
jood zullen doodslaan.”
Zo bestond het alledaagse leven uit de familie, het 
gebed, de navolging van religieuze geschriften, het 
voorzien in het levensonderhoud en de angst voor 
vervolging.

Veel joden leefden van het geld wisselen en pand belenen. Een groot deel van de overige leden van de gemeenschap was van 
hen afhankelijk: knechten en bedienden, leraren en ambachtslui, synagogenbedienden en vooral de leerlingen van 

de talmoedschool, d.w.z. veel jonge mannen, en verder zieken, landlopers, vluchtelingen en bedelaars.
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