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ABSTRACT

In de Joodse wet is vastgelegd dat Joodse identiteit via de moeder van ouder op kind 
wordt overgedragen. Dit principe heet matrilineariteit en is een van de centrale 
aspecten van het Rabbijnse Jodendom. De Chinese Joden uit Kaifeng waren op de 
hoogte van de Rabbijnse wetten en leefden deze zorgvuldig na. Desalniettemin 
blijkt uit alle bronnen van en over de Kaifeng-Joden dat patrilineariteit en niet 
matrilineariteit de norm was. In mijn scriptie heb ik getracht een verklaring te 
geven voor het feit dat een Joodse gemeenschap op dit cruciale aspect afwijkt van 
de norm. De overgang op patrilineariteit was niet, zoals vaak gesuggereerd wordt, 
een gevolg van assimilatie, — absorptie in de dominante cultuur — maar van 
acculturatie: een bewuste keuze van de Kaifeng-Joden om elementen uit de cultuur 
die hen omringde over te nemen. De introductie van Chinese voorouderverering 
in combinatie met exogamie hebben de Joden ertoe bewogen patrilineariteit te 
omarmen.
KEYWORDS: Acculturatie, assimilatie, Chinese minderheden, exogamie, Joodse 
identiteit, Kaifeng-Joden, matrilineariteit, patrilineariteit.
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INTRODUCTIE

Sinds de ontdekking van het bestaan van de gemeenschap aan het begin van 
de zeventiende eeuw door de jezuïet Matteo Ricci zijn de Chinese Joden 
uit Kaifeng het object van menig onderzoek geweest. Beschrijvingen van 
hun geschiedenis en levenswijze zijn echter over het algemeen oppervlakkig 
en bezien de gemeenschap vanuit een teleologisch oogpunt waarbij alle 
ontwikkelingen en kenmerken noodzakelijkerwijs hebben geleid tot hun 
volledige assimilatie aan de Chinese samenleving.
 Een voorbeeld van een aspect dat tot nu toe onderbelicht is 
gebleven, is de praktijk van patrilineaire overerving van Joodse identiteit. 
In eerder onderzoek wordt hiervan slechts terloops melding gemaakt en 
deze vermeldingen gingen vaak gepaard met de niet nader onderbouwde 
veronderstelling dat niet-Joodse vrouwen zich waarschijnlijk bij hun huwelijk 
met Joodse mannen tot het Jodendom bekeerden. De discrepantie tussen de 
praktijk in Kaifeng en de bepaling volgens de Joodse wet dat elk individu 
met een Joodse moeder de Joodse identiteit erft, verdient het onderworpen te 
worden aan nader onderzoek.

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE KAIFENG-JODEN

In de tiende of elfde eeuw na Christus kwamen de Joden als handelsreizigers 
vanuit Perzië naar China (Ter Haar 2009: 184) en mochten zich van de keizer 
vestigen in Kaifeng (Xu 2003: 19), de toenmalige hoofdstad van het keizerrijk 
en een bloeiend commercieel centrum. In 1163 begonnen de Joden met de 
bouw van hun eigen synagoge (Xu 2003: 20). Deze zou door de eeuwen heen 
meerdere malen verwoest worden door het buiten haar oevers treden van de 
Gele Rivier.
 In de periodes dat de Chinese economie bloeide, waren de 
levensomstandigheden voor de Joden gunstig. In China was geen sprake 
van religieuze vervolging en ze konden vasthouden aan hun tradities en 
leefgewoonten. De Ming-dynastie wordt gezien als hun Gouden Tijdperk 
aangezien de Joden toen actief deelnamen aan de Chinese samenleving en 
via de o,ciële keizerlijke examens hoge posities bereikten. Hoewel het een 
marginale groep betrof, waren de Joden relatief gezien oververtegenwoordigd 
onder de succesvolle examenkandidaten. Door het naar binnen gekeerde beleid 
van de Ming verloor Kaifeng als handelscentrum echter aan belangrijkheid 
en kwamen de Joden steeds minder in aanraking met de buitenwereld (Xu 
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2003: 45).
 In de eeuwen na de val van de Ming ging het economisch steeds 
slechter met de gemeenschap. De Qing-dynastie stelde zich vijandig op tegen 
allerlei buitenlandse elementen en minimaliseerde internationale contacten 
(Xu 2003: 52-53). Kaifeng was in die tijd het strijdtoneel van verschillende 
opstanden, hongersnoden en overstromingen. Deze schadelijke invloeden 
hebben vermoedelijk geleid tot de verwoesting van de joodse gemeenschap. 
Door de noodzaak te overleven raakte de kennis van joodse tradities 
langzamerhand in verval, zodat latere generaties opgroeiden zonder joodse 
scholing. De laatste rabbijn van de Kehilla ( Joodse gemeenschap) stierf in de 
negentiende eeuw; de synagoge was een ruïne geworden en de kennis van het 
Hebreeuws en veel Joodse tradities was verdwenen.
 De Joden waren een extreem kleine minderheid in Kaifeng, een stad 
die in de elfde eeuw met een bevolkingsaantal van ongeveer een miljoen 
vermoedelijk al de grootste ter wereld was (Xu 2003: 13). Hierdoor was 
het vrijwel onvermijdelijk dat er exogamie plaatsvond. Sommige geleerden 
benadrukken de noodzaak van de Kaifeng-Joden inheemse vrouwen te 
trouwen en stellen dat aangezien de Joden in China kwamen als handelaren, 
het aantal vrouwen dat ze met zich mee brachten uiterst gering moet zijn 
geweest (Pollak 1980: 315). Ze bevonden zich echter in het patriarchale 
China en konden zich moeilijk onttrekken aan de invloeden van die 
dominante cultuur. Hierdoor ontstond er voor de Joodse gemeenschap van 
Kaifeng een schijnbare discrepantie met betrekking tot hun leefgewoonten: 
volgens het rabbijnse Jodendom wordt Joodse identiteit immers via de moeder 
overgeleverd. De vraag wie Joods is en wie niet is nadrukkelijk volgens een 
matrilineair systeem bepaald: ieder individu geboren uit een Joodse moeder 
is Joods. Dit systeem kon onmogelijk gehandhaafd worden in de patriarchale 
Chinese samenleving.
 Aangezien door geleerden is vastgesteld dat de Joden uit Kaifeng 
bekend waren met de Rabbijnse wetten (Leslie 1972: 24), zal hier getracht 
worden de vraag te beantwoorden hoe de gemeenschap omging met de 
spanning tussen enerzijds de patrilineaire Chinese maatschappij en anderzijds 
het rabbijnse principe van de matrilineair overgeërfde Joodse identiteit.
 Matrilineaire overerving van Joodse identiteit is een belangrijk 
halachisch principe. Desalniettemin lijkt het Chinese Jodendom de enige 
Joodse gemeenschap ter wereld te zijn die hiervan afwijkt. Welke factoren 
waren voor hen bepalend bij de vaststelling wie er Joods was en wie niet?
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JOODSE IDENTITEIT EN MATRILINEARITEIT IN HET HERDENKINGSBOEK

Decennialang hebben de Kaifeng-Joden de namen en familierelaties 
van overleden gemeenschapsleden opgetekend in een groot register, het 
Herdenkingsboek (Leslie 1984: 161). Vermoedelijk vond de eindredactie van 
dit tweetalige document plaats rond 1670 (Leslie 1984: 274). Het manuscript 
is opgedeeld in een mannen- en een vrouwenregister. De namen van mannen 
in het register zijn gesorteerd op clan, en die van vrouwen volgens de clan 
van hun echtgenoten (Leslie 1984: 185). Deze namen zijn afwisselend in het 
Chinees en in het Hebreeuws genoteerd. De lemmata in het Herdenkingsboek 
hebben alle een vergelijkbare structuur: ze vermelden de naam van de overleden 
persoon, zijn of haar afstamming en in sommige gevallen aanvullende 
informatie over andere verwantschappen. Zo verschaft het Herdenkingsboek 
inzicht in de onderlinge relaties van de gemeenschapsleden — de structuur 
van de gemeenschap. Vanwege deze specifieke notatie van de herkomst van de 
gemeenschapsleden is het Herdenkingsboek van groot belang voor onderzoek 
naar het aantal gemengde huwelijken tussen Joden en niet-Joden alsmede 
de status van hun nageslacht. De gemeenschapsleden van niet-Joodse komaf 
worden in het Herdenkingsboek !" #$% ben Adam ‘zoon van Adam’ of !& #$% 
bat Adam ‘dochter van Adam’ genoemd, terwijl leden van oorspronkelijk 
Joodse komaf in het register ‘zoon/dochter van [naam van vader]’ genoemd 
worden (Leslie 1984: 75).
 Gebaseerd op de gegevens uit het Herdenkingsboek kan een aantal 
interessante bevindingen gedaan worden over het aantal gemengde huwelijken 
in de Joodse gemeenschap van Kaifeng en de status van het nageslacht uit 
deze huwelijken. Zo blijkt dat al vanaf de vroegste generatie die in het 
Herdenkingsboek opgenomen is, niet-Joodse vrouwen de gemeenschap in 
trouwden (Leslie 1984: 298). De niet-Joodse clan-namen waar deze vrouwen 
oorspronkelijk van afstamden, geven een grote diversiteit weer. Sommige van 
deze namen komen overeen met de namen van de moslimgemeenschappen in 
Kaifeng, maar namen zoals 孔 Kong en 孟 Meng behoorden etnisch Chinese 
clans toe (White III 1942: 12). Er is daarom geen reden om aan te nemen 
dat de Joden van Kaifeng bij voorkeur met bijvoorbeeld moslims trouwden 
en niet met Chinezen. Daarnaast toont de regelmatige verdeling van niet-
Joodse vrouwen over de verscheidene clans aan dat exogamie binnen alle 
Joodse clans plaatsvond (Leslie 1984: 306-7).
 Teneinde te achterhalen of de kinderen van toegetreden niet-Joodse 
vrouwen ook gezien werden als volwaardige leden van de gemeenschap 
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moet onderzocht worden of de kinderen geboren uit gemengde huwelijken 
opgenomen zijn in het Herdenkingsboek. Veel lemmata van dochters van 
Adam bevatten aanvullende informatie over familieverbanden. Door deze 
naast gegevens uit de andere registers te leggen is een beeld te schetsen van 
de identiteit van kinderen uit gemengde huwelijken. In totaal staan er twee 
dochters van Adam geregistreerd als grootmoeders: eenmaal van moederszijde 
en eenmaal van vaderszijde. Beide kleinzonen zijn terug te vinden in de 
inscripties; Li Fatian stond geregistreerd in het mannenregister net als zijn 
vader, Li Shiming. Deze Li Shiming was de zoon van een niet-Joodse vrouw. 
Zijn opname in de registers van het Herdenkingsboek toont aan dat kinderen 
van niet-Joodse vrouwen als volwaardig lid van de gemeenschap werden 
gezien. Li Shiming is niet de enige zoon van een dochter van Adam die 
geregistreerd staat in het mannenregister. Voor Li Minggao, Zhao Yingke en 
Zhang Sande geldt hetzelfde.
 In de lemmata van zeventien dochters van Adam wordt melding 
gemaakt van een zoon. De reden dat het het merendeel van deze mannen 
niet is terug te vinden in de registers of in de inscripties, heeft waarschijnlijk 
te maken met bovengenoemde redenen, namelijk dat ze ofwel met een 
Hebreeuwse naam zijn geregistreerd — en daardoor onvindbaar — of nog 
in leven waren ten tijde van de afsluiting van het Herdenkingsboek. Dat 
zij genoemd werden in de lemmata van hun moeders zegt afdoende over 
hun positie in de gemeenschap: de vermelding in het Herdenkingsboek 
betekent dat ze beschouwd werden als leden van de Joodse gemeenschap. 
Concluderend kan dus gesteld worden dat de kinderen uit huwelijken tussen 
niet-Joodse moeders en Joodse vaders door de Kehilla geaccepteerd werden 
als volwaardige, Joodse gemeenschapsleden.

TUSSEN DE RABBIJNEN EN CONFUCIUS: ACCULTURATIE VS. ASSIMILATIE

In de Joodse wet is vastgelegd dat Joodse identiteit via de moeder van ouder 
op kind wordt overgedragen. Dit principe heet matrilineariteit en is een 
van de centrale aspecten van het Rabbijnse Jodendom. Het is bekend dat de 
Joden uit Kaifeng op de hoogte waren van de bepalingen van de Rabbijnen 
en hun commentaren op de Hebreeuwse Bijbel. Het Herdenkingsboek — 
de belangrijkste primaire bron van de Joodse gemeenschap in Kaifeng — 
bevestigt echter niet alleen dat er in de zeventiende eeuw veelvuldig sprake 
was van exogamie, maar ook dat de kinderen uit gemengde huwelijken 
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waarvan de vrouw van niet-Joodse afkomst was als Joods beschouwd werden. 
Dit druist volledig in tegen de halachische bepaling dat Joodse identiteit 
uitsluitend matrilineair overgeërfd kan worden. 
 Het feit dat de Joden in Kaifeng zich bevonden temidden van twee 
van ’s werelds grootste cultuurtradities — de Chinese en de Joodse — moet 
bijgedragen hebben aan overstap van matri- op patrilineariteit. Hieronder 
volgen de verschillende factoren die een rol speelden bij de manier waarop 
zij enerzijds participeerden in de Chinese samenleving en anderzijds hun 
identiteit handhaafden. Uit deze beschrijving van de leefgewoonten van de 
Kaifeng-Joden zal blijken dat — in tegenstelling tot de overhaaste conclusies 
getrokken door andere geleerden — deze omarming van patrilineariteit geen 
ongelukkig gevolg van assimilatie is geweest, maar een bewuste keuze van de 
gemeenschap zelf.
 De gemeenschap van de Joden in Kaifeng bood veel cohesie 
waardoor ze eeuwenlang in staat waren een volledig Joods leven te leiden. 
Het bestuursorgaan van de gemeenschap regelde Joodse begraafplaatsen, 
huwelijken, rechtspraak, belastingen, het onderhoud van de synagoge, 
religieuze supervisie op kosher eten, rituele baden enzovoorts (Xu 2003: 67). 
Ofschoon de Joden in staat waren volgens de halacha te leven, werden ze 
toch beïnvloed door de Chinese cultuur. Door de schijnbare verenigbaarheid 
van het Jodendom en Chinese cultuur — onder andere weerspiegeld in 
de religieus-filosofische syntheses, opgesteld door Joodse geleerden die 
geschoold waren in zowel het Jodendom als het Confucianisme — vonden 
in de samenleving van de Kaifeng-Joden acculturatie en assimilatie plaats. 
Acculturatie is een socialisatieproces waarbij bepaalde elementen uit een 
andere, vaak dominante, cultuur worden overgenomen, soms ten koste van 
de eigen gebruiken. Bij assimilatie schikt de minderheidsgroep zich dusdanig 
naar de dominante groep dat sociale absorptie plaatsvindt (Sharot 2007: 181-
2). De processen en ontwikkelingen die invloed hebben uitgeoefend op de 
visie van de Kaifeng-Joden op overerving van identiteit zijn hoofdzakelijk 
de introductie van Chinese voorouderverering, exogamie, participatie in 
de keizerlijke examens en de discussie over de compatibiliteit van het 
Confucianisme en het Jodendom.
 Patrilineariteit en voorouderverering zijn nauw met elkaar verbonden: 
om te bewerkstelligen dat de voorouders generatie op generatie vereerd zouden 
worden, was het van belang mannelijke nakomelingen voort te brengen: zij 
konden immers de familielijn voortzetten (Rosenlee 2006: 9). In het patrilokale 
China maakten gehuwde dochters geen onderdeel meer uit van de ouderlijke 
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clan en verhuisden naar het dorp van hun echtgenoten. Op die manier waren 
zij niet in staat de o-ers voor de voorouders te verzorgen. Bovendien diende 
hun nageslacht om het stamhuis van hun echtgenoten voort te zetten. In 
overeenstemming met dit gedachtegoed beschouwden ook de Chinese Joden 
een dochter die trouwde met een man van buiten de gemeenschap, alsmede 
haar nakomelingen, als verloren voor de familielijn. Hoewel de Chinese Joden 
het gebruik van voorouderverering overnamen van de Chinezen, werd voor 
hun de noodzaak mannelijke erfgenamen voort te brengen desalniettemin 
vooral ingegeven door de drang Joodse tradities voort te zetten. Alleen als 
dochters binnen de gemeenschap trouwden, zouden hun kinderen Joods 
opgevoed worden. Zonen breidden de gemeenschap daarentegen uit door een 
huwelijk met een niet-Joodse vrouw. Volgens Tiberiu Weisz was de structuur 
van de Chinese samenleving zo diep geworteld in clans en familierelaties, 
dat de assimilatie van de Joden hierdoor bevorderd werd (Weisz 2006: 93). 
Hechte familierelaties waren immers een belangrijke overeenkomst tussen 
beide culturen; concepten als gehoorzaamheid en eerbied voor de ouders 
baanden de weg voor voorouderverering. Het Confucianisme beschouwde 
voorouderverering slechts als een teken van kinderlijke piëteit; geen aandacht 
werd geschonken aan eventuele bovennatuurlijke gaven van de overledenen 
(Sharot 2007: 188). Deze Confucianistische benadering vergemakkelijkte 
de opname van voorouderverering in het monotheïstische Jodendom. In het 
synagogecomplex werden naar Chinees gebruik voorouderhallen en altaren 
opgericht. Bij deze altaren voerden de Joden dezelfde rituelen uit als hun 
Chinese buren, zij het zonder de aanwezigheid van afbeeldingen (Katz 1995: 
131), op grond van het verbod op het maken van afbeeldingen uit de Tien 
Geboden.
 De Joden waren een kleine minderheid ten opzichte van de totale 
bevolking van Kaifeng. Het was daardoor voor hen noodzakelijk te trouwen 
met niet-Joden. Het Herdenkingsboek toont dat bijna dertig procent van 
de vrouwen van de gemeenschap van niet-Joodse komaf was. Uit brieven 
van missionarissen blijkt ook dat de Joden qua uiterlijk nauwelijks van hun 
Chinese buren te onderscheiden waren (Leslie 1984: 308) — ongetwijfeld een 
gevolg van langdurige exogamie. Exogamie wordt in de bestaande literatuur 
vaak genoemd als een van de hoofdoorzaken voor de assimilatie van de Joden. 
Desalniettemin maakte het nageslacht van deze gemengde huwelijken — 
geheel in overeenstemming met patrilineaire principes — onderdeel uit van de 
Joodse gemeenschap. Aangezien deze kinderen werden grootgebracht binnen 
de Joodse traditie, durf ik te concluderen dat de gevolgen van exogamie niet 
te verstrekkend waren.
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 In tegenstelling tot wat andere geleerden veronderstellen, is exogamie 
dus ook geen verklaring voor de assimilatie van de Chinese Joden. Mijn 
visie is dat een combinatie van een tweetal hieronder nader te bespreken 
ontwikkelingen doorslaggevend is geweest in het proces van assimilatie. De 
participatie van de Chinese Joden in de keizerlijke examens en het syncretisme 
van het Jodendom en het Confucianisme bieden een betere verklaring voor 
hun assimilatie. Waar exogamie slechts gevolgen had voor een klein deel 
van de gemeenschap — en zelfs die gevolgen waren niet verstrekkend — 
beïnvloedden de twee zojuist genoemde factoren de levens van alle leden van 
de gemeenschap.

DE ASSIMILATIE VAN DE KAIFENG-JODEN

De Chinese Joden genoten de hoogachting van hun buren omdat ze 
disproportionele successen behaalden in de keizerlijke examens (Katz 1995: 
126). De participatie van Joodse mannen in de keizerlijke examens en het 
ambtenaren-apparaat kan gezien worden als de hoofdoorzaak van assimilatie 
(Weisz 2006: 93). Om succes te behalen in deze examens deden Chinese 
families er alles aan één van de zonen dusdanig te ontlasten dat hij zich 
volledig kon richten op de studie van de Chinese klassieken. Het concept 
van studie van geschriften als integraal onderdeel van een cultuur is aldus 
zowel terug te vinden bij het Jodendom als in de Chinese samenleving; ook 
in het Jodendom is er immers een lange traditie waarbij mensen van werk 
vrijgesteld worden om zich te richten op de studie. Deze overeenkomst heeft 
waarschijnlijk bijgedragen aan de successen van de Joodse examenkandidaten 
(Xu 2003: 37).
 Hoewel de geslaagde examenkandidaten een hogere maatschappelijke 
functie voor zich verwierven, had de participatie in de examens ook negatieve 
aspecten. Aangezien de studie van de Confucianistische werken tijdrovend 
was, ging dit ten koste van de studie van de Tora en verloor men geleidelijk 
veel kennis van de eigen cultuur en religie (Weisz 2006: 95). Een tweede 
nadelig gevolg van de Joodse participatie in de examens was de tewerkstelling 
van geslaagden elders in het land; teneinde corruptie en partijdigheid te 
voorkomen was het gebruikelijk in China dat ambtenaren naar vreemde 
streken gestuurd werden. De geleerdste jongemannen uit Kaifeng waren 
zo jarenlang gescheiden van huis en de Kehilla. Op deze wijze was de 
impact van de participatie in de keizerlijke examens voelbaar voor de gehele 
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gemeenschap: de getalenteerdste leden richtten zich op de studie van het 
Confucianisme in plaats van het Jodendom. Daarnaast werden zij voor zeer 
lange tijd gescheiden van de gemeenschap waardoor ze niet in staat waren 
volgens de Joodse tradities te leven. Deze blootstelling van de jongemannen 
— die onder andere omstandigheden waarschijnlijk een belangrijke rol 
hadden gehad in het bestuur en de voortzetting van de gemeenschap — 
aan de Chinese cultuur en maatschappij leidde ertoe dat de kennis van het 
Jodendom geleidelijk verdween uit Kaifeng en bij haar Joden.
 De tweede factor in de uiteindelijke assimilatie van de Kaifeng-Joden 
aan de Chinese samenleving is het syncretisme van het Jodendom en het 
Confucianisme. Joodse geleerden uit Kaifeng trachtten syntheses te vormen 
tussen het Jodendom en de Chinese filosofie. Vanwege de overeenkomsten 
tussen beide tradities, zoals kinderlijke piëteit en respect voor traditie, 
was het Confucianisme voor de Joden niet anathema en was een synthese 
tussen beiden een onderwerp dat veel Joodse geleerden interesseerde. Dit 
syncretisme heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de assimilatie van de 
Joden. Hoewel het slechts de intellectuele bovenlaag van de gemeenschap was 
die zich bezigde met deze syntheses, waren de gevolgen voor de gemeenschap 
als geheel groot: doordat de Joden zochten naar overeenkomsten tussen de 
Joodse en Chinese cultuur, kwam volgens Wendy Abraham het concept 
van de Joden als ‘gekozen volk’ ('% ()*+, am segoella) onder druk te staan 
(Katz 1995: 134). Door de omarming van het Confucianisme werden de 
verschillen tussen de Joden en hun Chinese buren kleiner: de uitlegging van 
het Jodendom in Confucianistisch jargon deed de afstand tussen de twee 
gemeenschappen verdwijnen. De behoefte om het anders-zijn van de Joden 
te benadrukken bestond noch aan Chinese noch aan Joodse zijde, temeer 
vanwege de Chinese tolerantie van de Joodse gemeenschap en het uitblijven 
van vervolging (Sharot 2007: 179). De historicus Perlmann stelt dat het 
accepteren van Confucianistische elementen uiteindelijk geleid heeft tot de 
assimilatie van de Joden (Katz 1995: 133).
 In contrast met de Joodse omarming van het Confucianisme staat de 
houding van de rooms-katholieke Kerk. In het begin van de achttiende eeuw 
werden veel missionarissen door keizer Kangxi uit China verbannen vanwege 
de ritenstrijd (Xu 2003: 42), die betrekking had op de vraag of elementen van 
Chinese gebruiken, zoals voorouderverering, pasten binnen het Christelijke 
geloof. De rooms-katholieke kerk ging niet akkoord met de accommodatie 
van bepaalde gebruiken binnen de Christelijke missie. Dit kerkelijk verzet 
had tot gevolg dat een gedeelte van de missionarissen werd verdreven uit 



46

SHILINSHILIN

China. Voor de Kaifeng-Joden was de Ritenstrijd desastreus: hun contact 
met Joden buiten China verliep via missionarissen en nadat deze verbannen 
waren, verdwenen voor de Kaifeng-Joden alle mogelijke manieren om contact 
te onderhouden met Joden buiten China. De gemeenschap raakte hierna 
volkomen geïsoleerd (Xu 2003: 42). In dit isolement waren hun Chinese 
buren de enige bron van interactie en naarmate de kennis van Joodse tradities 
verdween, waren er geen voorbeelden van andere gemeenschappen om zich 
aan te spiegelen.
 Uit het bovenstaande volgt dat twee ontwikkelingen een dusdanig 
grote invloed hadden op de gemeenschap als geheel dat zij de assimilatie van 
de Joden aan de Chinese samenleving veroorzaakten. Ten eerste richtten de 
geleerdste jongemannen van de gemeenschap zich volledig op de studie van 
de Confucianistische Klassieken en werden als ambtenaren elders in het land 
te werk gesteld. Zo verdween bij hen de kennis van Joodse tradities en werd 
hen de mogelijkheid ontnomen een Joods leven te leiden binnen de Kehilla. 
Zij die eigenlijk verantwoordelijk hadden kunnen zijn voor de voortzetting 
van de tradities en het behoud van de gemeenschap bezaten niet de vereiste 
kennis van het Jodendom. Ten tweede beïnvloedde de accommodatie van 
elementen uit de Chinese religieuze en filosofische traditie de Kaifeng-Joden 
op twee manieren: allereerst verkleinden de syntheses van het Confucianisme 
en het Jodendom opgesteld door Joodse geleerden de afstand tussen beide 
gemeenschappen. Hierdoor was het niet langer noodzakelijk het “anders-zijn” 
van de Joden te benadrukken. Vervolgens raakten de Joden door de verbanning 
van Christelijke missionarissen als gevolg van de Ritenstrijd geïsoleerd en 
terwijl de kennis van de Joodse religie en tradities geleidelijk verdween, 
konden zij zich niet langer spiegelen andere Joodse gemeenschappen.
 Nu is gebleken dat assimilatie niet werd veroorzaakt door exogamie, 
maar door andere factoren. Rest nog te verklaren waarom de Joodse 
gemeenschap dan wel het Rabbijnse principe van matrilineaire overerving 
verruild heeft voor patrilineariteit.

CONCLUSIE: DE VERDWIJNING VAN MATRILINEARITEIT

Het is onmogelijk vast te stellen wanneer de Joden het systeem van 
patrilineaire overerving zijn gaan toepassen zoals het ook onzeker is wat 
de doorslaggevende factor in dat proces is geweest. Aan de hand van de 
begrippen acculturatie en assimilatie zal ik hieronder een nieuw licht werpen 
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op het overnemen van het Chinese systeem van voorouderverering door de 
Joden en de invloed van exogamie op de gemeenschap, teneinde te verklaren 
waarom het Talmoedische concept van matrilineariteit is losgelaten.
 Chinese voorouderverering veronderstelt een patrilineair systeem van 
overerving. Met de overname van dit ritueel is het goed mogelijk dat de nadruk 
op patrilineariteit invloed heeft uitgeoefend op de visie van de gemeenschap 
op Joodse identiteit. Binnen het geloofssysteem van voorouderverering 
zouden dochters na hun huwelijk de voorouders immers niet meer vereren en 
waren het alleen de zonen die de familielijn konden voortzetten; daar alleen 
zonen het voortbestaan van de clan konden garanderen, werd Joodse identiteit 
in navolging hiervan voortaan patrilineair overgeërfd. Het overnemen van 
voorouderverering door de Kaifeng-Joden is een een vorm van acculturatie: 
een element uit de dominante (Chinese) cultuur werd overgenomen door de 
gemeenschap zonder dat dit ten koste ging van de eigen gebruiken.     
 Gemengde huwelijken hebben vermoedelijk ook een belangrijke 
rol gespeeld bij de adoptie van patrilineariteit. In de Chinese samenleving 
hanteerden alleen de Joden een matrilineair systeem van overerving. Teneinde 
te kunnen trouwen met niet-Joden was het voor hen noodzakelijk zich aan 
te passen aan de samenleving aldaar. De Joden waren genoodzaakt zich te 
schikken naar de patrilokale en patrilineaire cultuur van China. Nageslacht van 
dochters die trouwden met niet-Joodse mannen werd door de gemeenschap als 
verloren beschouwd. Joodse mannen brachten echter relatief veel niet-Joodse 
vrouwen de gemeenschap in en hun kinderen groeiden wel op binnen de 
gemeenschap. Het nageslacht uit deze gemengde huwelijken werd vervolgens 
erkend als Joods. Evenals het overnemen van Chinese voorouderverering is de 
overgang van matrilineariteit op patrilineariteit een voorbeeld van acculturatie 
en niet, zoals vaak gedacht, een gevolg van assimilatie. Na de omarming van 
een patrilineair systeem van overerving bleef de Joodse gemeenschap immers 
autonoom en met een eigen culturele identiteit voortbestaan en vond er geen 
absorptie plaats. Het eeuwenlange voortbestaan van de Kehilla ondanks de 
aanwezigheid van exogamie toont aan dat het onjuist is om te stellen dat 
patrilineariteit een gevolg is van assimilatie.
 Door een onderscheid te maken tussen acculturatie en assimilatie heb 
ik getracht een nieuw inzicht te geven in de processen die ten grondslag liggen 
aan de adoptie van patrilineariteit in de Joodse gemeenschap van Kaifeng. 
Hoewel een aantal vormen van acculturatie, met name de participatie in de 
keizerlijke examens en het syncretisme van Joodse geleerden, hebben geleid 
tot de assimilatie van de gemeenschap aan de Chinese maatschappij, kan niet 
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gesteld worden dat patrilineariteit simpelweg een gevolg van die assimilatie 
was. Als proces van acculturatie heeft de Joodse gemeenschap er bewust voor 
gekozen rabbijnse wetten te laten wijken: onder invloed van de patrilineaire, 
patrilokale en patriarchale Chinese maatschappij zijn de Joden gedwongen 
geweest een patrilineaire vorm van overerving van Joodse identiteit te 
hanteren. Hoewel de Chinese Joden bekend waren met de rabbijnse wetten, 
werden ze gedwongen matrilineariteit op te geven; dit was een indirect 
gevolg van de adoptie van de Chinese voorouderverering en de praktijk van 
gemengde huwelijken.
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