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ook alkomstig is een voor eenigc maanden door mij, ingevolge
een aanwijzing van SeeligÍnann, op de bibliotheeh vanhet
Port. Israel. Seminarium (Livraria lilontezinos) terug gevonden
afschdft van de akte van samenzweringvan den rr Tebeth 5.í72
(zr Dec. rTrr), vermeld op blz. 23 van mijn schets getiteld:
,,Beeldenuithet leven der Hoogduitsch-Joodsche gemeente in
het begin der r8e eeuw". De door mij gcschicdc idcntiíicatie
van een aantal namen, die inhet p.otocolwaren doorgehaald,
is daardoor bevestigd.

De handteekeningen van de verschillerde Opperrabbijnen
der Bemeente, die in de ouclstc tijden zelf inschreven de ver
klaringen ter bescheming van jongsehuwclc dochters tegen
de klacht omschrevcn in Deuteronomium XXII: 13 r9,
k1nnen ingevolge de bovengemeldc gcuooDtc uit de proto-
collen \rorden vastgesteld.

Reeds vroeg liet zich dc behoelie gevoelen de beschik-
king te hebben over $rn beambtc, .lie het proiocol namens
Parnassijns bjjhicld.

De ee.stc schrijver van Paruassijns was, naar het schrilt ie
oordeelen, R. Leizet Gazzc\, Voorzanger van 1639 tot r7oo,
van $ien wij o.a. in 1658 vinden, dat lij de vergaderingen
van Parnassijns moet bijwonen. Zondel schl.ijver kon de

Semecntehet trouwens ook nictstellen, al \,!as het alleen reeds
voor het schtijven van de hurrelijksacten cn de vonnissen
door hct Beth-Din uitgesproken. Zonder hïijfel was lt. I-eizer
Gazzen tevens als kerkelijk gecommittcerdc mct hct schd.jven
dier actcn belast en het komt mij voor, dai l)àmasslns van
de diensten van R. Leizer Gazzer ook hcbb€n gebruik Se
maakr voor hFr r" bo.k srêllên lJr ,l, .1;r-i rrr. d, g"-

Na .te stichting van de croote Synag(Ee cn den vcrkoop
van de zitplaatsen aldaar wordt de noodzakelijkheid geboren
een schrijver aan tc stelien tot het inrichteD ccrst van
het oude zitplaatsenregister, waa n het rekeningcourant van
de koopers der zitplaatsen werd bijgehouden, en daama tot
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het inri€hten van het tweede nr!pr-. opj!, hct ,,protocol'' , zooals
het h de Reglementen van rTrr en 1737 heet, dat met zijn
ve olg dienst decd tot 1778, toen het zitplaats€nregister III
is ing€steld, en dat ook inlichting gee{t omtrent de pcrsolen
die achtcreenvolgens schrijver der gemeente zijn geweest.
Deze schrijvers teekenen zich àllen NnDr llrÈ oï NnD_r NiDD,

in tcgcnstelling m€t de lretschrijvers, die a1s D hn relD wordcn
aangeduid. en aanvankelijk geen gemeenteambtenaren
waren. De olficieele schrijver rvas, met de opp€rkosteÉ,
belast met het opstellen €n schrijven van de hurvclijks,
acten, en de daarbij tcn getale van 5 ()16 behoorende bijactên,
van lct€n van geldleeningcn, lijftcnten, van overdrachten van
zitpláatsen, welke àcten iÍ het ze gedeelte der r8e eeur-door
gedrukte formulicren, waarin slechts de namen en de bedragen,
de titcls en de qualificatiën dicndeD te \rordcn ingevuld,
werden vervarger en schre€{ ook de zitplàatsacten jr hct zii
plaaisprotocol ir. Dat \{aren \rel zijn voornaamste wcrkzaam-
heden als schrijver. Ook rïas henl opgedlagcn dc boekhoudnlg
en het bijhouden van de bedeelingsregisters. Het bijhouden van
í]e protocolleÍ van Pnrnassjjns was blijkbaar echter bijzaak.

De pcrsoon, wicn de samcnstelling vxn de zitplaàtsproto
collcn was opgcdrngcD, \'xs lt. l lia, zoon van R. I-eizcr
Càzzcrl, r'iens knnstv,rar(lighricl Bii ooh noS hunt bcwoDdercn
in het rand- en onderschriít van hct port,(:t van I.l. Arjil
I-eb K: ischer op blz. ro van rnijn schets ,,lteeldcn enz"
Hij schijnt zich echter alieen met dc inriclrting tc hebbor
belast. Zijn r,.ader, R. Lcizer, heelt ook het transpolr van een
aantal piaatsen aangeteelrcnd. Op r,+ MarcheswaD 5,1.13
(3 Novcmber 1682) treffen \!ij als schrijv€r aàn Jitscluk
Zelkele ben Mousche Hdhenek p!'infi. Deze overleed r4ljar
5452 bo Ap l 1692), cD lvercl na eerl interinraat, waarin zich
R. Leizcr rveder met het transport van de zitplaatser be
lastte, opgevolgd door R. Jitschak ben Jekuthiel Blitz ol
Witmondt, die het ambt vcNuldc tot ziin overlijden op a
Niesan 5462 (2 ApÍ. tzoz) en rvicrs opvolger rvas zijn zoon
R. Tekuthiel ben Titschak, de vertaler van de Hcbreeuwsche
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uitgàveÍ door den drukker R. Phoebus Levie in het ticht
seseven. Dezen hebben wij reeds op jeusdisen leeftijd aan-
getroíÍen a1s opposant tegen earnassi.jns, en in 1682 als
tegenslander van R. David f-ida r). Hrj verwisselde het
itdelijke met het eeu\ïige 27 Tammoez 5465 (r9 Juli r7o5).

De opvolÍjer van R. Jekuthjcliïas It. Pinchas Zelik SouÍer.
Van diens hand is de Rabbonoesbrief gericht aan R. Arjé
Leb Kalische.. Hij vcrvuklc hct anlbt slechts eenige jaren.
?3 Marcheswan 5470 (3r Octob.r r7o9) trad zijn opvolger
R. Pinchas bcn Eljakim in functiL'. R. Pinchas is dc onder
den naam van Pinchas .lad)l)s l,ckrlrle schrijver, die in de
k\vcstie var den Rabbonoesbri(,Í \,a Chacham Tse{'i rvas
betrokken. In r72o wcrd hcnr {,l)gcdra$n hct lioudeD waD

È,.)j)Pr rllror.t lb hlllt:i DDhct Nl noriral v r aktL'n en handels-
transactien. Hlj ovcrlced I3 Iiislc\\, 55r) (2ii Novcnlbcr 1749).
Nog den r3 Kislcw hail l,ij .c,, irctc gctcdrcn(1. ïan hem
zilr bc\raard gcblcv(ll dc ltabbonoesbrieven un Chacham
Tservi, R. Abraharrr lic,li,,cr on lt. Arji i-cb. Die van
]t. lli1lzer ]lrody is nrct cer andere han.l Sêschrcven, en $'el-
licht dus nict vàn hen afkomstig. In zijn plaats \!erd í)
-farnrnoez 5512 (r8 Juni r75z) benoemd R. Aron Levie
iingelander ofte wcl l-cib bcn Meier Schreiber, van rvien wlj
weten, dai hij voonde in den kelcler onder de rvo ing van
Joel Sjamrnes in het huisje ann de Groote Synryoge, dicn hjj
verlaten moest, toen die keldcr in 176r Nerd ingcrnrht tot
ritueel bad voor de congreganten 'z). Van zijn aanstelling af
worden de protocollen geregeld door dcn schrijvcr van Pa las-
sijns bijgehouden en komen sLechts sporadiscir aanteeke
ningen van andere hand 1'oor. R. Lcib was dc schrijve. van
den Ràbbonoesbrief van R. Saul, van het rclaas der begralenis
van R. ,A.rjé Leb, der inwijding deÍ Uilenbffgerstraat
syn., en van het ee$te bezoek vnn Prnrs Willen V aan de
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Groote Synagoge. Rêêds bij zijn leven was op 15 Scbath 5527
(r5 Febr. 1767) tot adjunct-schrijver aangestekl R. Isaac
ben Jacob Colen uit Leiden. R. I-cib Schreiber ovedeed I
Adar 5533 (24 Februari 1773) en werd in zijn a bt opgevolgd
door R. Isaac Cohen, die het vervulde tot zijn overlijden op
27 Tebeth 5556 (8 Febmari 1796). Hjj werd opgevolgd door
zijn zoon R. Zelik Cohen oftewel Salomon Cohên de Swaan,
adjunct-schrijver sedert 26 Adàr I 5543 (2 Maart 1783) buitcn
bez\\'aar dcr gcmeentekas en tot schrijver beroemd op ??
Eloei 5556 (25 Septernber 1796) op voonvaarde o.a. dat hij
bij zijn leven zijn zoon niet zou doen aanstellen tot schrijver.
Tot welk tijdstip hij zijn ambt heeft bekleed heb ik niet
kurlnen vaststellen. vermoedelijl< is bij zijn leven nos een
verandeing ir cle waarn€ming van dat ambt geko enr). De
uitbreiding van de gemeentelijkc zorgcn had €rtoe gelcid,
gelijk recds gezegd is, dat een der Opperkosters t.Í,. R.
Gajjh Cauveren rnet \ïcrkzaamhcden voor het secretariaat
mocst lvorden belast. Deze overleed 17 Scptcnrbcr 1796 en
reeds op prrb 24 Scpt€mber werd zij n opvolger als Opperkoster
benocmd of liever gezeÍld gcloot uit 5 candiclaten, dic uit
zz sollicitantcn waren uiigetiozen. I-'embarÍas de cloix
schijnt zoo groot tc zijn sc\\ccst, dat ]rarnffsijns mccndcn
de vacàture wel bij lc,tnrg tc kllnnen docn \-cNullcr, en het
moet gezegd \Íorder het lot was clc gcmcente gunstis. llij
loting toch $'erd aangewezen It XlcDdclc Trll, ofíiciecl ge
heeten Emanuel Abraham T-evie en na r Mei r8rr E. A. -tall,

een man van groote capaciteiten, die zich voor voertuig van
zijn gedachten gemakkelijk l<on bcdienen van de Hollandsche,
HcLrreeuwsche en Frnnsche talen, en die allcnvege hooge
achting schijnt te hebben genoten, getuige het feit, dat Jonas
Ephraim Dresden hem met !Ír. Jan Schimmetpenninck
en David Brants benoemde tot zijn Executeuren Testamen-
taire. Of Salomon Cohen dc S*aan voor hem moest plaats
maken weetikniett), sedert de herstelliDg echter van Pamas

t zLlksis aoor nrij late. zcli.rh. g.rvo cr. op.eoctobc. 1306innn.,\i!
l:manftl AÈranam l-cvic bencnld tot S.crcttis dcr Cenecnre,

r) ADrlcd.là de. oudsb Olperrabbijrcn cnz. l,lz ri.
r) \iet senrÍrrlriculeede lcdcn. Hct brd voor dc s.nr at.icnlcc.dc lcdcn

lrclor.l zich nr h.t p..ceel, sraroot thrns roc de lÍ.Lclijltc Lx.]nrichtnrg is

c.rcíiad (1. D. \leilcrplcn,2).
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sijns in hun Ïunctie van 27 Juni 1798, is Emanuel Abraham
Levie de schriftvoe.der van Pamassijns, die ook hun brieven
contrasigneert, eerct als Koster, daama a1s Secretaris, hetgeen
vóór zijn tijd niet geschied is. Hij \ïas, dit staat vast, opgc-
wassen tegen de beslommeringen van het ambt, waanan toen
hooge eischen gesteld werden *egens c1e moeilijke tijden, die
ons Vaderlàr1d doomlaalte.

Bij miin installatie op r Januari r9r? heeft de Voorzitter
van den Raad een opsomming gegevÊn van de ctragels van
de functie van het Secretariaat scdcrt de nieuwe organisaiie
van de gemeentc in r8r5. I)eze opsomming valt buiten het
kader ván de bespreking v:ln hcdenavond.

Scdert de aanstelling varl lt. l-cib Scltreiber zijn, zooals
rceds \!erd opgemerkt, de protocollen gercgeld aLoor de

Sec.etarissen, af en toe geassistcercl door dc Opperkosters,
bijgehouden. Alleen de verklaringen van Opperrabbiinen c.q.
Opperkosters wesens de zaak onschrcvcn in l)euteronomium
XXII: r3-r9 en cle vcrklaringen van de ontvangst van
offergelden woor het Heiiige Land door zendelingcn, \ïorden
nog ei8enhandig door dcze ingeschrcven. Voor het l€zcn cler

protocollerl is dit geen nadeel. De lezing €rvan im ers levert
se.lert dien tijd niet me€r op de tad- en schriftproblemen, die
de oudere protocollcn wel stellen.

Ik wensch thans even kortclijk tc behandeleu cle taal dcr
protocollen.

De taai ol liever hct taalcig(r ,lc! protí,coll(lr is àl zuil'cr
Hebrecu$sch àï lid(lisch. llct olldste docunrnt, dat door r20
baleb.rttim is gêterliorcl drn 2-j Nicsru 54oo (r5 April 1640) is
in hct Hcbrccuwsch gcstcll, cvcnrLls tk' rlaarop volgcnde stuk-
ken à1s b.v. de rctc vrn conrl)rorlis, .,t)gcDaalit door R. Isaac
Enuich, Davicl Wclc, cu .joscf Cohcn in April 164r. Alspoedi8
doet ook het Ji.ldisch zijnintre.lc in dc administmtieve beschei

den, en $'orden Hebrceu\ïsch cn Jiddisch door eikaar gcbruikt.
ODder de ontvangsten b.v. heet het steeds !t:p, de uitgaven
vangen aan met: ,.1?rsgrgràr", een gevol8vande omstandigheid,

dat het werkwoord N!!rn in den zin van uitgeven niet Bebruikt
wordt. Spoedig cloet zich ook de invloecl van hct I{olltLndsch
gelden. De sjanmosj krijgt voor het vervoeren van een kiir
derlijk naar de begraafplaats rS stuiver r)u nïh on (een
maatje jenever). Hoe de kanselaijtaal successievelijk in de
g€meente-administratie is doorgedrongen hoop ik ook nog
met eenige voorbeelden aan t€ toonen. Het .lictdisch staat
blijkbaar echter in hooger achiing dan het z11ive. He-
breeuwsci, dat hct voeftuig blijft bij bri€ívisselins met
vreemde landen, en in de acten var aansteliing van Opper
rabbijnen en Oppervoorzangers. Het Jiddisch wordt niet
alleen 8ebezigd in dc bckerldmakingcn, di€ in de Synagoge
worden afgekondigd, maar ook voor de redactie van de
Parnassilnsbesluiten. Een sterh staaltje van de hooSe bcteeke
nis ervan is wel een kennisgeving, walrirl ter adstructie vanhet
ve.bod van kaaltspelen erop geÍ'ezen rvordt, dat het woord
'Drl) de getallenwaardc hccft van Fit.

In mijn opstel verschenen bij het Koninklijk bezoek aan
de Grootc Synagoge, heb ik hunncn velnalcn van de woelin
gen, die de afschaffing van het Joodsch Duitsch in de bekcnd-
maknrgcn ter Synagogen tcn gevolge had. Varl de \raarde die
het Jiddisch had, lcgt ook rlit gctuisoris xf. bl de llebreeur-
sche stukken iÍ dc oudste protocolfun ko,rcn verscheidcn
schriflouten voor als b\'.
,tln)r ÈiÈr)N ti iFt{] voor ))n)r

Itun voor lJuh ,DtF),t voor Dir)! ,Elnnu vool tDhnu ,n:iu
voor nfD ,l]f,DND voor lDuD ,]ll! voor lr'1r, ,Fltr)D voor nÏtDu
'tlPr! voor 'tlir!,nulin nJ\, voor nuï nlir,nl!l9n voor nNlln
Dic onnauwkeurigheden zijn echter van geen betcckenis ver
geleken met de afivijkingen die het Jiddisch vertoont
rrrtt voor notaris, :rtltr voor- ,,torí"- ir1lt5 voor beun, t!!tt
voor tDNh, (slaper : coDrmcnsaal) Dp,9N voor advocaat,

ItDrirD voor dukaton, 'rrirtrjt, voor Portugees. Ook komen
cr hybridische woordvormin8en n1 voor als l'rp'rNr : in
prijs verhoogen.
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Van de onbeholpen redactie van de pàmassijnsbeslliten
leggen getrigenis a{ de aci€ van aanstelling van R. Abraham
Worms (Ambtsdata, pag. 2:t) cn de aanteekening van het
bezoek van llurgemeesteren en Schepenen aan de nieuwge
bouwde Synagoge in October 1649 (Oudste Synagogen, btz.
2r). Eigenaardi8 is de bete€kenis van dc rdtdrrkki\g nít ni,ï,
waarmede steeds wordt bedaeld nieí 1i1ecr . De hesluiten vangen
bijna stecds aan met epn Hebrceu$'schc iDleiding, soms van
enkele woorden, soms ook \rcl vrrn eDkele zinnen, doch dan
wordt de verleiding hei .Tiddisch te gebruiken, tc machtig.
De tezcr wordt dik\rijls venast door dcn keurigen mozaikstijl
\.an de besluit en bckendDlakjDgcn. De schrijvers dcr ge-

meente hebber hun sporen op dat gcbied Nel verdiend.
Vooral de Rabbonoesbdcvcn Liedcn ílur lezer veel genot cn
mên bewondeÍt vaah de kundighedcn van die irtnpir ,i)),rDD,

die hoewcl in ongunstige omstandiglcdcn lcvend, hunnatuu-
htke geestigheid lieten opborclen bij dc re.l:rctie vaD dc
stukken, die de eer der geneente moesten verhoogcn.

\roorbeelden vàn kanselarijstijl vertooner de bekendnakin
gen tot hei houden van danli- en bededagcn, hct transla.rt
van het privilcgc van dc ptrntc executic, cloch in het alsenecn
schijnen die kànselarijuitdmkkingen ooh in de omgangstaal
gemakkclijk verstaan te zijn. Wrt baat hct andcrs b.v. om
dc gcmcente tc vcrmanen dc besluiten z obscrvicrcn oder

Ik nag nict ontveinzci drt Il(1 voor rij vasi sraat, dat
iemancl die een vreenl.]r,lin8 is in dc .Joodsch. litcratuur, die
dcn lrijbcl nict vcNtrnt crr voor wicn dc ltal)lrjnsche litera-
tuur ccn gcsk)t(r lxx,l{ is, zic| van (a|ll st (lie van de proto-
collen m(Írt onthoud.n. \b(n zoodaniia icnrDd is het tijd en
mocitc vcrspild onr zich oP dat gcl)i.(l te \vagen.

Ten sloitc nog cnlrclc ïoordcn ovcl dc archivalische \raarde
aler protocollen. Wanneer mij a bout portant de vraag zotl
worden gesteld: ï at is de inhoLrd 1'an dc frotocoll€t1, cn Nellic
beteekenis hcbben zij voor het bestuur vnn de gemeente ge
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had? ik zou moeten antwoorden, í1at clit met één woord niet
te zeg8en valt. Zl zijn niel te vergelijken met de tegenwoor-
dige notulenboeken, die sedert r8og cerst van de dagelijksche
bemoeiïngen van Pamassijns, later van die v:lndeirKerkeraad
en van de bestuDrscommissiën cen overzicht geven, licht wer
pen op d€ voo.bereicling en tot standkoming vaÈ verschillende
besluiten, en verder bevatten aanteekeningen van alles helgeen
binnen de Bemeente is Beschied. Die meent iets dcrgetijks in
de protocollen terug te l.inden, zal zich deerlijk ieleurgesteld
gevoelen. Bclangrijke gebeurtcnissen worden €r geheet in
verzwegen. De stol voor mijn schcts over den àmbtstijd van
Chachàm TseÍ,i hier ter st€cle, om mij daartoe te bepalen,
heb ik slechts woor.:en hlein gedcelte aa het protocol hunnen
ontleenen. FIet ove.grootc ged€elte is uit andere docu enten,
zoowel ter Secretade als op hct cemeente-archief aanivezig,
geput, tenvijl de sauenhang der gebeurtenissen vectal mocst
uorden gegist. Dat bv. in rTrr ee. ltcgt€ment is tot stand
gekomen, vervaardigd door c1e Portugeeschc P:rmassiins,
vindt in het protocol slcchts diegene terug, die \veet dat zulks
geschied is, en rlan nr ecn besluit van 6 Si$r.an 5t7r (3.Iuni
rTrr) aantrcft, dxt ric Parnnssijns zijn opgeroepen om den
eed af te icggcn op hiit nicu\re lieglencnt ElrrlDbllPn ul)9r!.

IIet feit, dat dc opteêhening dcr gebcurtcnissen zeer on-
regclDatig gcschiedde, wordt wel vxstgcsiel(l hirrdoor, dat
voor het trjdperk r7o8--r737 slcchts 95 bladcn in bestag zijn
genomen. Successicvelijk $'orden de aanteekeningen tal jker.
Het rncest vollcdig is \r€i het derde deet van de gebonden
protocolen, dat h 657 blz. een tijdruimte van 15 jaar be-
handclt en ook dit alleen nog ten gevolgc van de omstandig
heid, dat €r evenais in het tx'ecde deel een ze€r groot aantal
ir het Hollandsch gesteldc acten er in is overgeschrcvcn.

Toch ondergaan de protocollcn langzan€rhand der invloed
van het leit, dat de sch jvers der gemeente zín aangelvezcn
om r" r,ii ,ê i-oud, n. Dr o,Juirên en k.nn',ger ing, n v,n
Parnassijns volgen elkander binnen horter tennijn op. In den
riid v. n ,lea OpDerÍ"bDJ'r R. SJUI wordêr ook opeêre"kcnd
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de kcNissevinsen \\'egens kasjroeih, tlic iD de ouderc proto-

collcD slechts sporadisch voorkomcn, en daar in hoofdzaak

betreífcn het verbod vàn het nuttigen oI ve'koopen van
teÍpf. vleesch of vaD vteesch buiten de hallen, oI dc rood-
zaliclijkheid zich bij dcn nrkoop van Sevogelte tc vcrgef isscn

van de aans'ezighc va \lalÈorgmerken ln den tijd van

lt. Saul vindcn Nij kennisgevin8en. dic het gehccle sebied
van het kasirceth bcstnjk€n.

Mijn oor(L€€] ovrr {le protocollcn is, dat zij aanvanhelijk
niet rncur lraren.lan rotitiebockcn of memoranda vraarin

ieder, dic o{fir:n:el in het belang dtr Ílcmccntc i€ts hacl aan tc

teelicncn en dc hcrinnedng traan rviklc vastleSScn, ziin

:ranteekening stelde. Zjj stdldrn icr beschiiiking van alle

oÍIicieelc pssoncn, cn diendenvi,lc rnalcn ook voor hct te boek

stelicn van overee k.,mstcn lnet prclttcA van de Ílenecnte
als b.v. clc pachters van de vlccschrlvxllcn ct .1e Pacht{:rs
\an hct bad, die door hun handtcchcniug nr het notiti.bock
verklxrrden cir vcrbintcris tc hcbb{:n aangegaxn Hicruii is

ook te vcrkhrcn, dai actcrt doc,r Semccntelede gcteekencl cr

plaats rrr vondcn. Daar ccn olliciecl schriiver voor hct l'jij

houclcn er vatr nilt $as aange\1'ezcn, beuarer zij alleen dc

hcrnmê ng aan dic bcsluilen cn vooffallcn, die hct vooffccht

had.len onvcr\rijld íl.rarin tc lvordcn wcrneld l)ePlaats,waar
zulks geschiedde lvas van ondergcschikt bclang. Itn zoo vin
dcn Nij in een boek, dat €igcnhjk bcsternd is toiProtocol ce

aaricckening van dc drgclij[schc ont"nngsi(n cn uitgavcn

dcr gemccntc, .Jr tr$s.hd rrftIing cr rr r an trvoortling door

treflen ivij vell (]c rn.dcdrchrg vnn voorvxllfl crbcsluiren
Zoo vindcn \jj (xt{ in ccn rcgisto, dxt nocsi strckken voor

aspjrartle.lcn dtr Scnx*nte djc (r hlnr h:indtcckedDgen in
mírcsterl ste1len, rncdedcclingen van lrisllriicn vrn Parnassijns,

€ntreffen$'ij in de t asboeken a{schriltr:n vrn instructiin en

compromissen. Daaraan \l'ercL een einde gcmnrLt, toen in

gebruik werd genomen het eente ílecl van de 4 boekcn die

iD.ien omgangmet.lcn naam,,protoco1len" \rorden aangcdrid

\ran dicn tij d af zrjn de l)oekhouding en dc aanmelcling t ot hct
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lidmaatschap gescheiden Behouden van de aanteekening van
de besluiten en bekendmakingen en voorvallen in de gcmccnte.

Langzamerhand eerst krijgen zij het kamkter van besluiten-
boeken, i'elk karakter zij bchouden, totdat in r8o9 notulcn-
loeken x'orden ingcvo€rd.

De protocollcn biedcn ccn boeiênde, interessantc lcctuur,
soms haast bij hct sensationeele, ja brt het romantische af.
Zij vercchaffen ons voiledig inzicht in .le beslommeringen van
Parnassijns, die tc zorgen hadden voor hct godsdienstis,
zcdclijk cn ook llei poiitiek welzijn van de gemeenteledcn, die

de hun gegeven macht lvistcr te gebruiken en gaarnc gebruik
ten, en door de in hun handen gelegdc censuur en de huntcn
djenste staande sancti€s, clic zij niet spaarzaam gebruikten,
€rin slaagden in moeiljjke tijden hun taak te verrichten cn

de gemccrtc als een eenheid tc bewaÍen.
Gaarne had ik een inhoudsopgave va-ll dc protocollen hierbij

gcvoegd, $'arc hct niet, clat ik vrecsde door een kaleidoscoPi-
sche opgave den hoorder tc v€el tê vermo€ien. I-aat mij dus

dczc voordracht voor heden bcsluiten,.loch niet zonder
daaraan den wcnsch toc tc voegen, dat zij, die belangstellen
in de bijna ong€schrcvcn gcschicdcnis dcr gemeente, zich door
haar nogen aangespoord gcvodcn zich oP dc studie crvan
toe te leggen, en zclfs niet te schromcrl voor (x, mo€iiijkc
voo$tudie dcr protocollen, dic ons ci:n bsrid gcvcr van de

vÍoegere geslachiell die deze geneente hcbbcn Lclpen stichtcn
cngroot makcn, cn op wier arbcid deze Semeenie thans ciuur

zaan Segrondlrest is.

De nate rijn í]an dít sLuh l)ij het íel l.'ts. gaan íaegeltaegd



EEN MERKWAÁRDIG PROCES ANNO 1752

door DÍ. E' Slijler (Utrecht)

Ín het jaaÍ 1752 hebben de Parnassijns wan de HooS-

duitsche Jo.l.n-Gemeentc te Àmsterdam cen proccs gehàd

hun door ecn der li.lmaten aangedxan, omdat hem het vollc
burgcn:echt dcr Genecnte, \\lrarop hil mccnde aanspraak te

hcbben, gcweigerd w€ríI.
Heiman Samucls d€zc naanl stàni niet in v€rband met

.len t€genwoordigen geslachtsnann van geliiken klànk -
wilcle nu cloor Burgemeestcren en SchcPenen, bij uie hooger

berocp van clc bestissingen van Parnassijns mogelijk vas,

uitgenaakt zien, of die weigcring nl (hn nict geÍechtvaar

.ligcl was.
De bestuurders dcr Joodschc gemecnte verden gedagvaard;

de beslissinÍt nu van dii proces vildt men in het Schcpenen

Àrchief te Amsterdam; eenigc àndelc dàarop betrekLing

hebbencle stukken vorden te Leidcn b€\'r:larc], op de RibliG
thcck iter LÍniversiieit; 'i zijn brieven aa den Hoogleeraar
-lan 

Tacob Schultcns (a7\6 :'773, hoogleeraar sinds r7,t9)

.loor Tozef en Jacob Salomons ProoPs, clcstrjds Armbestrur-
dcrs en Marcus Phitip Gomperts, destiids licl van het collcge

van Parnassijns tc Amstcrdam, ScschÍeven
Deze hecrcn ha.lclcn oin hun standpunt te vcrd.(1i8tn dcn

Prctessor om a.lvics gevrmgd, ict t\'rj tel{]ncl oï zij rouden het

anhvoor.l als bewijsstuk voor hun gíirí,olcn en :rls rcchtvaar

diging van hun gcdrag aan Schqcntl ltnncn overlcggen

Ook tot.len Utrcchtschcn Hooglujaa| I):rvid van Xlill
(1692 1756, hooglecmàr snrds rTrS) had ffên ?i'h óm a'lvies

gcwencl cn tot dc f:rcu1t€it wan godgclc,rrdhci.l te Hardcrwijk'
Mct geno€mde Hoogleeraren stond dc Joodschc Cemecnte

in vricndschappchjk verkecr; isschien \{as dàaÍam de om-

stanclighírid nict vreemcl, dat de Ilceren lrrooPs, opvolgeÍs van

dcn beÍo€mden stichter van de vermaarde drukkerii, \'oor hei

drukkcn r:n verkoopen van Hebrccuvschc boehen dc voor-
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naamste nrichting haddcn. In de gemeente genoten /j hoog
aanzicn; krachiens hun €ereanbt van Àmbestuurders be
zetten zij in de Nieuwe Synagoge den zetel bestemd voor hen
dic bij den Lerkdienst cle lciding hadden van de cerenonieele
orde. Bij dc in*ijding dier Synàgoge hadden zij cen geschcnk
aang€boden vàn z$'aar koperen kandelaaÍs, voor de' Hechal
te plaatsen, die r nog hun namen, op cen kopercn pla:Lt
gceraveerd, voo. het nageslacht bewaren. Die inNijding wàs
VIijdag €n Zaterdag voor Paschcn r752 mct bizonderen luister
gevierd; het Staclsbestuur was genoodigd, ook dc Hccrcn
Schuitens en Van Mi1l; dczc r,as er dan ook gelveesi, de eerste
hacl zich docn verontschuldigen.

Om de redenen te bcgrtpcn, \'aarom Pa.nmsijns zich tegen
.le opnamc van Heiman Sàmuels zoo Íel kantten, dicnt mcn
te \r'eten, dat dc .Jodcn steeds met buitengewone gestrengheid
gewaakt hebben tegen de toclating van zulke clemcntcn, op
wi€r geboorte lvat te zegsen viel. Heiman Samuels ston.l vol
gcns d€n godsdjenst-codcx m€t cen wettig kind niet gelijk.

zijn va(lcr \v:ls met zijn noeder na zijn seboorte setrouwd;
't was lang grierlen, maar tocn hij, zelf vohlassen, met
Rebecca .,rcobs wilclc huvcÍ en verzocht lidmaàt tc *'orden,
w€igerden PaDasstns hcln toc tc laien met een beroep op
àrtikcl:]5 van het lteglcn,cnt llct slot van dit artikcl hriclt
.rldus:

J)at voorts zo \a'e1 I-e(tcnaatcn kindcrcD als vrccnrclclingcn
op $'ien ee.jgc nlíamcuze opspraak gedivulgeerd \ïerd, 'i zij
uyt l\?t hoolde het ook zoudc nrgen zijrl zo rvcl tcn opsigtc
van l3ruyt als Bru]'d€gon, zo zullen Pnrnassins en Penning
mcesteren dezelve tot 't l-idmaatschap nict admitteercn,
edoch blijft gereserveert rm I'arnassius en Pe ningmecsteren
het nader ondcrsock van dien, om sig daadnne vervolgens
nlet meederheyd van stemtlÍI n.r bevinding te kunnen ge
drageÍ. (Geapprobcert Kcrk€lijk rcglernent van de Hoog-
duitsche .Jodengemeente tc AnNterdam zic: Ilandvesten r:nz.

van Anstcrdam 1748, ze deel p. 479 e.v.).
Of HermaÍ Samucls zich nu rl bcricp op hct fcit, dat zjjn
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vader toch ook geïmmatdcr ccrd lid geworden was en zijn
vroulr,de dochter van zoo iemand \ïas, Pamassijns wei8erden.
Hij zou dl1s nooit het volle burgerrecht krnnen hebben, zon
var eercambten uitgeslotcr blijven en na zijn dood niet op
Muiderberg, maar op Zeeburg begraven \ïorden, de laatste
rustplaats van hen, die wel in Amsterdam - oÍ elders -woondcn, aar wan dc gcmeente geen lid \ïaren, heizij uit
armoede, hetzij omclai zij dat niet begeerden. Kinderen van
geimmahiculecrdc teden kondcn tcgcr betaling van drie
Rijksdaalde4 - dit zeer oude tariel is eerst voor eenige jaren
afgeschaft en door c progrcssiol bedrag vervàngen - zich
den staat van hun oriers verschaffen. Heiman Sa uels. over
de weiserins van Parnassijns vrrsioold, deed blj Schepenen
zijn beklag.

In het Schepenen Minuut ltegistcr No. 226 fol. r33/l sq.

berustencl op het Archicf der gencente Amstcrdam vindt men
daaromtrent het volgende, dat de Heer S. Seeligrnann zoo
rriFnd"lijk B.$, c., i" loor mt ,Í r. ", hr ij\. n.

Aan ut supra aals boven nl.,{an de }.idle Achtbe. Heeren
ScheepeDen der Stad -{msterdan1l-

Geeít re\rrcnteliik ie kenDcD Heinun Samuels inboorling
deeser Stadt, dat oÍlsciroon hij liet 3:je artikel van het Xerke-
lijk lteslenent !'an de Hosduytse Joodse naiie binren deese
stadt bij dc Edele alroot Acht. Hccrcn Ih.scheestereD en
Regeerders decser Stadt geapprol,rcrl oDder andcrcn duyde-
ljjk staat gedisponccÍd: Iht ierld I-{ edernaalszoon komende
tc ho wcn zal liii nr.rrt. tot l-cd.mat (sic) \rer.len aange-
noon(Jr, rniisgad{r's, wann,rcr vrecm{l{ilingcn mct Le€demaa-
t.ns dogicrcn ko,rcn tc irou\tcn, zullcn .lezelve nogtans ver
pligt zijn binn(rt dcl tijd vaD rio niaanden na 't yoltrekken
hnrmcr linwclijk zig ic vuvorgon ln 'i collcgc bij Parnassims
en PenninÍïneesteren en aklau l,lrrL raam in 't regisier der
LeiemateD iDteekcnen er daaNoor betaien ten behoeveÍ
van den armen, zo den bruydegom een Ledemaat Zoon is,
drie Rijksdaalders, maar so denzelven een vreendeiins is,
door hct huwcfijk in roorz. Litmaat rverd€nde ses Rijksdaàl-
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ders. Dat SupptiaDts vader Samuet Hartos teedenaat ziinde
vin dê Hoogduyrs" .Joo,l.- L"meer rê njnn,n .t,.e]" sra,ll
en hij suppliant nu onlangs zig in den Dcht hebbende begeeven
met Rcbecca Jacobs, meedc sijnde een t€demaats dogter, .tan
ook vervolgens zig cen en andermaal hadde vervoegt in ,t
Collegie bij i,arnassims en Penningme€ster€n van cte voorz.
nátie ten e]n.te zijn naam in het register .ler Leedenaaten nr
te tcekeneD, rnet oíícrte omme daar voor (als zijndc een
leedemaatszoon) ten behoevc van .1en arnen te betaalen de
daa oe gesielde drie Rijxdaalders, cclogh, .tat hij supptjant
tot zijn lcetrvezen hceít moeten ondeNindcn dat de voorz.
inteekening door Pamassims en Pennnrgneestercn aan hen
suppliant is geweigerd geworden.

En aaDgezien sulx zodanis Dici behoord eD daar eD traov,rn
zijn suppliants SedÍag, leeven en rvandet <tieryclijke ont-
moetinge niet hadde gemeriteerd ats durvende den srpptiant
z,8onecro. nl 1,.'t,cren JJr op5rnlrr.oo. t.^v-nF- $. r,t"r
niets t€r lveercld te zeggcn valt, zoo keeicte den suppliant
zig in alle onderdanigheid tot L'Ei]. Achtb. ootmoeatig ver
soekendc lllid. Achtb. appoinrement ivaar bij hii supplinnt
worde gea.lnitteert iD het Collesie bii parrassims en pen-
ningmeestereD zijD naan in het Register der Lcedenaaten
van de Hoog.hytsc Joo.lst Datio birner decsc sradt tccsens
voldo' nrn€ \"n,r. vou ./.,l-.. llil\ t,.',t.r. r-r ttr I,n, v..,.,n
den armen in te tcehcDcn cD voorls ic jouissccren raD de
privjiegieD en roorregten \Íelkc nan dc voorsz. tee(teniaatcn
zijn vergunt etr dat Parnassnns e,1 t)enD;ngmeester.n van de
Hoogduytse Ioodse Natic bjnnen deese stadt zu en lvorder
geauthoriseert en voor zoo veel dcsnoo.ls Seordonneert z lcx
le gehcn8en en t. gedoogen

'i \\:eik .loencle enz.

(,let.) I) Itl.LrD.*-q

Dcn r8en Febr 1752 \.ordt bepaald de parnassijns voor
Schep€nen tegen Dinsdagochtend 122 r-eft.) ïe alagl,aarden
(ibid. fol r3sà).

Dien Dinsdagochiend rverden Parnassijns tegen zr Maart
terugbestclcl; in dien tusschentijcl konden echter de Schepe
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nen niet tot een eindoordeel komen; de billijkheid pieittc
tegen het gedrag cler gedaagden, maar voozichtigheidshalve
wilden de Heeren van het gcrccht dezen toch ook in de 8e-
legenheid stetleD hun stàndpunt toe te lichtcn. Binnen twee
maanden moesten zij een schriftelijh be$ijs van deskundigen
brengen, dat, voieens dc wctterl der natie, hun beslissing juist
was. De eischer moest echter gcclurcncie dien tijd in hei genot

van het volle burgcrrccht gesteld \^'orden.
Ziehier wat het Schepenen archief hieromtrcnt rnededeelt:

Scleepenen alvorens clisponccroi, ordoneeren Pa.nassims
van dc H. I. nàtie om bhrcn.lc lij(l lan ? maanden aan het
College van haar Ed.lc A.:htl). ie supe.literen scriptis
behoorlijk bewijs dat dcn supl)Lt volgcns dc Joodschc wctten
van cenise der Kerkeiijke sttenonicn dc lclke aan andere
Leeken zijn tocgcstaan, ,ftrct sijn gcsecltrdccrt cn niet ad-

misibel tot het Ledemaatschap is ()r nrtungceren dezelve on
inmddels en bij provisic ctcD suppl. lc latcn gaudeeren van
alle praeÍogativer), rïaarvan ander€ Ledematen jouissereD.

Met de uytsoDdeÍinge dai clcsclve iotdat nader zal werdcn
geordonecrt de laculteyt niet sa1 hcbben nroge oln andere
tot het Wetboek te beroepeD.

ActÍm 2r Maart r75? praess. allc de Heeren Schcepcncn
dempto dc Heer Bakker

(set.) A. C^L(oEN

De zaak stond voo. Parn$sijns hachclijk; konílen zij de

gevraagde stukken niet brengen, dan zouden zij hct Pleit

Terslond dus na de {eestlrn ter gelegenleid van de nr\rijding
der Nieuwe Synagoge (voor het eerst h gebruik gcnomen op

dcn Grooten Sabbath d.i. Sabbath voor het l']aaschíeest,
Zaterd^E 25 Maart 1752) wendden zij zich behalve tot den
Utrechtschen Hoogleeraar Van Mill tot den I-eidschen .Jan

Jacob Schultens.
Àan de Ileeren Proops \softlt opgedragen de corresPondcn-
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Ziehier .lc brief:

Anstcrda lzondasl den 26 Maart r75?

]nheer de hoos seleerde Heer JaD Jacob
Schuliens Profesoor in Thcl

Wel Ti.le]. Hcer

Wij vinden ons ten hoogsten bccert met Uwed onsscer aan-
genaame schrijvens van den 23 deser, met groot leetw€esen

gesien U$Ld sig Diet de tijd heeft kunnen af brceken ons te
beEeren n1et UwEd Presentie bij dcn n))Jn
vaardisde TrereLjke Synasoge, wii hebben de EeÍe sehad,
van Iienige Ed Hceren onseÍ Itegceringe dese CerenonieD lnj
te woonen, àls ook van mijn Heer 11. Hooggeleerde Hccr Proí.
Mill, aan wicn UwEd Salutatie hebben overgebragt, dewelke

ons beelt getieven te ordoneeren Een Contra comPlinent uiit
Sijn Ed. naame aan UwEd te do3n. Dcze hoose Persoonen
hebben veel vergnoegniSe gevonden soo vel in 't kostellijk
getouw als ook aan de veele Ceremonien en I{erklijk musieq,

die in alle ordre god sij gedankt volbragt sijn 't hadde ons en
de Heeren 6,6115 onser gemeente [T. S. v. P-] scer liqí Seweest
UrïEd nee.1e op tc wasten nu necnen wij de vrijheid uijt

de heeren o,D)_rg Uwlid ovcr te senden Een

n9Nu van seeker gcval dai iccgcns\roordig in oDse gemeente
voo.gaat vaÍ seeker onhecht JonglioS, die sig ondcrstaan
heelt aan de Heeren DtDlr! te dagvaareri oDr huD te persua-

deeÍen in geteckcnd te zijn als iid onder onse SemeeDte ge-

nietende alle {aveuren cn preíferentieD soo als li€n ander lid-
maat daar niets op ie segger valt en behoord dog sulken die
onweerdig genaamd werd, soo als in bij Saandc irf*u Largo
te sien isi en daaÍ bij vcrschijde voornaane onse schrijvers
aangehaàkl, als llaimonidesen andre diergelijke, alsoo eenoeg
waare, dat een persoon van sulken siof, de Íavcurcn geDiet

als Een ander bijsiiter, bij oDs genaamd luln, soo versoeken

seer oohnoedig UwEd dese i-rtxu gelieve na te sien en bij
Goed vindinge bid.len 't selve te ceriiíiceeren dat d€ese per-

soon als een onweerdige behoord aangenerkt te werdcn en

indiÍerentrliet te scnieien n11e Íaveuren en Pr€ícrcntien soo als
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andre waardige iidnaaten .Soo UwEd ons desc Sunst gelieve

toe te staan dan vcrsoeken ooinoediS sulks met den Ecrstcn
gelieven te laten geschicden, 't dient tot Ruste en Welstand
onsergebeele semeente en dies veesen hebben wij dc vrijheijd

senoomcn sulks UwEd ondcrdaniSst te versocken, hoopen van
UwEd genadigst te veÍkrijgen, in veÍlvagting 'tselve ver-
blijve naar cordiaale Sroetenisse en naar o{lerten van otrse

dienst verblijve Altoos

MijnHeer UwelEdeie D. w. DieDaren

Jostll+I on J,tcoB SAroMoNs PRooPs

P.S. De Hoogcelcerde Heer l'Íoí. Itill hcefts ons recds ad

intÍim op Een als hierbij gaandc hcbrcuwsc nfNu verklaart
dàt de bewijsen eí getuijgcnisscn in dese ntNu vcrmeld door
de Heeren brD)rb bij gebragt, Sijn Ed voor seer klaar vind,
en onwraakbaar bevestigi sijn.

A1s UwEd 't goed vind soo is genoeg als LIwEd Seliele
onJ, r brJ,(om-nr" "-,r. po'.ro r- -hri:ve1.

De vorensiaande Casus Positio cn de respectivc wedersiidse
sustenuen nitsgaders d'2llegaiien cn reednen daar inne ver-
vai geexamineert cn {et gepondereerd soo oordeie dat de

parnassims seer wel seíundecrt zijn in haar sustenuen en

derhalven coníi.meere ik deselve, actuni.

Het antwoord van den I-eidschen Hoogleeraar is in het
archief van de joodsche Gemeentc, àlthans niet aanwezig,

misschien wel niet be\raard. Van deze Sclcclc klveslie toch
vindt men in de Protocollenboekcn gcor i()ord rangctcckend.
Professor \ran iÍill schijnt rvcl nmr dcn zin dcr Pamassijns
geantwoord ic hcbbcn, mà:1r niet n rr dcn zin van de Schce

penen. l'jrolessor Schultens wcnschtc zich blijkbaar zoo moge-
lijk buiten de za:rk te houden. Maar Prrnassijns houden aan,

zend€n een tweede verzoek naar bcidcÈ om een verklaring.
Tn dezen tweeden bricl wordt uitvoerig het vcrschil tusschen
een lid cn een geimmatriculeerd lid der Cemeente uiteen8ezet
om te betoogen, dat dat in de praktijk niet zoo groot is; verder
woden de plaatsen uit Talmud en godsdienst-codcx (Sjoel-
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chan 'Aroech, lcedekte :I.deI waarom het derde deel Ebcu
Haezer tot ondertitel heelt lsteen der Hulpe]) opgcsomd, die
in den breede in de vraàC aangehaald ziju, die den brief
vergezelt cn waarvan een alschrilt a1s bijlage daarbij bewaard
is. Dit alsch.ift is door een niet jood, dit blijkt uit de karàk-
ters en de schrijflouten, vervaardigd; dc latijnsche vertaling
zat wel nict 1'an Schultens ztjn, daarvoor is zij te gebrekkig,
mocht ze wel dicns werk zijn, dan blijkt zijn kennis van
rabbijnsche stÍl niet zeer sroot.

De tweede brief luidt à1dusl

\VelEdele Hoosceleer.le He.r

Wij bovniden ons t(,n hoogste beeert lnet l;Ld s.hnjvens
vaD rr rleser, Nii sijn ten hoogsien ve+ligt voor de soede
geneege eid lan UNEd voor onse gerneente

Uwltd sclirijlt ons dai seen r.rijntoedigheid vind de cas s

positie volgens begeerte te tijkencn maar dat Ulid gereed is

te advisccren indicn UwEd sulks gerechtelijk gevraagd sordc
\rcrden $ant U\.iLct vind dit A.rschil tusschen de b'o)r! cn
.lesc in onhecht geboorne pcrsooD aan nijne Heeren van .lr
ger€clite alhier aíhaDgljjk is, sulks is ook soo maar UwEd darr
n1eer ligi vaD te gcvcD soo hebben ivij .le lteÍ UEd te meldcti
op de adwijs vaD onse È\Dl r! (loor (lc gct.ckcn.ie ntNu van
den hoog gel. Ilcer lroÍ. Milt dervetkc mr Mijnc Heeren de
Scheepenen overgegccv.l is heLl).D dcsc rriinc hccrcn van
de gercchten gelieven tc ordoDnceren dat dc Ètb.lt! verdeÍc
bewijsen in soude btergen, dat lolgens onse wctteD sulk een

pe$oon niet behoelt getolloreeril te \ïoÍden als I-jdmaat
Profitccren.le alle Prerogati'en, dcsc Prerogativen bestaan
Du alleen naar in beílnlinSen van lieren ampten als Dlr! of
P B lNat en ook bij 't staan bij de nïh rlD (genaamt ï)D (sijnde

om andrc voor de nïh op te laien Roepen om voor geleesen

ie werden en daD is er rog een diÍÍeni van leg plaatson op
onse kerkhoven waàrvan Een aliecn bestemdis voor ntnirn il:
lcrdcrs is Een ruln Goo als men dese ook wil erk.nnen) iI)
alles met Ecn lidmaat selijk gesteld, 't is \vaar sijn vaader is
à1s l-idmnat eÍkent naa. sijn nïrrn gcdaan te irebben maat
daar ncede is zijn vlak o{ e riel weg, |ij sells is .log ni.rt
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in staat met a e niitn sijn ! van nÏn ll lijt te waschen

anders vaar Een tri.D (die soo nin schuld heeÍt dat hij in
or.l,a l,r s' boor!1 i- at. \rir ook .n :L"a doo' 'l'rrF .i8
Fêriijk r. rnJJt-r .r Jir ic logs'ckFr f":x: *L-:: Ldo,h
is die niet in't geheel bij Een lrDD te vcrgelijken maaris
zijn Ei! ve€i minder en soo ook zijD straf mindcr is Onder

tusschen is hij ten gocdeD na ver ni.i te verglijken net een

Í,ettighechi g€boomeUwEdgelievete$cetenof desepcrsoon
niet naar de Íett te 8 dagen bcsreeden is geworden, Ja want
d€se en alle de nrtt s'orden toe gelaaten ook sclfs aan een

trDi: is alteen maa. nodig eeD decteratoor dat de bevijscn
die in de casus positie bij gebracht sijn (als uijtD'rD n)ÈD
pag. zo L\ ro alwáar conmcntaÍieerc|dc godswoord door den

propheet Èzecliiël Cap 2() v. 3tl cn rijt Orach HaiÍn art. 2.+o

á" u.;mo";rl"s Cap. iv tltnto nlr': lr]D.N.n'ilï Inlu art .1

S. r:] en nog veel niccr als nr (lc .asus positic tareo 8e-
steld) vooÍ, son.lcr teese sprcchcD gcvondcn vorden en dat

sulkcn nlln l: en DrJ! Dict tcn Eerenaale 1.oor lidrnaat
genietende allc prerogàiivcn als lien andcr die itettiggeboorn
en getceld is en nicts óp te segger valt gelijkgesteld behoorde
tc werdcn, de Heeren o\Dlr! die aarl U\íItd seer vriendlijk
complimerteercn làien, ts'ijfelen niet ol U Ed sal alle Hare

brengnige en haare dessijnen approbeercn, alsoo dan, ver
soeken scer ootnoedig of Uwlld gclievien sulks ie ceÍtiíi
ceeren in veÍ\ragtin{ie ollereeren onse dicnst met veel Agtin{i
cn Rcspcct altoos

Mijn H€er UselEdele Oohnocdige diel'arcn
JostPII cn JÁcoR S^LoMoNS PRoors

P.S. SendcD hierme(lccns dc Casus Pósitie loi Us'Ed be-

di€ninse.

*i:r ïrrl]'p ngrn N5: l,rjtf nllln 5:r r:D' rnx t)J)l llttt ntNu
FN rr l1n)i E:l\lÈ, )ï-r-- i'l inNl flr,) TitrFl E- r_'19 oF)r it'!D
l:rr )r-J: i.1n.1,;) :t l:r _-n' l: rr\r fl,'r'i_l 'r'n D\r, D':1 ri
5:r-:- y :rz-,t :t'L .srt' :'tzs Nlril (rr) ilrl) rr)i F N'r rr.r
È'-:.N ir.-la D)-! ')':'l)' n(rl. t), t)! iL:11'.'l: -Nlr) -'N:
Èr:ulnn Nu! trln) nrn! EN lmnl I EnD rn$) nlnt \N:n lh D'Nl,

Et))rrt! D\,{ri.i niln rr: rtN D nSnlrn nitln Ent fNu ïl)n Ïhl E :M'n
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n)DD ïDrn: ilr-lrrN !)iï ï1fu o\,)! \! bi r: nn: Pn-lnn5 f:ll E'r'rlrlr

lun D: rl* E\!r.a9n] DlrïDn El: int) lt l ïb! ) lr Gic) E'rJ

Nno)Ji- Nt- Èi l)'o: b_n i-N: E tlDi.1 Llrl !'i!' \l:_' ':'F-:
.N.tr ..1)s F.:)i: fj p-l: n:: _t -lr) )) f_r qs' :i-l ',t: -t!Ln:
ïN r-l .lt '1. N-r.tor o!'lr: Nti. -rl o_! NL' t-) ll oN ) N'fi Nr

o.url! o-r. r\1,)t.: Nq --l tt- 'tN: o !'rr: o'1 )l'N 'l t5r) l\_\
t:tJn lb$D t: nuÈ D'ft 1È)]ï!: :n)u lb! En D\DLl! q$ NrN D'rr]b]

nit-5 Nlil irr :-]Ft r':N'l rl!:r:'N ril iN\l 1lN F1:in5'D irr!:
pt'irl rn: llr ïDE l),r{r Err! ruDD l:nu nr)n Ë l")n n\}n lD

" p,o 9 urirn nllunfr Du nuD r:ïnr ri rl,!'D 'r iDjo ]l!n ËN llrl.'
n:DDr rDinll lnb iJn'rFnl ,wrt o"r'rrDr o,ltuu o,ttrP) Dnu l) r:n:
rr'Nir rl!'rn llr nl!' I'N l: ÈNr È'llhb o)tN o'liDb: bnu I]ÈN n9)
pn'lnnt,ïl.lr ÈnE,ni:r rDr{j rr n}r') tD ï9D ïrrlr IIrr! NiPln ni:
-yr- -fr;" ;;r1 ,i- r._.D.,D N-i) ll':_! tf:rr:1l:- Flr-'Er:
_Nlt: :un|ilu -i_'al \r Eil: FrlFr) DN Dl'v: rl_rlt D\_u) D llll{
o!'13 !-:- D-l L:rp:r 'r:r rrur '!\) iaLi)r fl'n'!: o':un]l o:trrn
[lNi 'nrÈr 

r111in p DNt .]ltpp ].r- nr!':t D]pt Dvsttr, lin9 !,irhÈ
nDDnn ,)D!9 :rlirp p16; rNr, TF nlDl m,n9 ntnPn riPln nt:
_Nrrl fun: r'u _1 : flr'Fr ) nrL.ir 'irtn:L u lt E _fr _NDr

È!:Èann
0p de achterzijde leest menl

Questio- Doccmus a tuvene quodam qui venit super cocli-
bem aliquan in sco(ationc snlc coelo nupiiali ct desponsa

tionibus et siDe latioDe trui autcn claudunt coelibes suni
sub excommunicliiooc lcl claude.c absoLutc) .t Dosiea hi
duo nàtrinonium inire volebant ct die qui anie tegumcDt m
nuptiale et desponsationes erai natus esl íililts ct Post
pa.tum Iacta {ist desporsatio se jundum consuetldhen i liiius
autem hicce |on e,.! lilius exconntnicntionis qui secundum
tcmpus adolescebat ac uxorem cluccbat voluiique reputari
et recipi in synagogarn sicut unus er rcliqtis filiis syn.'8oeàe
cum oÍnnibus negotiis svnagogae Ei duces gubcrnaiorcs
syragogae dicebant ron esse digl;uD ut sii sicut unus ex ipsis
plnsque sulíicere si s;t reputàtus ut reliq incolae halritantes
in urbe qlibLrs non est portio syna8ogae quoniam isii filii
excotnmunicationis vocantut dcíicieDter Íebellanies €t
oporiere sese clongare ab illis quia sunt pe.írictae impudcDtis
írontis qui in secuio quan maxime €t quoniam dictuni csi
in Talmude tractàiu Nedarim pag. 2(] colunna 2da ,"n ct
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excidi a 1-obis rebellantes et deÍicientes isti surlt íilii novem
mensurae etcaetera et Rabbi nostcr Iacob Baal Turirn ín
omch Sisrlo i!'r (R. IÍ. doorg€haald) adducit exemplun
de doctrina Íiliorum cxcomnunicato.nm et quoque quia
ltabbi noster lloses íilius IÍ irnon in capite N) de lege pro
hibitoRrm congÍessum non adducit tlisi Íilios excommuni-

Hier volgt dc vertàling van hct Ilcbrceu\rsch:

Een \-raas: Hij (d.i. de se{.lrcsÍierdc) rnosc ons tecren om-
irent (het geval van een joDgeling, die ongang gehad hee{t
met een ongehuivde in ortucht, zondq met haar onder één

.iekklccd gcsiaa! ie hebben en l)ci gebÍuiktlijke hu$elijks-
íormulier te hebben uitg.sprolt.n, .n (hlrerzijds) zonder bad
genone te hebben. Ong€hu$dr nr.isfs nu staan a ])riori
onder dc verdenking van de onrenrhem d('r ne,rstrueeren.le.
Naderhand zijn beidc pariiicn hct c.Ds scrorden om een
huwelijk te shdten, manr den dag voor ilc huwclijks voltrek-
king h.cít zij ccn zoor tcr wereld tiebracht. na.le bevaLling
heeÍt lrij hnar gehu\rd, gelreel volgens hct cercmonieel. Die
zoon nu is kn eener lon.eine als eenl menstrleercnde. 'aoen

hii volwassen werd, wildc hlj trou\Íen en lvensclrte beschouwd
te vor.len in de gerneênte als een der anderc gcmeenteleclen

ten opzichte IaD alle gemeenteaangelegenhed€n. Maar de
bcstuurdcrs.lcr gcmcenlc ontkcnnerl dat hli met de Senecnic
leden behooÍt gelijk te vor.len sesteldi rnecr dan vol.loende
dat hij als een bijwond (- niet geïnmntricllegdc lcden)

Í<eield i{ordt, dic binncD dc stad won.D rnrxr rechtcn ,nisseD.
want de kinderen (sesi)roici) vir ((,,r (li{, (ir{i oDrenr is als)
cen nenstrueer.ndc hcetcn a{\'alli(cr cn rvcdrÍspannigcni van
l,.D hol(I. rnon zi.h li.vir rcNii(l{,(l Nrni zij zjjn (het) aan
matigcndc cn lxutalc (elcmcnt) in,lcnr lschnppiji Zao zelt
nleD h drD Trlmud aí(l{rtiDli N{Ílarinr (o*i. geloíten) blz. 2c)

verso, thet wo.rr.l van dcn lrdc.l l,lzi,.hiirl 20, 3S) En ik zal
van U zuiveren de rvederst,anniscn en rlie vnn mij aft'allen,
daaÍmee zijn bcdocld zij,.lic dc !oiÍi.n(lcnegen eigenschappen

R. Jakob ,), de schrijver der Toericn (in |et eeÍste dcr vier
deelen vaD zijn bock) dai tot on.leriiiel hccít) Orach Chajien,

I4I -
S 24o, brcngt op dc aansehaaldc 'r'almudplaàts dc lczhg: Bcnc
Niddali; dat R. X{oses b. ltaiman 3) in ziin Iad Hrclias akalr
de€i II in hct hooldstuk .lat liandclt ovcr verboderl cóiius
XxI, r2 spreekt vàn Benei Nickloej (zonen, dic verwekt zijn
cloorienard, dic i! de ban ligi), niet lan Benei Niddah, dat is
omdat hij rneent dat Benei Nidrlàh niet behoeven vcrmeld te
worden ondat zij nos nindcnraardis zijn dan Benei Niddoej.
want Bcnei Niddah zijn niet slechts (bcsrcpen onder) af-
valligcn en weerspan gen, nlaaÍ zij zijn Pesuniem (: waa'
aan eer smet oí viek kLecli). Zooals hij (Mainonicles) schrij{t
t. a. p. XVI, nnDr: ,,Wat veÍstaat de Torah ondcr XÍamzer?
deg.ne die voortspruit uit ccn der v€rboden verbintenissen

r Ley. rE, behr ve het kind van eer mcnstrueerende, want
drt kind heet Pogócm crr rriet I'lamzer". Zoo schrijft hij (JoseÍ

Karo r)) ook in Sjoelchan Àrocch nl het dcel dàt iot ondertitel
hcelt) Eben Haezer IV. 13; DaÍcbé Mosch 5) aldaar en de
rcsponsien van xÍaharsal d) \oesen daar aan toc:wantzij (d.i.
dt lJen.i Ni&Lah) woÍden genoen.l: airalligen en zondaren,
van wie men zicli behoort op een aÍstand ie liouden; voorts
Nordt ni den Talmu.l aldcchrg Kallah (oveÍ de b.Lricl) gezegd
dai zij (Bcnei Niddah) selijk zijn aan xÍanzeiriem maàr niet
llanzciricn zijn;l'annccrnr dit zoo is (: oDi tc rcsuneeren).
IIoe kan hrticm.n.l m.1.n zinkriiscromeenfcrsoon,diege
no.md \'.rÍrtt ,,afvallis cn mis(ladig", mct betrckknrg tot \íien
ci ioi {iens gelijke! sezcs.l \roÍlt (in (lc I'}ijbcl) ,,ik zal zuii-e
Íen van U" enz., v.!n wie rer zjcb bchoort op ccn aistand te
hou.len, .tie volgcN l{annoDides ecn ,,bcrl.ktc' h.rct, de
gemcent. rcchtcn tc gevcn alsan.leren mens.hcn, opvie niets
tc zcssen v: i. Intesendeclwij k].i. adrcssaDten) zijr volkomcn
gcrechtigd lcrc tc blijven van zulLen, 't is al nooi Íienoeg,
dat hij beschoulvd Ío..lt als een der andeÍe bijs'oners, die
vcruijvcn in de genÊente zonclcr rcchtcn. 't AanDeniêlijkstc
is zcker dai liet lieglcncnt der Gemeentr honigzocte woorden
(bcvat), zoet voor 't verhcncltc; dat ivil toepassen (het Bij
belsch gcbod Dcutr. 13- 61.1.) Gij znlt hat ksade llit U'v rnict'
d.n uitroeien. Ln het past niet dat een dcrgclijk persoon de
gemeenterechter bezit, .lat hij op,aenomen $ordt onder de

gcïmmatricrlecrde leden deÍ Semeenic ten ópzicltc van hct
beheer en andere zahcn die de geÍmmatÍiculeerdc bovcn de
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nielgeimmatriculecrden voor hebben. 't Is SeDoeS d:rt hij
als ccn dezcr besclouwrt lÍoÍdt.

Toen Schultens ook op dit schrijven een nnhvoord gaf, dat
Parnassijns niet bcvrcdigen kon, inaltengeval nict vokloende
gcacht lvcrd om de bijna verloren z:rak gcheel te finnen,
bcsloten deze zeil een laatstc poging te doen. Alweer lvordt
nadruk gclcgd op het geringe verschil in dc pràktrjk, àls be-

grepen de HeeÍen niet dat het voor Schcpenen juist e€n zaak
van recht en billijkheid \ras, djc naar haar oorspron8, niet
naar dcn uitslag bcoordcelíl mocst lvorden.

Deze derde brief volge hier:

HooS (;eleu.1. llcNraerde HeeÍ Provcsor

ijn Heer

hcbbende door d HeeÍe l'rops gcsjcn ccn niessire (lie UwEd:
De í: b:!aÍ d Lerc acngc.laen heelt te schÍij\'en .lcn rr Passato
$aar nr Besien met besondcr plaissir het ]tgard dat UEe !
voor oDSe gcmceDte hebt, het$'elk ons encouragcert i)iermeedc
UwÈerx. lastig ic vallcn cn Iiernevens te scudc! het advijs
in de bewuste saak van clc Professooren der Universitijt tc
H"rd! $i \ {. r loo' I $l w ot l\"r. vrd-en n olsr
melde nessive dcn voornde. Hr. l'.ops ge.laen Eluc atie
gcnocgsacm becomen sult versoekerde ootnoediSlijk dat
UwEerlv sijn lioogc attcntie gelie It te occoupocrcn met d e Ca-

sus positie welke reehnr UwEcN. handen isen.lal] h(t booven
genelde adviis waeruijt aDtpcl tc sicn is dcivcitiigc \'(Jon.gten
die een .1n, voor ccn :Drn |ctÍi (lii r,,, ons(! ooÍ.lcci
de ?ersoon iD qnestie ((.n ((hD l,rcli gclL!,li (lc gcmeenle
tc dagwaarlN rn (lxt I.-Dlicl(lc,r all,!i s( io!(l.trt sijrde on-
'I I r' \ "1 r. " ! ..r.r. ,, 1r .,,r ,,' J-r;' roomer
hctwclkc sccn Cotrt)i,,i,tr( is, (lt \.a(l('r lor met lrrlh ge-

suyvert wo(lc,r mxcr rll, soon (]ir is.,, Itiilt c.n Èr.ib oí ;i)n il
\Íacrin hij noorjl var Natu l n lrtlo \1'orden,.lit vast-si€l
lcndc soo behoevcr hcnr volg.ns irticul 35 r) der joodscle

resulementen (in hct ha(lc lijl{cÍ ndlLjs anpel te sien loor
gccn lidmaat aen te neemcD, viilcDde veeÍder Urv Ecrw niet

- r43

iastig vallen versockcn ooinocdig een spoedise advijs hclsij
coDíonnatic op den inlage (in welk geval het orsineel srllen
senden) oÍ een advjjs àpart UwEerlv srit sceÍ verplistcn acD

diegeene die sijn en altoc,s blij!-en nct alLe r-enerátic en.liep

Mijn Hccr UwelEcd hoogceleerde gehoors:r!
onderd: -Diena.eD

ll.{rcus PHÍ-rr, GorÍPr.Rrs
Uyt rlaam der reerderc

b\Dtt!

l ien wij Dret antwoort vereert $ordcn gclielt on.leÍ
rdressc lrhilil, Í,evij Gonpcrts íils

te Couvertccren.
,Cmsterdam ? Iai r7i2.

Ook hct'antwoord van Irrof. Schultens op dezen bricf is

Den 8er Sept. 1752 eindelijk deden Schepener uitspmak

IbideDi (lPrl 22/- lol.2Í4.
Scleepenen nadet disponeeri:nde op den .equcste van

Hetnan Samucls ordon(rcn parnassims van de H. J. natie
den supplt. tot l-itmaat van hunne gcncentc aan te neemen
nits daarvoor bctaalen.le zoo als bij hct request is tcrnccdcr
_,., U ^n,1, r b, r' I IF ! 'n w.lk" \^ J^' r 'r,À / I r'' n.,*.n.
don supptt. zDllen latcn gaudecren cn jonissecren van alle
restcn vriilicden cn Bcneíiciin aarl die van hunnc gcmceDic
I-itmnalen ,ijn dc comfeteerendc. Ldoch niet die ut tson.lering,
dat deD suptli. bnrrcn de eqstvolger.l. s.s laàren rici
admissibci sat silr an.tere i'oor dc wct tc mogen lateD rocpcn
(bijsenaamd bxalzesan ziin)ook dar den strppi. voor r2jàaÍen
sesccludcert blijft op de jodeD nieuwjaar, versoenclas, Hossana
Rabba lceston Baalzegan te zijn, alsmee.te op die daagcn door
g-i,,.n ir-n I op,r r. mo<'n $on r

A.tunii Scptenber r75z praess. Alle rte Heercn ScheepeneD

{set.) CoRNELIS CRÁAI'I-aND CoRN s

I S.rtt. : l(t ]ltoelr
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Een uitslaÍl dus, dic op een bemiddelingsvoorstel lijkt, voor

cischer echter in hoofdzaak geheel bevredigcnd. Want het

rcchi andcren te doen oproepen (naar cle Biema) om naast
den Voorlezer te staan (gedurendc dc voorlezing van een ge'

declte der afdcctjng van.lc week uit den Pcntateuch) elr dc

ceremonicn te begev€n bjj d€n kerL-dicnst is louler een eere

post cn op de Hooge l'eestdagcn (d.i. Ni€u1v laar en (;rooteD

Verzoendag) en op Hosanna Rabbah (i.i. den lartstcn der

middcndagen van het I-oolhuttcnlccst) oPgeroepen te \i'ordcn

valt nlleen hun te beurt, djc oncler dc notabelen gelckend

worden; a'at men nict tersioncl nr zijn h s'elijk, oP jongen

lecftld \1ordt tcnzij men zich ondtrscheidt. Nx t\\'nall jarcn

is daarop mccr kans, zoo(1xt dc tritzondcrnrg zeer probft:ma-

iisch Nordi.
In dc thans geldenclc licgulerncnlcn (kr (;enlccnt r zoekt

men cen bepaling als die van rrrtikeL 35 tcvergecísi $'narujt
nlen riet besluiten mag t(Í \lrroordcclins \'{n hei tocnmaliS
regime, veel mindcr tot eer afkcurnrg van hct gcdrag dcr
Paniassitns, dic n1 jeder gc\'.1 í1eden zooals het Regelcment
hei voorschreel en cla:rrdoírr Bcdckt \\aren. Het streven toch

van de Gemecnte om zich van smetten ïrri te hoLlden is een

1laad van zelfrespect die onze bèvondernrg a{dlvingt; dic

morcclc stral waa nee een icdcr Nist dai zijr kjníl bedrcigd
\rr(l en clic vcel sterkcl gcvoeld rvorclt dan rvelke andcr€ ook,

knn ccn .em zijn tcgen excesscn, h.indhaali dc zr:tLellkhcid

onder j ongcns, naar voorat oncler dc lrcisjr:s. Xllrn xcht(: zulkc

zedclijkheidsbegrip uit |rccs voor st,1l d:lxroln lriei minder;
't zijn innncrs dc z\i.lkkcrcn, dnr tcgcn zichzcll iu bescheming

Senonlcn sorderl.
Zoo is dii proces een bijdragi: rot .lc cultu rgeschiedenis

van de -loden, ook elclcrs zuilen zullrc gr:ilingen voorgekomcn
zijn. I)at men cer Leidschen, een Utrcchtschen prcfcssor en

de Hardenvijker faculteit on1 advies vraagt zonder dat

ergens blijkt, dat men den Opperrabbijn naar zijn gcvoelen

gcvmagd heeft, teekent de toenmalige verhoudingen en be-

wijst .lat deze thcologlnicn ook .leskuDclis geacht I'crden

r,l5

in de kennis van joodschen ritus en joodsche rvetboeken,
*'aarin hun wettcn beschreven staan zooàls d€ze iot ont
$ikkeling gekomen zijn ondcr invloed van de Rabbijnen,
m:rar hun oorsprong vinden in het hun door Mozcs gcgcven

L Op dc aàngehaalde 'I almud pjmts wordcn negen eigen
schnppcn geioernd die kindercn, om den geestelijken oí licha-
melijken toestand v:rn dcn vadcr of moeder op het oogcnblik
van het vcnïckken, mindervaardig makcn; bijv. kintleren van
cen gehntê vrouw, kindercn van een vrouw, die tegen haar
zin door haar man tot coitus gedwongen rïorc1t, kirlderen van
€en lnan die in de ban ligt (Bcné Niddoej). Over de vraag ol
door veranderhg dcr laatste twee letters soms Bené Niddah
te lez€n is (kirderen eener menstruccrcndc of in onÍeinheicl
daarmee gelljk siaande) handclt de casuspositie uitvoeri8.

2. Ial$b b(rr 
^schcri 

(r28o r34o) schrllver van ecn vol
ledig Wctbock \un (h Go.lsdiensi-prakiijk, vcrdcekl h 4
deeler, -locriern; nxxr rln \crk hcct hjj l}r:il hat toericm.
Slechts clic \\etten 

"ordclr 
in (lit sl,rk bi,schrcvcn. \ricr na-

leving ook na de'lempel vL'r$orsting vrln krrclrt sarcn; zic
Graetz, Ceschichte d€r .Iudcn, dccl 7, p. 1,27 13r.

3. Mos€s berl Maim.rn {XlIannonides) rrj5- rzo.1, voltooide
ir rr8o zrjn Godsdicnst codex Uishn.l Thorah, verdei:ld in
14 deelen in 4 bocken, v cl.ur ook hd Hàchazahah tle
waardc dcr lcttcrs varl hct rvoord lacl is r4). Ovcr dit uerk
lczr: mcn G,aetz, (;cschichtc der J den. dccl 6, p. 3rJ -'323.

4 Iosd b Itf,aïnr Itaro (1488 -1575) schujYe, \'an Bcth
Iosct, een commcntaar op Iacob Àschórj's 1(,eriem cn van cen

compcndju dcl rabbrjns<trc rvetten, \'oorzoovcr-re dczc uit
den -lalmurl ol lntere bronncll stammcn: het nlodel val
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Iacob's 'l'o€riem is gevol8d; Sjoelchan Àruch is ook in 4 deelen
verdeeld, Omch Chajiem, Ioreh Déah, Chosjen Mispat en
Eben Haezer geheel dezelÍde titels en dezelfcte verdeeling der
stoJ als bij Iakob Asheri, zijn voorgangeÍ. Men zie Graetz,
Geschichte der Juden, decl 9, p. 428.

5. Moses b. Israel Isserles (REMA) r5zo-r573 schdjver
van Darcheh lloseh, commentaar op Iacob Asche 's werk
genormd "ub 2. Zip GÍJ,t7 dcel g. p 472.

6. Salomo Lu4a r5ro-r5?3 schíjver o.a. van responsen
(antwoorden op vragen omtrent quaesties 1'an ritueelen aard)
is een dêr meest beroemde manncn uit de Poolsche school.
Zie Cíaetz deel g p. 467.

Men bedenke dat in dc Rabbijnschc Litteratuur de schrij-
vers genoemd worden bij een naam die gevomd worclt door
de beginletters van hunnaam, dikwijls met dien van hun vader
te vocaliseeren. Zoo heet Rabbi Moses ben Maimun RAI'ÍBÀM.
Lurja: Morenu Ha-Raw Salomo I-urja MAHRSAL.

DE EERSTE RÁBBIJNEN EN SYNAGOGEN VÁN
AMSTERDAM NÁAR ÁRCHIVALISCHE BRONNEN

door Jac. Zwarts

De mededeelingen omtrent de e€rste Rabbijnen en S]na-
gogen van Amsterdam, waarover wij tot dusverre bcschikten,
varen geen primaire, doch sccundaire bronnen, eerste vele
jaren later opgeteekend. Zoowel Seeligmann r) als Mr. Prins ,)
hebben deze verhalen reeds naar het rijk deÍ legenden ver-
wezen, doch tevens de historische kerlr van het v€rhaal van
Maria Nunez vastgesteld. Het geldt ook voor deze verhalen,
hetseen Prof. Dr. Màjer tsàlaban van het iets later ontstane
Poolsch Joodsche verhaal van de ,,Giildene Rose" consta-
teert 3), hoe nl. dê legende enkele episoden voor hct nageslacht
bewaarde, deze echter m€t elkander wiilekeurig in veÍbinding
brengt en de hiaten aisdan met rijke phantasic omspint.

Buiten clezc Maria Nunez-Iegende, bestaàt er nog het be-
kende Emdensche werhaal cn, daarmede later samengeweven,
dat van Jacob Tyrado, Don Samuel Pàlache en Jacob Bel-
monte, die alle drie als stichters der ecrstc Amsterdamschc
Synagoge gelden. Terwijl reecls de histoÍische keín der Nunez-
legende op zterchillend.e vestigingcn wces, hcb ik getracht die
der ove gc uit de Fimaire bronnen vast te stellen. Het groot-
ste materiaal hiertoe leverde het Ansterdamsche Gemeente-
archief, terwijl de heer A. J. Mendes da Costa mt uit het
archieÍ der Po.tugeesch IsÉë]. Gemeente op loyale wijze hielp
en de heer À. Terdu van de Nieuwezijdskapel het mij op
buitengewoon sympathieke wijze heeft mogeiijk gemaakt, de
prachtig verzorgde archieven der Ned. HeÍvormde Gemeente
van Amsterdam te Éadplegen. Ik hoop, dat ik de nieuw ge-
vonden Íeiten in het juiste licht beschoulïd heb, en heb mij
zooveei mogelijk vanpolemiekonthouden, iegen hen, die vóór
mij over dit onderwerp naar de oudere inzióten hebben ge
schreven en gepolemiseerd. Het leek mij thans alleen een
gebiedende eisch, dit hoofdpunt van de geschiedenis der
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Joden in Nederland, naar pdmaire authentickc bronncn voor
den vcrvolge vast te stellen. Wordt hiedoor \íezenlijk niets
aan de algcmecnc opvatting dczc. geschiedelis vcranclerd,
het zal blijken, dàt dit punt zich langs geheel andere lijnen
heeft ontwikk€]d d:rn wij vermoedden, hoewel het \r,ezen daar-
van, n]. l,et sarnen8aan van gcneenschappelijkc bclangen,
1 €rbij onaangetast blijfi.

L Wie is lacjl) 1j'tddo?

De legende vàn Jacob lyndo a) bljjkt, hoe$,el l.rter met
het Emdensche verhaal sam€ngeweven, oorspronkelijk, daar-
van los te staar. De naam .facob'Iyratlo rvas in gee Amster-
damsch archi€fstuk ierug 1e vindcn, doch dmrtcgcnovcr
staat, dat de, door de Brrrios opgctcckendc, lcgerde henl als
stichter der Synagoge,,Bet Jahacob" (Cas:r de Jacob) noent 6)

en, wat mccr zegt, het fcit, drt een zilvcrcn Wctsrolschild
door hem in 1607 n1et zijD echtgenoote ltàchêl aan de Syna-
goge gcschonhcn G), nog in d(] Portugecschc Synagoge vooÍ
harlden is, dat daar ook alle jàren nog op den G.ooten Ver-
zoendas €en H$cabaseb€d aan zijn zielerust seÍ'ijd u'ordt 4),

en hct in 1613 gedruktc boek,,I-os siete dias de sernana"
aan hem als ,,Parnas de la Nacion Portques:r. . . dc Àm-
stradama" is opgedragen r). Zijn vcrhaal lart hcu (,p den
Grooten Verzoendag van 1596 gevxngur rcmtn Drrt dc ccrstc
tc Amstcrdam biddcndc lodcn a). l'yrrdo \yist lllrrgenÍiesteÍs
te overluigen ixn het nut, ílltt (1(,vcstigi g dcz€r klpitaal-
krachtigc kooplicdrn voor 

^mslc(l'rn 
lron opleveren. Zij

herkrijgirr rlc vr ijIcitlL,D l,(it ltunsliijc ,.s,,1iaat irordt nn r:lar
Portugal gcschr.\,cn. l)c vcstiging \ordl ccr fcit, en zoo \rerd
op het Jooílsch{r N n]ll*'jrrar sitlsl 1597 de cerste Synqogc
tuBc\vijd.

M€r weet. dat Uri Halevi latcr uit Airsterdam is v,:Ítrok-
ken'), zoodat zijn later ovcrudcn clders klaarblijkclijh oor-
zaak is, dat lct Liascabagebcd voor hem tc Amsterda niet
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gehouden lvordt Dat dit \rci voor Tyrado het gcval isa),Icert
ons, dat zijn beteehenis voor dczc €crstc vestiging jnderdaad
van gêNicht moct zijn ge\\eesir. Verder moct men toir de con-
chsie komen, dat indicn l'yrado rverkeiijk pcrspccticvcn voor
Amsterdam hceft geopend, hij in icder gevrl .lê Anrrn.r.l.m
sche vcrhoudingcn mo€i hebber gekcnd, cn Nci niet als
vreemdcling, cloch nls gevestigd tunsterdamner. Zoo alleen
is het ooli te vcrklarcn, dat men'lyrado cr voor spandc,
terwijl toch ook íle andere Port[geezen zich voor Burgences-
ieren verstaanbaar kondenmakcn De ieSende 3) maakte zich
van deze n1oeilijkhcid ccnvolrdi8 af, cn lict Urien Aron Halcvi
tegelijk gcvangen nemen, rïaardoor het geval trannemelijk

Zoo mocst dus de vra?rg: hceft Jacob Tl'rado bestaan?
toestemmend bcanhvoord wordcr. I'Ict schccn mij gc-
makkclijk, de juistheid der Tyrado legende in het Amster
damsche GcmccnteaÍchief tc onderzoeken. Lnmers heeft
hij $.erkelijk bij hct tocnmalige stadsbestuur eenigcn invioect
doen seldcn, hcc{t hij verkeljjk op de beteehenis der l,oriu-
gcczcn voor dclr cconornischen bloej vàn Anstcrdam Sc\rczen,
dan moct cr in d(i l){rschciclcn dier Xlagistr:ratscolleges
ook iets ie vindcn ziji. Zoo,rls bckcnd is. vormt clc gÍoote
Inoeilijkhcid, zoo.lm l,ct l,ortÍgc.rzll ln,trcft, (lc nallmsvcr-
wjsseiing bij op€nbarc a.tcn Zcl{s Uri Hal.\'i vorrt zelf
dicn naam nooit in dc publiele beschcnldi, hoewcl hij ryct
xls zoodanjg tcekent. Ik mocst cr dus op be.lacht zij| een
alias voor Jacob 'fyrado ie oeten llantre{lcn cn stelcle
nijzelf de volgende vraag. ls er bij de Amstcrdanschc
tocnmalige ovcrhcicl sprake van een Portugccs, die haar op
het ccoromisch voordccl van Amsterdam wijst? Hct ant-
woord, d.rt il. l<on vaststdLn. htirlt bcvcstiecnd. $rerkelijk
heeft ccn Portugecs biertoc cle mederverking van den Ma-
gistnat verkrcgen. Dr:ze íiguul. moct dan \ïel dezelfde zijn
als lacob Ty.ado i'llll de legende en deze gebeurtenis dient
dan als haar ken te worclcn bcscholi'rd. D€ze {iguur is nu
nicmand andcrs dan de groot koop an cn rcc.ler Manucl of
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Emanuel Rodrigu€s of Rodri8ues Vega, de zoon r.an den
machtigen koopman Louis Fernandes uit Àntwerpen.

Alvorens 's mí]rs komst en bcdrijf te Àmsterdam te sche{sen.
is h€t noodzak€lijk den ioenmàligen economischen toestard
dier Portugeezcl aan dc hand vnn het b itengeneen knappe
bock van Mr. lzal Prins ') even nader te beschouwcn, want
ook SynagogcD cn Rabbijncn \'lorielen op de economische
mogelijkheden vàn de Cemeenteleden- Daardoor \ias het ook
juist gczicn van de heeren Prins en Seeligmann, om bij het
ontstaan van de ee$te Anstcrdamsch-Joodsche Gemeenschap
hct Srootste gericht aan de economische verhoudingcn toe
te schriji'en, hoe1vei ik dit nict uitsluiicnd het geval acht.

Het drijven der In.Ilrisiiie en dc buitengerone begunstiging
van vreemde kooplicden haddcn dc llarrarren naar de V1aar1-
sche en lat€r ook naar de Zecu$schc steílen getrokken. Ant
\r'erpen verdringt Brugsc hicrin door dc vrijzinnige handels
poiitiek en schenkt hrn veierlei privilcgcs, 

"'aardoor 
zt

AntÍ'erpen tot de ccrstc ncrcldhaven en tot h€t centrllm van
den Indischen peperhándel maken. Tenvijl de op cconomiscl
behord bedachtc magistnat de Portuse€zen uit alle macht
beschennt, $'il het certmlc gezag vóór alles het Katholichc
geloof gehandhaafd zien en zoekt het daaroDr delMar.anen
bloei en macht en daardoor tevens dicn vanden ADt"'crpschcD
Magistmnt te fnuik€n. De stad moest ten slottc toegeven en
ziet door eindelooze geloofsvervolgingen crl gcidafpcrsingcn
haar lrelvaart slirlkcn. Na dcze overwinning voe.i Keizer
Karel op 29 April r55o de Spannschc lDquisitic in.ic Neder-
landcD in cn tcckcrt op lo llei d. a. v. het verbannings
decre€t der,,Joedelr en X{rrrrancn', dic binncn:lo ctagen het
land zoudcn rnoeten verlaten.

Nr ziet de Frànsche kroon dc g_clcgcnhcid schoon dcze voor
spoedbr€ngende lieden tot zich te iokken, zoodat koning
Hen.lrik II dezen grooten stroom Vlaamschc Mananen in ge

heel Frankrijk, gelijk geboren Franschen, volledig woon- €n
borgerrecht verleent, in het vcrtrouwen, dat zij hetlmd,,veu-

- 
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lent aider dc i€ur bicns, manufactures et iDdustries, de sortê
que cela nous meut à les bien et gracieusement traitc.". Daar
onze X{anrel van Portugccsche oudcrs in de Ncdcrlandcn ge

boren'9) is, eD vóór zrjn definitieve vestiging te Àmsterdam
koopmàn ir Nantes was, blijkt ook zijn familic van dcze
Fransche privilesiin te hcbbcn gebruik gemaakt *), hoewel
IIaDuel ook telhens í'edêr bij tusschenpoozen tc Antlverpen
verblijft, lvaar zijn lamilic gcvestigd bleef. Blijkens Bijlage I
vas deze Manrel Rodrigues Ve(i)ga een zoon van Louis
l-ernandes en Leonora Rodrigues Veiga, cn had hij jn 16rr
nog minctcrja ge brocders cn zusters. Deze Don Louis Fer-
nandes (1542 -16(]2) en gade, $'eken mei hun zoon Cabriël
(Manucl's brocdcr dus) in 1612 naar ltottcrdam en Amster-
dam uit, en even.rls ir1 Antwerpen, waar dezc lamilie met
rdellijke regeeringsgeslachten geparcntccrd was, waren zij
ook hicr aanzienlijLe rccders'g). Uit het Protocol van den
Ámsterdanschen notaris J an I ranss Bruyningh in 1596, weten
Nij, dat,,d'eersame Emanuei ltoddgu€s Vega Coopgcsel
vànde portugyse nntic, althans $esend binne d€scr stede my
notaris rvel b€keni" in het schD ,,Dc I'lope", 7lr lasten groot,
pakken gocdcrcn cn ,,vcllcn" mrnuíacturer laaddc o.a. van
zich ,,€nde zvn brocili:r (;xbÍiel Fcrnandcs, $onende tot
Antw€rpen" en v:tn ,,I-ouis fornrndcs tot Anh\crpcn ende
Manuel de Palachios tot t-ixbor" (Liss:ibon), bi,sternd voor
I3artholomeus S.rnches te Lissabon, SinnD l)'mdradc tot
Port à Port (Portugat) cn Bartholone AlverisOccordo, Porlu-
geesch koopman, waartoe hij Enanucl lto.lrigus Spinosa

,,rcsidcrende tot Nanies ir1 Bretaigne" machtigde. Dit blijken
allen vcnvantcl van hem te zijn, ter\\'ijl ook Duarle Fernan-
des, mei wien hij herhMldelijk actcs passeert, rls een van zijn
broeders voorkomt c), niet te venarren echtel met zijn 8e-
.lijknamigen neeÍ +*).

1 ur ucfs r,rocrlc. lr0n.te Ii.n.nd.r \vist nr ró.r $dcr vxn lrotri4 Hctrdrilt
lv vrtr |..irrijk, Ni.r! schul{l!ischer hij \Í]s, o! so.riEclij\c rijr0 Ncderoptrdtrc
dcr Po ngcezcn tc \artcs tc rc.lÍijsen, dodr d. Ncd.nands.trc dnshndisb.dcr
r,lijLcn hcn, dar sun*iscr (ftnE p. resl.

t') Bij hei zo.r .nL'ansrijtc ond.Ízo(r r..rrlinf.l rv.rNaÍt.íanili.bctrlr
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Het vcNarring \'lekkend verschil nr Beslachtsnaan van
anuel en zijn zuster Gracia met hrlll andcrc broers en zustcrs

komt, doodai Manu€i naar Portugeesch gebruik, evenalsdeze
zustcr. zich naar hun moeders kant noemen. Zii \ïaren aldus
Íamilie van het aanzienljke geslacht Rodrigues d'Evora y
\reign, aígekort Roiz da Veiga, gcdeeltelijk geassimilecrd aan
den Viaanschen adel, dat : s I-evy Ximenes, Ximcnes
Cardoso, Teireira dc \Íattos, Salvador, Cohen Caminha enz.

te Amstcrdam cn Hêmbtlrg weder Joodsch is 8e\ïotden. Uit
de r tvoerige beschri.jvingen van Tcjxcira de Maitos r0) en

Denucé'!) blijki, dat dit M.rrrrrrlcngeslacht, lvaarv:ur er tot
Markiezen en Hertogen zij vcÍhcven, van Itodrigo alias Dr.
Thonas de (la) Vcga a{stamdc, .lic in r.tg?, in het rampjaar
der Jodenuitdri.jvtug, met zijn zoon de wijk ntl,r Portugal had
genomen. Omstreehs 1560 nu vcstigdc zich dc ic Evora ge-

boren Manuel Itodrigucs rl'livora y \ri:iga, Edclnlan van den
Huize des Konings ,rn vader van den ecrstcn Baron de Rodes
met zijn neel Ferdhard Xnncncs als recders en bankiers tc
Ant\rerpen, blijkbaar dezelfde, die recds in 1567 tegen cen
Hoornschen schipper Jm Dicricx optrad 11), die ccn pakket
paarlen, hcn door Ruy I-opes tc Lissabon toevertrotwct, zou
verloren hebber, dezelíde ook die dc Íraaie kapel in het
St. Franciscushloostcr tc Antwcrpcn stichtte. Zoo blijft ook
onze Mxnuel R.,ílri8'n-"s \rega *) nog naderhand te Amsierdarn
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met zijn familieledeD Nicolaas ltoddgues d'Evora, Durte
Xi enes en Antonio FailleÍo') te Antwe.pen in handclsvcr-
binding.

Ant$'erpen is ondeltusschen Calvinistisch gc"'orden en
hoewél ook daarin enkele arÍanen geestelijke bevrcdighg
zoeken, blijven d€:ranzienlijke huizcn, die cconomisch he1

mecst van Spànje afhankelijk zijn. Kàtholiek en dus alzijdig
van den opstand. Ondcr Granvcllc echtcr brcngi een nierwe
Marranenstroom ool nieurve Joodsche impulscn en Philips'
spionnen \íeten van deze kleine luiden reeds een clandestiene
Synagogc en enkele .Ioodschc symbolen, : s besnijdenis e.d.
te verklappen; in den vervolge rvorden aldus Maran€n cn
Càlvinisten in één adem genoemd.

Het is ordcrtusschen lct dcn bloei van Ant\\crpen gcdaan
en reeds h.d de Antwerpsche Portrgees Andre$ Dias den
ecrsten M:rrraan ])icgo Pcrcz als zijn vcrtcgenwoordiger naar
Amsterdam gezo den. En nu de levensvoorwàarden van den
Ant$erpschen bloei vernietigd war€n en de Marranen in r57?
een algernecn Ncderlandsch privelc8c rvistcD tc bcmnchtigcn,
in 156r ritgebreicl r'), trachtten dc onderiusschen afgeschei-
den NoordclijLc N-cdcrlmdcn, dczc Vla nschc X{arranen met

lri!se!,daDl iLl,ierdd l,@r H 1. A \1rrdxn,. dn
nid rll,".n.rl.'lt {kr LicÍó' 'ldlr 

iujj,Dt lr.i l,c
rl! l'iil1s.' !a nrijn

tc"inAcn l,c!o(l ri lr I .lh'
dd,3l.n,ri,rtrs,d,:,.rrt.rl.,DLIrrn\,rijl.(,qLLL.Li(l/j,r,d1tnrreDn:r1.
lir dnor oI} :! lrntrrri,isi h l is{l! r is 3,l n$n,,,i ri zird LÍ,.d.r ir lrruiliii
!er.rnn.rij,,..trdrr l,ij(lii r, Nljk..y.frlslil|lxi]d,j!!lnodlcr(rÍlnrrndxr

r;sn! (lÈ 3 Fa. rrccg.. i. ,r",Lls o.k lrij .rc ,loopdl
zirier kndcron sti.rls v.1. z.cr lr,Lric lir,c !d ' s! rijri (l,lijktr\ nij,Lc puo

' 
Ii!lr rÈnri). OoL,rr,,.u{1.,! rr I'D, io, L,rocr z, L{!r 0, vordrn, ir.,ilic n r. 'iir.

lirnan(loz,,nic in ,rls ro( liliii(Ds nLij,r rlíra r'
i.jssalDn ii, nrar itr dri lrar sohc.l vii\villis nxx. ai*trrli
jren nos hons t. t-isrl,or ,,ni. rich rar de Ílhi:xtie ll

.) hr (l.an l)ri.r vxn rri J rrri':s, s.br..r ll,Í. l)..-1.1lc rL uij !vcr 1l3tru.l
RdiriÁues\'.!r:..lliii\g..1!.r hooÍllltrr ze.rmD

zierrijl,.ijk PódrscG h !6lnd,l, d' is nrt nL,llih vl.t 'srÍl ll\ trde,oor draaFi I'ij, rorc rjo"!,, 
^e,Ll. 

l,lijl.' 
' ii o j,. rltr.n. .1an

.loopmrD nraviji !lo.tradc. nr Nrlrrs,ijd! , ro r, ' rt ?.lir (1.! !. (t.n flnl

.!.r. r).or ziin. ,n..d.r is r,ij ni rr\in filo' Ínri
Ro.lcs, $i.n\ s...1 KatholicI SAta.ht cr DiliLl u r i,ts.roors 1,.lniiLl l,rn ?ijr,.n
nog vrd.r L.lrcnd Il ln nrn noÍltnnoo.(tc zoo coml,ct.nL. \(Íler. shntns !]n
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Ianu.l l-op.i lcnÍr wo.di :
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eèn.oor rar v,rdid,!dr.rdxt(lrnsclvonn'L srrc.e'lift, .rlddcl.ny.rv:ll.n
mdc \rii ncso.ic gcra.crt is". oolt LóÍÍ lii IoÍr.d (r]ijr. 16Ír lol. 3r. (r 5rs)
,,Lopo. lrcrn.nd.z Dua 0 d. rlonra Inalos Poftusrcsrs \.or, \'elk nrxn .,Jc
rÍ.u:' .ok bii hc! l{.lt. trnLi.ho er..pic \
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hun pepermonopolies l erheen te lokkcn. Dczc komen echter
eerst, nadat de onovcnvinnelijke vloot in r5E8 verslagen is
en de door hen gesteunde Portugeesch€ kroonpretend€Dt
Don Antonio voorgoed heeÍt afgcdaan. In r5B3 \Í'erd dàn het
eerste Noord-Ncdcrlandsche sauvegarde voor de Portugeezen
uitgevaardigd en in r59o krijgt Amsterdam zijr ecrctc Mar
raansche burgcrs.

Uit de brielwisseling van de Statcn Ceneraal met hnn
I-ondenschen ag€nt Caron deelt Mr. Prins (p. 16r) nu mede,
dat onzc Emanuel RodrigLrcz Veg:l lvas ,,\'an Podugeesche
ouders in deze landen geborcn, onitrent ro jaÍen geresidee.d
hebbende binnen Amsterdan". Zijn komst moet dus op r59o
gesteld worden. Daar hij in 1575 scborcn is cD zijn broers
Srs. Duart€ en Gaspar Fcrnardcz rl,specticvclijh 2S Juni 1587

cn 6 Febmari r59o te Antwelpcn gcdoopt ziin (tcnïijl z lks
met hun reeds genocmdcn l'1xÍlcr (;alrriei .]r Decembel
1576 gcschiedde) o), nloei dtls I-ouis Fcrnandcs zich reeds in
dat jààr met zijn gezin tc Àmstcdam hcbben gevestigd *),

zooals \rii zulks in drt jaar ook van Raphadl Cardozo Namias
weten, tenvijl de ook tc Antlverpen gebo.en Sebastiaar
Pimentel in r59,{ naar Amsterdan volgde !). Kort daarop
blijkt hij Neder verirokken te zijn en zich het Protestant-
sche Fmnsche Nantcs gevcstigd te hebben, \raar hij ook in
dc ccht moet zijn gctreden. De HollaDdsch-llngelsche stroop
tochtên, $'aardoor d€ liarrancn gevoclig uerden getroficn.
rvarcn cchter blijkbaar ooÍzaak, dat hij in 1595 voorgoed tc
Arnsterdam gin8 \!onen, dat daarvoor het veiligsie schcen.

Hei rncest doct hij nu zijn zaken af bij dcn ADstcr.lamschen
notaris I-ieven Heijlinc r3), r,ieDs protocollcn ons vanaf 6

Jllii 1595 een becld van de verscheidenhci.l cn den omvang
van zijn Ansterdamsche hand€lsbcdrijvigheid geven. Op
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riJ Octob€r 1595 kocht hjj als ,,coopman" gocdcren uit de
schepen .,De Douijn" en de ,,.Joest"(?) en op 6 Novcmber
passecrdc hij een procuratie tegen llet sterfhuis van z{:keren
De Lancelot ,,dccedé en li villc de Rochelle" bctrcfïende
,,derui planches et cic trois pianches', die in tret schip dc
,,Phenir" (l) gelnden \ínren cn op 4 Maart 1596 met den
Rotterdams.her schippcr van de ,,Sintc Pieter" betreffende
,,voetbocycn" hierin ge1:r(ten, welk schip vergaar 1las op de
,,Nieuu.e Sn:rb?|ai '. Op 7 Maart drijft hij handel rnet negen
Hollanclsche kooplieílen en op 7 Juni met vicr, bcn€vens Pedro
Lopez Pischotte (.: Peirotto) erl zijn l-issabonschen wenvant
Bartholome Sanches I-isbonn, beirev€ns in r.597 (gezamenlijtr
mei Alfonso Dijas)met een koopman vnn \rillenova in Agarbe
(Portugal), ílie eerl schecpslading goedereD kocht. Veelvddig
$nren zijn betretrkingen met dc Fransche havenstcdcn,
\r'anrheen velc Ant$upsche MaÍànen tijdcns de beroeringen
alclaar $aren LlitÍlewekcn. In 

^ni\yerp€n 
\r.rs nu rccds lang

het Portugccsche Marranengeslacht Nunez gevestigd, ver
\rant aan ltodrigDes Vcg:r, zooals verdeÍ nog blijkcn zal. Op
de door Gods rr) gcpubliceerdc lijst van dic van de ,,Natie
van Poriugá]", die op -l Novcmber r57z te Antwerpcr $'arcn
gevestigd, liomen volerlci lrrlclr van dit gcslachl Nunez voor,
en ooL van hei gcslacht ]rcÍnar(lcs als .lcronnro, Dicgo,
Jorgc, 

^grel, 
Xlamlel en ook Lnys lrcrnan.lcs, Manuel's

v ,.lêr on.l-- d:. \ ,Í ,h Nun,, Í.' ,rlr, zir. , r !r r riE, n wi.r'
{.rnilicrelatie met onzen NÍanuel aanstonds al direct dt de
ioevoeging biijkt als Ànthonio Nrnez \riega eD ltuy Nuncz
\ymenez. Naast den naan van Manuel's vader komt nr
daain ook voor die van Estevan Nunez. die evcnsens naar de
Fransche havens uitveek cn zich te Calais vestigde. Van
hieruit trcïfen \ïij heÍn m bij ílezen notads op 9 Uci r59z
aan (Bijiage II) en zoo is hij het e€rste lid van de Nunez
{amilic, dat \vij reeds vóór 1597 nr handelsrclatie mct 

^mstcr-
Zqen wij Manuei in 1596 en r597 in handelsbctrel<khg mct

Lissabon en zien 1\'ij de Spaansch Portugeesche Inquisitic

r) rlij htrd nrl dcn, .rcNcrs rnxchrigon, !,fLtrs.Ncho ro.pnr lrt.diran.l
rinnetus.n.vrirKlLkl. d.r si:im ri.mrrnL rcrlrcr:.r 1c hebhtr, Anhrc.petr !.r
lrterd $ rar.Itcnl.nvc roHrn (I'rnL: p. rrsl, ?trll*itrverba nrcide r'ran
scl'. nLÍic (rj31)en hot sp..digdra.op scvolsd lrl.( rd 

^rhrerpctrdoor 
P.rmr.

r.s íór liugeneest.r rlr ix artr st.Atl.sond. e.r .migrnti. \rrl,o.l voor .lt

lcso.dc ntgezetenot h.d rt{.k.n.risd.



r56

(toe'l ión), iD dat jaar 1596, zoo\yel de Nunezfamilie il] Lissa,
bon vclvolgen, als tc 'lolcdo cn trÍadrid eenige fanriliclcden
en nauwe betrekkingen van den in de Nederlanden geboren
cn gctogen ]tmarlucl liodrigucs (Vega) aanhoudcl cn op al
hlln socderen sel(l ct1 scldsNaruden, hvaarondi:r' die van
ManL'el) tcr $'aarde van gooo lransche kronen beslag leggen,
.lan blijkt, dat dc vernrairdc ,,Aryonautenfahrt" van Maria
Nuez en haal. familie rlxar ,\mstc.dam in den \\,inter van
1596/97, door jtnranucl lto(lrigucr Vega ,,te rriddcn der ver-
schrikkjrgen der rvreedc Inquisitic" is voorbereid *). Uit
dczen sanenhang cn oo1( uit íL vcrirantschap (zie BijIàBe
Xó *) blijkt n11 wel, dat lÍlnu(l hct initiltief genonrcn hccft
tot de ovcrkomst naar hicr van (l( zc nlrchiiSc cn aanzienlijk€
Itodriguez Pcrcyra- cn IloDrorrl ot lÍ(nnifrnilic, {clkc
làa1ste volgens Rollan(] 1a) r]og in 1'(rl snl als ,,lsranche (le la
famille Pe.eira" voorlr(nDt. llij liorr hcr] voo ichtcn over het
nieuwc, verre cn {rlbdicndc vn(icrland cn huu rninder aan
zienlijkr positic. dn, zil al(laa, zoudcr n cnlcn, doch \\'aarbij
hen vrijhenl goraarborgd \\'crd. Hierop i\rcrd dczc familie
van {le oud-naarschalkei connétobles I'an Irortugnltot dezcn
avontuurljjken ovcrtocht n.rm Amsierdatn bewogeD.

Op zijn ve'zoek vcrlecncn dc StatcD cen€Í:r.rl Emanuel, die
ondcrttrs-(chcn van Nantcsrt) tnct vrou\. cn acht kindcrcn

^msterclanr 
$cder bcrcikte, op 28 Dccernber 1596 voorloopig

voor dric maanden brieven wan ,,sc(c)uritó dc corps", zoodat
hent gecn schuklcischcr in Holland en West \rricslan{l ocht
lastig vallcn ,). ']'eekencn.l voor hct lllnzicn, dtt Xrlanuet klic
rvij oDdcr dc hooíden dcr líara,rcn cn l,un corrcspondenten
ir het buitenian.l als in i)ortugal zulllr zic,r) toen reecls in
,q.nrstcrclam genoot, is lret feit, clrt dil vrijgcl€ide op.Ít April
1596 door de Staten op voors|rark idn B ryene.síeftn Le-

ae\1ëns I.dn r.tschillende lnsíe ai s.ltc 
^ooflitdtlr 

voor onbc
paaldcn tijd verieng(l werd, tot(lrt hii Ncdcr dc bcschikking
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over zijn door dc Inquisitie in beslq genomen vcrmogen zou
herkdjgen,). Slechts nr hen gehoord tc hcbben, beloonlen dc
Staien eventueel van .Ieí opzeggingstermijn van twcc maan
dcn gebftik ie zul1en maken Zoo lcgdc onze Emanucl Rodri-
Srcs,,trls eerste Portugecs van dezenieuwc generatie", zooals
Mr. Pins hc noernt, dcn Amsterdamschen burgerecd af.

I)e yestiging hee{t nu vasten voet gckrcgen en reeds noemt
Mr. Prins ons ook nog Antonius Rodrigres dc Melo (9 Sep
tembcr) en Franeois RodrigLles dc \iiU:r Reaei (ro Dccember)
die toen burgel. rverden. l)oordat de oudc Poorterboekcn niet
allcn meerbei'àard zijr1, kenncn \\,ij geen andercn; r.el zagen
wij l)uartc Fernandez ook in dat jaar uit I-issàbon rnede-
komen, terwrjl (zooals blijken zal) ook de aan lÍanuel verÉ.ante
Mendes-familie toen Portugat verlict. ID ieder gevat *as cr
*'eer een gehecle groep, dic zich toerr vestigdc, zooats jk door
een zecr toevalligc bijzonderLcicl kan mededeelen. Het mach-
tige lid r.an den AmstordanNchen ltaad en Schepen Hans
llontcmantel narrelijk leordc, zooxls dat toen \\,el gebruikelijk
was, het ltesolrtieboeli vnn dit jaar, \'aardoor dat decl
(geltk allê Resoluiicbockcn van huge ccstcren cn Ord,
Burgemeestcrcn vóór 160r) vcrbrcrl is gegaan, cn schrccf
daarvan.le licrop l,drckking hrbl)uldc rcsolutie getreel in
zijn ,,Annotatien vllll civiclc saockcn li ,rl, in c]iirrci door
ProL Kemkamp opgenonu 19 l,llijlrllrs hct iloor. mij gc
raaqteegcle origincel, s'as dit ll{schiït bcdoelll rls bjjlage
voor een dossier ovcr ecn genengd huwelijk vxn .Jar Cardoso
in 16.Í9, dat grootc ergí,rnis vcroozMkte, zoodai de Joodsche
Natie bljjkcns het cxtract uit hct $rillekeurcr-bock ook
vcrder moest ,,sorgc dragcn, d:rt Diet gesproocken oïtc ge
schrevcn werde, wclck eeuichsints so11dc mogen srrecken tot
versnndeiissc van onzc Christchtckc Retigic mct te pogcn,
€enicl Chrislen pcrsone vlin onsc Christctjicke ltetigie aff t(]
trccken oftc te besnijdcn", tc vcrlciclen, ol tc hrwen. Deze
Chistelijhe dochtcr $'as Dr, ol11 Cardoso tc kunnerl hurvcn.
,,Joots ge{'orden", Í-aarcp hrsschcn hen rcds twee huwetjj ks
pÍoclarnniiën ,,s€gaeu" \l:arcn. Wct \!crd bij dczc rcctrts

r) \rrrl. \rrrz \r h.t 1ol-idnr. jrxr l,ri ha.r hurdijr (r& o,)k Í:sjstcrÍl
rl.d rli trrl'r nur. sr. Dnrfr r(as rxfnil Lissilron
!. \rrn.Í1trrj !rdi!1rr (zir. !!Lt Lilrrr{ \tl
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vervolgin8 aangeteekend ,,Jan Cardoso hccft icgcns d presi

dent bekent, een Christen Seweest t'sijn tot sijn 16 ofte r7
iàer en alsdoen met sijn vader Joodts gelvorden €nde besne

den t'sijn", doch nadrukkelijk verklaart de Officier Joan de

Witte in zijn consultatie (waartoe onze bewuste resolutie
dienst mocst cloen ) ni. op 28 D€cember 1649: , ,alsoo een groot
onderscheyt behoort gemaect te weden tusschen Portegysen,

als mannen, die hoewcl gecloopt, nochtans van

Jootsche affcompste sijn, ende de oude Christenen €n het
lantvanhct Christendom veÍsakerde, comen Joots te worden,
om met Joden 't sy oude off nicuwc te trouwen, vermits in
regarde vandeselve blijft plaetse grljpende de voorgemelde
quade consequentie ende daerom oock cle voorseyde rêsolutie
van de H€eren Burgemeesters ende Schepenen gestatueeÍt
is jegens de Portugijsche Joden, hocwcl dcsclve in Portugal
gedoopt ende sulcx Christcn geweest zijn".

Uit de .csolutie wan 1598 (Ilijhge III) blijkt nu met zeker-
heid, dat de groep van Mada Nunez enz. niet alleen voor de

Portugeeschc Inquisitie gevlucht was, doch ook ivel degelijk
te Amsterdam ,,Joots" rvilde norden, in zooverre zij althans
daartoeinstaat waren en dat het Burgemcesteren bekend was,
dat deze Maranenvan Joodsche tendenzen voorzienwaren *).

Daarom ïerd hun vóór den eed te verctaan gcgeven, dat
B[rgemeesteren Yertrouwen dat zij als Christenen ,,eerlijck
zulten leven" en dat te AmsteÍdam geen anderen Godsdienst

,,can noch mach toegelaten wo.den", clan die rler openbare
Ge.eformeerde Staatskerk. Zoo bleven zij Katholiek naar het
uiterlijk leven, en nu zonder inquisitievrees ook in Joodsche

chting, want ik ben het hiema met de heeren SeeliSmann 1)

en Pdns ,) eens, dat de herdruk, die vóór 1600 in de Noorde-
lijke Nederlanden in Latijnschen letter van Samuel Usque's
,,Consolaqam as Tribulaqoèns de Ísrael" (Troost voor IsÉëIs

r) }{lgo de Gi@t sp.eekt dao ook uitdnktclijl, var ,de vlngn!êlijlghen uyi
Pór1rsael, een eedeelte der oov€rseblecvenc Jool.í dairijk, (diê)uyl vftês v2n
ordêlzck over numen wàederrijkcn godtsdicct" cr and.re ónr nalêÍieêl voór
dêêl itr r5o8 ma. Amsterd@ zij! sek@n 1!.
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Verdrukkhsen) verscheen, zonder twijiel voor helr bestemd

Toch zouder er, zooals ik straks hoop aan te toonen, nog
een vjjftal jaren voo.bijgaan, aleer het werkelijke Joodsche
leven vanuit Emden in Amsterdam zijn intrede zoudoen,
nadat onze Manuel betrekkingen mct dezc oude Oost
Friesche Grav€nstad had aaneeknoopt.

In Lieven Heylinc's protocollen verder doorbladerende, zien
wij hem op ?4 November met twaau Hollandsche kooplieden
als groothandelaren op Indiè, betrelfende de schepen ,,Nostra
SeiioÉ de Victoria" en ,,NostÍa Senora de I-uz", beiden
,,comende van Indidn" en in 1598 zien \À'ij hem o.a. zaken
doen op Antwerpen en ook in gczclschap van Jacomez
Oacomo) Lopez Dacosta en Michiel Lopez Gomez en (bij
Íotaris Chysberts) met Hans de Weerdt, die X{r. Prins
{p. r49) voor een Duarte ho'rdt *), met een zekeren ,,jeune
homme portugez" Davcga Arias en tevens met David de
Weerdt ,,ma.chant flàment à X{aroque
inzakc ccn ijzerhandel.

Onder de verdere onbelangrijke acten
betreÍfendc lÍanucl Itodri8ues Vega, is die van 160r voor ons
belansrijk **), íJmdnt wij hcm hicr hct ccrst mct Dmden in
relatie zien nl. in een proc raiie tegen een schipper over een
pak baai, aangegaanmet Hendrik Flendebccke ,,Coopman tot
Embden". Na 2.) April, ioen hij te ADsterdam Dog ccD acte
teekende, vertrok Manuel weder naar Nantes, daar hij op
ro Mei daarop votgende, voor zekeren Rosa een akte ,,Nantes
Manuel Rodrigues de VeBa" teekende; hier bleef hij klàar-
blijkeiijk twee jaren, daar hij eerst in het najaar van 1603
zijn Àmsterdamsche acten weder voortzet.

Dezê àcte (Bijlasc IV) is nu uiterst belansrijk voo. ons
ondelwerp, omdat wij nu Mamel, het erkende hoofd van de
Marranen, met de famlh,e urn dên eersten Rabbijn lian Amster-

en Barbariè" *),

van dit protocol

.) Derê iddtilicatic is l,lijk.ns de

..) FóI. r{: vcrso 'D 
prorocol s4,
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