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trekken, maar tot een álgemeen erkend Nederlandsch systeem

is men tot nu toe niet gekomen.

Het volgende voorstel wil een poging in die richting zijn.

N'
{Spiritus, die aan het
be8in van een woord
wordt weggeiaten) .
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Inleidende Ofmerhingen:

r. Gevolgd is de wetenschappelij ke (Sefardische) uitspraak.
z. De aequivalenten voor de Hebreeuwsctre letterteekens

zÍn zooveel mogelijk in het Nederlandsche alphabet ge-
zocht.

3. De transc ptie kan ook door hen, diehet Hebreeuwsch
niet kennen, gemakkelijk gelezen worden en levert een
overzichtelijk sch ftbeeld.

7Í7 -
Bij zand.elheden.

;. De n wordt op het einde van een wooÍd niet weergege-

ven, behalve wanncer hij van een mappik voorzien is

2. Dàeêsi JonF wordr q. êrgc8even door v'rdubbeling:

no i,"i lia*oota - "n 
r'' l : ! n echter door her kup-

pelteeken.

.1. iig.nt"rn"n cn xl(êm'en l'ek'rrde woordcrrlloí'l'n op

dê gebruikelrjkP $rlze gcL rnseribee'rJ

v.olheeld: Kohelelh lI t.

lrNl't]i] Dtbln $f !)
1-t t'

Sjaflach lacbmëkiá'al Pèna j

timFá'ennoe.

hr-,nijiÍn ki bheróbh hà-jamim

ïPi! nlY



DE RESPONSA ALS SRON VOOR DE GESCHIEDENTS
DER JODEN IN NEDERLAND I)

door I. MaaÍsen, (Den Haag)

_ 
\\-i. dc gF+Iicdenis de. JoLtcn in ílc I,liJ,i(tcell!{en l]c_

ll-"ï:J,-.ïilql."rrrn door het hêrrckL.rijr. HcrillHê retarku, Ëes(orcakundrge werk.n, door Iijdgenoolcn a^"1.*.,,.,ll9:l'"J1"'1 trcÍr de onnr,r. rvaurorrdcr rreL J,,o.t".tre votk

vcrdreel hcl_í.ndcrc en de he,rnncring da.r,àan. t\ .j:rtmoed
r/)pracnour 'or rJd) root,r zicll nuk Licr êen Bucíl lienner

:::ï,1:-J,1t*,* psy.he. ..^rs icmand, die op \r,.e door,Én.\oI woror overv.rlten nn Cered. H J .nr.qkt roolr,i,rrond v,norl.Scluk Nu ovcrvrh llcm een lpeus. en we(li{or,r ontkomr
irl n:r Sevar'. Jhn veÍtett t,ij stccds ítia,vx . totJír trên,

::ll _",*C,",!^ 
gev.rl mer cen .trng overkc,mr. Zu,, i. trcr mprr-!dí r- oe taLerc rampen dêdÊD de ecrsre rprect.n Ond.rdr-vêle rndirêcte bronnen tot de kenn;( v:ln dezc (lonk.rc tiJacn nPmen de responsen anl$oordên on vragerr t,^rrêÍÍr,nd.

I.(lrFreuse adrgetc8enhiden cên fe Uctrng"lk. pto"ts in.r\eeos oc grootmeester Zunz h.eÍt in zijn cssry..Zur Lirnr,rrrrrq,$ Judrscl.,n ntjLtclaller5 in Flïntreicl urrd trrrrr.chLn.,..
lznr (,eiclrjctrre Dnd Lirerarur png. r57) op dc grnote $rrr(tcvrn drt brónnenm:ll.riait Fewezen. wr t,cm t,cf,rxn,et.n
urt rpoorg.votq4 en jn onzc ddgcn is deGionetsrlrc re,pon"nnlrtpr.rlu r (cn del bclnngrilksre bronnen voor 1,", riJ,l\irk
7no--rooo der Joodschc Aeschieclenis

, lr ,l( rcspouscn rrnkr Jicr eehccte Jooclscte sczcr zourt.

l:I,:,j"":,* recfr. voor ons oo8 voorbir. Her " *" on,Íe;_
::olel srr:om: die Jx6, o06o|.,.,, uir rle eeur\.;g r 1;.,.r1.Dr-rt wlrn den Joodi lrcn lcvnnwsil en lret ..die".liFrn Jocer..
rD vorrcn omvdng tol wnarheid máakt. Hier k, r ,1" cmstigeonderzoeker prvaren. ,lar her Joden.lom nret vcrsLdrd envclnFcnd rs maàr dal r lepti ircr lcven vall dllc lflnden enalle tijden.

-II9-
Hct Joodsche Iev€n der MiddeleeuN€n in Spanje, Noord-

Àfrika, Duitschlan.l, om slcchts enkele voorbeelden te noe-
meD - men kan het leercn kennen uit de responsen van ben
Àdreth, Simon ben 'l'senlach Duran en ÀÍeir lRothenburg.
De joD8ste onderzoekingen van Dr. L Èpstejn,) en Dr- H. l.
Zimmels3) hebben ons dczc kcnbronnen opnieuw op de
juiste waarde leeren schàtl(D.

ljcn geschiedenis der .lo(lon in Nederland, naar iveten-
schappeltke methodc Bcsc|rcven, behoort nog tot een lang

tekoested desideraturn. \\1:llicht zal binnen afzienbaren tijd
blijken, dat d€ze $ensch niol tot dc lange lijst der pia vota be-
hoort. Het spreekt vlrnzclí, rlat eeD groote literatuur hiertoe
zal moeten verwerkt ryordcn. Iien zceÍ groot aántal publica-
ties in der vorm vln tijilschÍftartikelen, monografiën en
plaatselijke geschiedenis dcr.Joden, heeft recds het licht ge-
zien. Aan de hancl van cen onkcl responsum is ook hier en
daar iets edegedecld onrlront .le iuterne verhoudingen der'

Jodcn in ons land. Imnros (lirt zijn vooral de voorname ge-
gcvcns, die deze litelnturr ons vcrscha{t: inzicht in zeden
en gcwoonten, indnrk van lxlangrijke voorvallen op de tijd-
genooten, inrichting van dc iDstihrten it] de Jooalsche gemsen'
te, kortom, het geheele drÍttlijkschc, meer intieme leven. Be-
deDkt men, dat bij het .J(xxLschc volk de godsdieDst steeds
de zon in het planetenstels(.I \las, (|rn verbaast het ons geens-
zins, dat dan ook alles ond( r lnaÍ slralen werd gezien. Daar
wordt het licht van de rcligit gcbloken door de facetten van
het Ieven en geeft onsde t;jdíicnoot zijn vaak zeer subjectieven
kijk op voorvallen en tocstanden, lloet ht ons kennis maken
met bijzonderheden, die ous hct ruchielnrateriaal niet zou
kunncn verschafÍen

Zooeven w€rd gememorcorrl, dlli hior cn drtlrr ovcr-een enkel
responsum is gêschreven. llct zijn (ivenwel membra disjecta,
die niet tot ecn geheel verrycrkt ziin- In hct algemeen is ovêr
de responscn als kenmiddcl voor dc historie der Joden in
Nederland rrog niet geschrcven. Dezc mededeeling is de eerste,
die een samenl€ttiig \ïenscht te gevcn van de gegevens,
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wclkc uit dc rcsponsen voo vlocicn. Op vollcdighcid wil ze
geenszins aanspraak maken, daar voorzeker een eerste poging
in d€ze richiing nog voor aanvulingen vatbaar is a). De gren-
zen, die ik me hierbij stelde, loopen vau de zeventiende tot
het begin der negentiende eerw.

Reeds omtlent de oudste geschiedenis deÍ bclangrijkste
nederzetting wan Joden te Amsterdam, vêrnemen we t de
Íesponsen b€langdjke bijzonderheden. Jndien ik dit gebied
even iets ruimer mag nemen, hooren we zelfs van de officièele
vaststellin8 van de ligging en den naam van dezc stad uit
een glosse van R. Mozes Ribkes (op Eben ha'czeÍ, hoofd
stuk r54).

Op 9 Eloel 542r (166r) vergaderdeu r-.abbijnen el gclecrden
van alle gemeenten aldaar 5) en kwamen oveleen in echtschei-
ditgsacten den plaatsnaam al.tus aan te duiden: Àmsterdam
genaamd Àmstelredam, gelegen aan het strand de1 zee ge-
naamd Tt ('t IJ) en de rivier -{mstel.

De naam van die ,,roemruchte" stad met haal vooÍ die
tijden liberale opvattingen was ook doorgedrongen tot lren,
clie zuchtten onderdeDzwaar teisterenden geesel dcr inquisitie.
Reeds uit zeer vroegen trjd is een responsum 1ot ons gekomen,
dat een schcts van de verhoudingen omstrceks 1616 geeÍt 6).

Om zijn belangrijkheid zij daarvan een gedeeltc hiel wecr-
gegeven.

,,Heden zit het volk rustig in Àmsterdam. De inwoners
,,der stad hebben hun streven gericht op vergrooting der ne-

,,derzetting. Zij schiepen wetten en voo$chdftcn, waaronder
,,ook bepalingen, welke iedereen godsdienstvrijheid verzeker-
,,den. Ieder mag naar zijn geloo{ leven, maar hij mas het in
,,het openbaar niet laten merken, dat hij tot een andeÍen
,,godsdienst behoort dan de inrvoners der stad. Daar deze stad
,,als toevluchtsooÍd voor de maranen dichtbij js, krvamen

,,vele aanzienlijken daarheen en namen het Jodendom aarr.

,,Ook Joden volgden hen hierheen. Ze bourvden zich een kleine
,,synagoge, waarin ze zich op onopvallende wjjze verzamelden.

,,Om niet de aandacht op zich te vesiigen noemden ze zich met
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,,gebruikelijke landsnamen. De marranen veraDderden hun
,,namen niet, maàr in de synagoge w€rden ze met hun Jood
,,sche namen genoemd.Dii had ten gevolge, dai de daar leven-
,,de Joden zich als Christen-kooplieden Be.lrocger, zoolr'cL in
,,handel, testanrent als schenkiDg. Bovendien lverd een Staats-

,,wet uitgevaardigd, dal men eeD acte van rcchtskracht
,,slechts dc,ol den stàdsschrijver mag laten maken, die ïan
,,partijen een bepaalde beiasting voor de overheid invord€rt.
,,Opdat geen belastingonkluiking kon voorkomen, {,erd straf
,,bepaald voor den schrijvcr, die op andere wijze een acte

Dit responsum uit zccr vlocgcr tijd is hoogst belarg
rijk. We vcrnemen, dai de ,Daranen zich algemeen ge-

sproken - tamelijk vrij kondcn bewegen. Voor mcnschen,
die zooeven nog onder inqLrisitoriale d\unggedachten gebukt
gingen, was het evcnÍ'el ocn vcrzekerde godsdienstvrijheid.
Deze stbjectieve schets vin (lcn toestand komt in het res-
ponsum tot uitdrukkirlg cn is rLls blik in het gevoelsleven van
den tijdgenoot belanglvckkcnd.

In werk€iijkheid kon ondcr den last der Remonstrantsche
en contra Remonstrantschc \ïrijvnrgen, d€ godsdienstvrijheicl
voor de Joden niet zoo openlijk geproclame€rd worden.

Volgens het Resolutie-b()ek vnn l]urgenleesteren is in rí106
en iJle- in rao8 het \Frru. k ru, lr, r . ankooppn !. n., n ê,F-n
begraafplaats bij AmsieÍdan :Llseslagen. \rokens àrldere be-
scheiden is de in 16rz bcgonncn bouw eener synagoSe ver
boden'). Verder blijkt uit notuiëele acten onomstooteljk,
dat zelfs in 1618 nog v:ln geel synrgoge-bouw sprake is ge-
weest. De mededeeling in het rcsponsum van den sina-
goglr-àor r is dus niet letterlijk te nemen.

Het feit evenrvel, dat de opgejaagde Portuge€sche Joden
hier een oord gevonden haddeD, waar ze ,,onopva1lend" hun
godsdienst korden beleven, stemde tot groote dankbaarheid.
De bepalin8en, waarop die vijhcicl berustte, zijn, rvat Amster-
dam betreft, althans vóór 1616 nog niet gepubliceerd. Toch
mag aangenomeD worden, op grold van docunenten betre{-



ïende cle verlecniDg van godsdienstvrijheicl in Alkmaar 1604,

Haarlem 1605, Rotterdam 1610, dat dergelijke bepalingen

voor Ansterdrm gcmaakt \raren 3). De rcsolutic der Staten
varl Holard d.d. 12 December 1619, ,,dat elk (Ler leden, ,?r'?

tlk Ànstedaw, particuliere keuze en oÍder ovcr de H€-
breeuwsche natic zor vermogen te maken"rJ) toont dit nog

e€ns duidelijk aan. Overigens kan deze resoluli. nict becloeld

zijn in bovengemckl responsum, zooals Zilnlncls tracht te
be\vijzen t)

Veder wordt hier met eeD enkel woord duidelijk in hct licht
gesteld, waartoc dc z.g. alias, welke later heel wat moeilijk-
heden zou bieden, diende.

Van de Staatswet, welke uitgevaardigd wercl, lcsscn dc rijk
van gegevcns ontrent de orde .Jodenvesiiging tc Anrstcrdam
voorziene notadéele archieven een zeer sprekcnd gchriSenis :lf.

'l'engevolge van marrmen-huwelijken, r'elke niei steeds

volgels den codex plaats vonden, rezen geschillcrl orntrent
e enissen, zooals ool.t uit bovengemeld responsum blijkt. Zoo

ontstonden eveneens vaak quaesties omtrenl rcglcmentaire
rechten van leden ecner vereeniging, \vier Lind niei uit ziin
marranen-staat lvas ierug8ekeerd. Een dergelijk Scval be-

handelt lt. Jakob Sffiportas (r610-1698) in zijn vcrz.rrneling
Ohel Ja'akob (No. 59) "). Het b€troÍ de rechten verbonden
aan het lidmaatschap van de nu nog bestaandc ,,Sanla
Cc,mpanhia de dotar Orphas e Donzellas" r'z). llen marraan
\\as met zijn beide zoons te Amsterdàm in hei Jodendom op

genomen, terwijl de derde, oudste, onbesnealenbleef cn zich niet
om het Jodendom bekommerde. De vader $,erd lid var ge

noendc vereeniging. Volgens het reglement treectt de oudste

zoon na den dood van zijn vader in diens rcchten. Ilaaruit ont
spon zich hier jaren latel een quaestie, daar clc crfgenàmen

van d€n oudsten zoon aanspÍaken deden gciclcD tegenover

clie van de andere kinderen.
Dc zcventiende eeuw is een veel bewogen Pc ode in hct

leven zoorïel van de Portugeesche als van de Hoog.luitsche
geme€nte te Amsterdam.
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Een duidelijk beeld van de lvoelingen in den boezem der
Selardische nederzetting geeft ons een responsum vàn de
behende autoriteit Joirl Sirkes B), clat naar de dateering
-: 1618 uit tsrisk in I-itauen rverd afgczonden. Het luidt
aldus:

,,Een Ílerucht is tot ons doorgedrongen uit een ver land,
,,nit de stad Anster-dam. lhar ís een zekere dokto opgestaan

,,tegen de Joodsche leeÍ rn |ceft groot kwaad gesticht. \rol
,,spot heeít hij zich gckcekl iegcn .le uitspraken in de Agada

,,en heelt zich verstout dc liabbala te beschimpen. Alleen
,,dc plilosophie hcc{t in zijn oogen waarcle, naar haar behoorL

,,de nensch zich te richtcn. Niet al]een, dat hij deze stelliDgen

,,verkondigt, verleidt h,t i)ovcn(licn anderen tot deze god-
,,.lelooze denkbeelden.

,,Bovendien heell hii, :rls cth der Parnassim, iemand ver-
,,]of gegeven tot hct riiuecl shchten van dieren ten bchoeve

,,van de gemeente. De [Ír'rm l der beide synaSogen hebben

,,twee Chagamin verzrxrlrt (lczcn sjochct te ondeNragen aan-

,,gaande de ritueele slaclrt\ïrtten. Hlj bleek er niets van te
,,kcnnen. Onrniddettijk \ycÍd tocn ir de bedehuizen der beide

,,gemeenten afgekondigd, (llit :rl het door dezen man Sesiachte
,,vleesch verboden was cn (]at hct vaatwerk, Naadn hei
,,!tas gekookt, niet m€er gcl,ruikt nocht worden.

,,Toen besteeg de nrccr'gcnrelde nÍts de ligdal (Téba) en

,,riep n1et luider stern, d:lt nxir zich aan deze afkondiging
,,niet behoeïde testorcncn op zijn verantlvoordelijkheid het
,,vleesch mocht eten. Zoo is ill(l(]I daad door sommigen gedaan.

,,Dat alles is tot ons doorgírdrongen rtit een brief van 3
,,bekende rabbijnen in -Arnsterdrm, lvier h:rÍrdieekeninS is

,,geicgaliseerd door c1€n rabbijn van Lubtin."
Oí rret .lczcn arls I)r. Abraham larrar (da Silvà ltosa, Ge

schied€nis dd Portugeesche .J(len te Amsterdam pag. r.5)

clan rvel U el,\costa (Dr. Unna in JeschrlÍun rg4, pa9. $2)
is bedoeld, bltve in het midden. Zclfs de uitvocrige beschou-
winsen va Dr. L Somre in de.l. (1. lt. (Jan. 1932) zijn op
dit punt zcer aanvechtbaar.
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Een feit is, dat dit getuigenis ons een voorstelling Secft van

de verdeeldheid en de g€estesgesteidheid bÍ vel€n in de oude

Sefardische geneente. ]Íen gevo€1t als het rvarc, hoe hier de

voedingsbodem voor de leer vatr Spinoza wer(l Sevormd
Terloops zij opgem€rkt, dai de bcnocming var iemand met

dergelijke opvaitingen omtrent .lodendom, nict zoo bevreem-

,l.nd ,..,lq l.ê \nor,1i ,, ,,td $"1 -,hijnl
Zoo hceft men er \lel in dic dagen ovcr gcdrlrlrt ol11 een

maràan, wiens ouders nict tot het Jodendorlr lcrtrggekeerd

waren, totparnasaan te stellen ra) en werd cle vlrng aar)gaarde

de bcnoemingvan cenuii een nielJoodsche moedrf 8cs protene

tot een leidcnd ambt in de gemcente door SasP('las l)c
handelcl r').

Wie van de zeventi€nde eetl\r spreckt, denkt onmi(Llleuiik

a{n dc be\ïeging van den valschen Messias Sabbat;Li 'Isl\r'i

tselangÍijke gcgevens vercchalfen ons hier de rcsponscl van

Jacob S$portas (1610 1698), dic in 1673 hooíd va fl:n T|l1-

m dlcerschool te -\msterdam \teÍd, naclat ltij te l-ondcn llls

Chagam cn later ie Harnburg Sevestigd lvas

Vcrder is irl dc responsen Debhar Sjemoe'el v.tn Sam b.

-\br. Aboab (1610-1694) een hoofdstnk (No 37s) gcilild :l.ln
hêt a.lvies. dat dezc iamens clc lcerschool tc Verttiit 1lfzol1d in

zake Sabbatai Tservie en Nathan ha-Àzati (pag 9i verso-
97 r.eÍso). De laatste pagina bevat cen àfschrilt van den bricf,
dienaangaande door Jacob SasPortas naar Á sicr.lan ge-

Genocnde veIzameling vcrmcklt (No 243): ,,]aen brief nrar
clc stad Amsterdam nopcns den strij.l aldaar hrsschen lcden

dier gemcente on zich vrn elkaar te scheiden e een andere

synagoge ie stichte in tegerstelling met de afspftnk, die

vros g'm.'dli,\v D"/'qr,.-ri' m"êr n: 1, ! rÈr.i8'rg
.ler.lric geme€nter, Reth Ja'acob, Nervtl Sjalom cn l3eth

lis,ael (in r639) gestckl $r'den, daar Al,oab h ziirt nnt\\oord
schrijft: ,,Wannecr ik deik aan vroeger, toetr (le nJgcvrardis-

den sarnen k$'amen om zich te vcrccnigert en ir Plaats van

de dÍie s\alagogen éón t€ bo \\,en I Dat \ïas Go(le \relgcl'àllig

'a25

en strekle hun tot eer bov€n alle beroemde gemeenten." Hij
vcrmoedi clat ,,'ajin hora"'in |et spel is en spoori aan de

o.rÍzaàk van den twist goecl tc onderzoeken, ,,want als cie oor-
zank is weggenonen, zd ook dc li{aal verdrvijnen". NIet d€

zrak zelf vcnscht hij zich niet in te laien. Het schijnt een

quaestie omtrent het re8lemert gereest tc zijn. Van dit drei
gcnd conflict zou ons nids l)ekcnd zijn, indien dit Íesponsum
niet onze àandacht tot vercleÍ ond€rzoek daarop gcvestiSd
zou hebben 13).

lÍaar keeren rve terrg tot dcn Sabbatai Tsewi-strijd. Be
langrijke monenten komcn ctarromtrent vool. in dc nog onuii
gegevcn brieÍwisscling tnsschcn Isaac Saruco en Josjiaoc
Pardo. Deze bevindt zich in een handschrift Tiphóreth
bachoerim, behoorcndr rLinr (kr Ncd. Isr. Hoofdsynagoge te
Ámsterdam, terwijl een d(xrelijh geschrift in de Livraria
Nlont€zinos $'ordt bcx'arrd, mct dcr titci 'Itoer sopherim.

Het relaas van de Sxbl)xti. rsche geschiedenis, in een aÍ
zonderlijke verhandeling ftur Sasportas' rvelk toegevoegd,
moest op last van Parnassim daaruit verwijderd rvorden en

bevindt zichnogslccht h ccn cnhcl exemplaar van hem, diehet
tocnmaals duÍde bestaru icl tc gchoorzamen aan het bevel
wan de Ma'amad. De quiLcsti{, van xfschaffing der onder Sab-
batiaaDschen invlo€d ontstanc gcÍ,oonte om iedercn Sabbath
den piesterzegen door dc I{ohimim tc doen litspreken, wordt
in No. 68, 70 en 7r uiivoerig lrchrndeld. llen wii op Sasportas'
a{schaí{ingsvoorstel niet ingatrn en houdt taai aàn het oude
vast. Toen de bittere onigooclcling kÍ'am, kon men zich nog
niet voolstellen, dat het Sabbrltianisrnc slcchts ccn schoone
\rvaan gebleken was. Maar laal ik.lcr biefschrijvers het woord
geven.

(lÍs. l'iphireth bachoerim, p.tg. 3 vi:rso).
Isaac Saruco te Amsterdam aan Josjjaoe Pardo (O. R. te

Ilotterdàm vàn 16,+8 1669 lcideÍ deÍ Jesjiba de los
Pintos 1?); 1674-1683 rabbijn te Curagro):

,,. . . . Ik kan me niet $'ccrhouclcn u hct vcle nieu\'!s van
,,hier te melden. Ten eerste hetgeen j.l. Sabbath plaats vond,
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,,iets ongehoords. Ieder, die tegenwoordig was, verstomde van
'rverbazing. Men liet den chagam niet,,de tien geboden"
,,voorlezen uit de Thora, maar een onlvetend nan, omclat
,,de Irarnassim hct zoo wilden. De geheele gerneente kwam in
,,opstand tegen de Ma'amad, het scheelde nraar .l\,einig, of
,,ze werden gesteenigd. Des middags hiel.l de chagam een

2L.fra f'íu tzf 6tns1 a- -J "dr-Lr ) l,t -qy;y
.-A,t'íÍ. rtt-h,:llfa. ott _t t"r1.c"|;(:u.:
, p) ,nu n rJ vh,.-It), ru,)l.t- it' r,: g o,. u,+r
J r,'*b,tJ,*' áJ"t *ï.n,;,[7] -,.,,--
1 tZrJlí. -o:|' íé, tr 3 frft *) p,-tt- ,t ,t) arcl ,c-,- el,
------,aJ" ,.",J -J-I -.L q1 ,jo_L i,, ,-", ":"""^,
'." &)"Jf w ::3, ,*-t','rJu ï', ,1,,. j,-j,", 

",r.p)arff t, l-r.t. -,íJ)rt u) J', v rc u- q, nlr",,J, ) ",wr)-yw-ngo ts,": -.,>- ,1.-- r,,ta -,] r, .. .)r,.1,
t-*+I t&n 't)t, uw en nb ll- 

':r'- 
d' elr uiL vt -t, -@!11

o*p n d osa't lz Jo E":-,'lr, jJL' 
"jro ".L " -:, ;ïr

)::o:'2t '6c' ss;tz; ,6:.ri-*ov.ctt- -tttt- ::,at, y.: f) ot::p

f..sr,crt uil ccr lrri.rÍissetms tLss.rcn tsasc Sà.u.o.D lcit.o. prdó.
:lk'1i!hil4LLdchoi'nihllb8nntNd'^l'Eoa|ll\!M!o!

,,predikatie over vrede, waarin hij de Ma'amad bcrispte. De
,,nst keerde daarna terug.

,,\rerder kivam de vraag op aa-ngaande h€t Ditsprckcn van
,,cten priesterzegen op Sabbath; men witde dat alteen op Jom-
,,tob. Ten gevolge van de bedchten omtrcnt Sabbatai Tsewi
,,r'as dat ingevoerd. Nu lvilden enkele nietswaardigen dat
,,gebruik weer afschaÍÍen. Zoo zou het aandenken van Sabbatai
,,Tsewi vedwijnen. \rerschillende responsen zijn daarover uit-
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,,gebracht door lzak Aboab, David de Mercado. Ook uit l-i-
,,vorno kwam een decisie. Allen \ïeigerden afschaffing. Slechts
,,Jakob Sasportas was het hiemee niet eens. Vooral tegen
,,Dlvid de Nlercado ichtte hjj zich. Hij betitelde hem met
,,rnin aangerame adjectieven".

Hoe spreekt hier de volblocd :rmhanger van het Sabbaria-
nismc. Eenigen tijd later scbrijít deze zetfde man:

(Ms. Tiphéreth bachocrnn, pag. ro)
Edef van Isaac SaÍuco aan Josjiaoe Pardo:

,,. . . . Aangaande Sabbatai l sewi en Naihan ha Azati. l)e
,,ee$te is van geloof vcnDderd om zijn teven te redden. Daar-
,,aan va.lt niet te twijíelen. Ík heb een uitvoerig schrijvcn
,,van Isaac NaaÍ dàaromtrcnt gezien. Eveneens een brief van
,,1t. Jakob Sasportas, clic S,rbbatai in Hamburg openlijk in
,,de ban lLeeft gedaan".

Zijn collega aan de .Jcsjibr de ios Pintos te Rotterdam,
Josijaoe Pardo, Lan Ict l:rurrclijks gelooven. Hij schrjiftl
(Tiphéreih bachoerim, pag. rs).

.losjiaoe Pardo aan Isaak Saruco:
,,Onze oogeD zicr tevcryccís tlit naar nieu$'s uit Turkije cn

,,Italié, want lvij hadder gchoord, ctat er goede be chtcn
,,wareD, zoo: s we hoopien. l{aar de ontvangeÍ van den brieí
,,wilde niet vertellcn hctgccn hcrn g€schreven $as met hct
,,oog op de menschen, clic e€lvoudig niet nilden gelooven,

,,dat het anders 1vas. X{en maakte zich bij hen bespottelijk.
,,Pardo rvas aanvankelijk oo1! \'an deze partij.

,,Maar nu de gcruchten aanhotden, zooals ge me uit naam

,,van Isaac Naar hebt medcgcdcckl cn de leugenachtighekl
,,val de vrocgele gebeurtenissen rnn het licht trcedt, nu heb

,,ik besloten aan dcze zaak geen Seloof meer te hechten, totdat
,,God dc tijd gekomen acht om ons dc vcrlossingte brengen".

,,(Ceschreven te Rotterdam 1672 rnet groeten van Mozes
Itibkes)".

Deze brief toont den lezer, hoezee.let gelool aan den val-
schen Messias woÍtel had gcschoten en hoe moeilijk men aan
den invlo€d dezer hersenschim hon ontkoÍrc!-
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Ook op de Hoogcluitsche Semeente van dien tijd heeÍt

het Sabbatiarisme inge$'erkt. In 1680 was de Opper-
rabbinale zetel bezet dool R. David ben Arje Leb uit
Li.kla. A1clra na zijn komst stak een heïtige stoÍm tegen hem

op. lÍen verdacht hem van Sabbatiaansche neiSingen en had
niet veel respect voor zijnT: moedische kennis. Hij werd door

de heítigheid zijner t€genstanders zelfs tot heengaan gedwon-

gen.Toen riep hij deinterventie in van devierlandcn synodel3)

Dit machtige lichaam spmh de ban uit over de tegenstan-

ders van R. David l,idda. Sasportas mengt zich in deze nête-

ligc quaestie (no. 75 en 76). Hij veÍzoekt de synode met klem

en nadruk den ban op te heffen, daar dit aanleiding 8eeÍt tot
minachting van het Jodendom.,,In Hoiland", zoo sclrij{t
hij, ,,hee{t de regeering ons zelfs verboden om denbanuitte
spreken; daardoor za1 de bevolking toenemen, mcentmen". t'0)

V€der zal hij alles in het werk stellen orn clerr vrede te her-
stellen. Irderdaad kwam de O.lt. zij hct dan ookvoorkorten,
tijcl, Neer op zijn post tentg.

De Vierlanden-synode speelt nog in ecn anclere Amster-
damsche Kehillo-aangelegenheid een belangrijkc rol De on-

eenigheid tusschen de Hoogduitsche en, lateÍ hier aange-

komen, Poolsche Joden woÍdt in twee bÍieven (uit hetzelÍde
harldschÍift, paC. ,1,t 48) aan deze Synode fel belicht Ze

zijn door de lÍa'amad en het ltàbbinaat der Portugeesche
gemeente in 167r Beschreven en geven omtrcnt veel, tot nu

toe onbekend gebleven details, opheldering'o). Zoo komt op

grond daaÍvan vast te staan, dat het bekende llachzorltand
schrift der N. I. H. S. te Amsterdam door den drukker Phoe-

bus lÉ-Levi, wegens zijn aansluiting bij de Poolscire gemeente,

als zoenoffer bij zijn tentgkeel aan de Asjkenazim werd ge-

Een blik op de verhouding van de PoÍtugeesche rabbi.inen

tot hun niet-Jooclsche omgeving, met name de Christen-theo-
logen, geeft ons een uitvoerige beschouwing van Sasportas

(No. r7), ge cht aan Saul Levi Morteira (van 1653) Het be-

tÍeít de theo e der valsche getuigen, die naar Talmoedische

' 129

opvatting teÍ dood gcblacht worden, wanDe€r hun slachto{Íer
Dog niet ierechtgestelcl is. Tlc Chdsten geleerden hadden zich
tnet vragcn omtrent llei \vezeD dezer theorie 1ot Mortcira ge

Iicbt cn vilden ctit leerstnk geheel omverwerper. Sasportas
ccnt nu een .!leg gevordcn te hebben om de moeilijkhed op

Wc consiatceren hicr clus hct vrijere verkeeÍ t$sc|cn
Selardische rabbijn en (ll,risten theologen, vergeleken mct
dc aígeslotenheid dcr,\sjkdrazische Beleerden.

DAi iret huwelijkslevcn tu clczc tijden niet altijcl even hoo.c

siond, tooDt een handschriÍt, xrLaÍin een cause célèbrc 1.!'or d1

behantteld, die de Selardische gemeente van 1650 1680 in
bero€ring bracht. Tn de2c quncstie is zelfs iloor Parnassim
advics gevraagd aan ProÍ.,\ntonie Heinstus tc Lciden en

PÍol. Johannes Leusdcn tc Utrccht. Hct wcrpt ook een vreemd
licht op de houding van PaÍnussin, die het aclvies clcr rab-
bijnen blijkbaar niet voklftlrde achtten'9r).

llen soortgelijk gclal trclÍcn l,e il dc r8rlr: eeu ,(1752) bij
de .\sjkenazischc gcnccDtc. I'arnnsstns waren van oordeel,
dat e€n zekeren FleirnaD Slrn]rrcls het volle burgeÍrecht cler

gerreentc moest onurordcn s'.)rclen, oÍr.]at hij ecn onwetiig
kind $,as. 

^dvi€s 
x'ordt gcvr:ragd aan Prof. Schultens te

I-eiden, Prof. van Hill te Utrecht, aan de theologische {acul-
teit te Harderwijk. NIaar van de decisie der nbbijncn is niets
lekcnd ! ").

Een ander€ vraag, di€ Selecrden van vele landen bezig
hield, betr.o{ het Sabbaurgcbicd van den Haag en liotterdam.
Om de quaestie kort arn te duidcni er moest litgemaakt wor-
den, of den Haag irel dan nict als ajg€sloten gebiecl te be

schouwen lvas. ,,Le plus bcau vjliage" \r'às toen nog een aatl
alle kanten door lr'ater omgevcn gebied, dat cloor bruggen
vcrbinding had met de omgcving. Sasportas heeít .eeds een

uitvoerige besclrouwing daaraan eewijd (No. 73) in ongeveer
1690 cn vertelt aan het slot: ,,Na eenigen tijd ging ik zell
raar de stad Haye en op mijn aanwijzing {erder de maat-
regelen getro{f€n om daar op Sabbath te kunnen dragen en ik
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heb van de regeering aldaar verlof gevraagd om het draag-
Sebind vooÍ de gemeenre te vprwervên .

l![et deze aangelegenheid hebben zich vcrschilencle be-
Ío€mde geleerden bezitgehouden. Van 

^ltond 
uit schijÍt íle

latere Amsterdamsche OppeÍrabbijn Chagam'Isewi in r6q7
over het dragen in,,Hay, genaamd Haag in Ho an.t,,(No.5)si).

De Haagsch€ bruggenq[aesti€ sleepte die van ttotterdan
na zich. Daarover schrijft lt. Ezechiel (atzelelenlogen, Op-
perrabbij van Aitona, Hambur8, \À'andsbeck (r7r3-r74cl)
aan R. Salomo Lipschiitz te Itotterdam (r7r8- 1716). Dezê
laatste had bij het stellen van zijn vraag alle intjchtinecD
ver<chaÍr en een overzi.lri over dc Haagsi h( J4i.r.c S"gA;1
Hij coÍespondeert eveneensmet R. Jacob ltiesser (ttesponsen-
verzameling Sjebhocth Ja'akob (III, No. 2S) oveÍ .teze
quaestie.

R. Sal. Lipschiitz schrijft o.a.: ,,Itotterdarn is niet door.ecn
,imuur omgeven, maar de rivieren tr{aas en ltottc stroomen
,,daarornheen. Van de stichiing der gemeente al was men ge-
,,Í,oon in de g€heele stad op Sabbath te dragcD. ,\lte s.oote
..rutorileiten. di. drrr woond.n. mrrkren rtrrr-g, n g.,,, 1,, -

..zrra:r. ook :\ lreb rJol 1on*.1,'.,,, .n,rnr o.ut t, tc.,rea
,,Ol,ëtrublriil in de Haag ?ras, dat ook een opcn sta.t js
,,Men beriep zich daar op een decisie van lzak Abo:Lb, Jacob
,,Sasportas en Salomo d'Otiveyr.a (v.àtt ÍI2o)".

We vememen hieruit, -, zooals Drs. L. Hirschet terecht
opmerkt - dat It. Salon1o Lipschiitz rabbijn tc Den Haas
waq. h"rgeèq ror n,r ,oê nipt b-kend há,. Uok,l" rrl,l vrn,,iji
Haagsch mbbinaat is te bepalen. Inmers nog cens over het
Rotterdamsche geval schrijvend aan lt_ Jacob Cohen (uii
Praag), Opperrabbijn te Frankfort (Responsen Sj.rbh Ja.akob
No. 17)memoreert hij: ,,toen ik naar Den Haagbeloepen \yeÍal,
besprak ik de bruggenquaestie met den portugeeschen Chn,
8àm DdviJ \unez z.er ui,\.ocrr8 . Hij s,. ,lu- Haag..tr.
collega van lt. David Nunez (r7o8 Ott. der gemecnt€ Betll
Jakob en r7r7 der gem. Honen Dai) ,a)

Overigens moet het opstel Haa8sche Bruggen - Een Jood-

r3t -
sche quaestie, van Oll.'t.'làl z.g. (Den Haag 1898) met deze

gegevens aangevuld worden. EÍ wàs dus niet alleen een Haat-
sche, naar ook een Rotterdamsche bruggen-quaestiej ja zetfs

nog e€n l{aarsensche 's). Dr Salomo de Meza (1725)verklaart,
gesteund door-Olt. Salomo Aylion, die zich wederom oPhet
Haagsche geval beroept, dat ook deze Pláais niet door het

draagverbod getroffen wordt (in het werkje Sjoelchan Sje-

lomo).
De bNggen h€bben ons van dc zeventienalemet de achttien-

ale eeu$ verbonden, een tijdperk dat zich voora-l ir de eerste

iaren kennerkt door steÍke partijschapPen er vaak botsen

tle mecningsvelschillcrr op lurve rvijze tegen elkander' Men

denke slechts aan dc vcclbewogcr ambtsperiode van R Tse|i
Hirsj r\sjkenazi \17ro Í7r4.

In r7r3 k\'!am de SabbatiaaNche bedrieger Nechenia
Chija Chajjoen tc r\rrstcrdarr aan. De Hoogduitsche O.lt
aarzelde niet om in ecn dccisic tcgen hem oP te treden en hc]n

als een aanhanger dcr drn'i:crrheidslecr te ontmaskeren l-lii
citeert tal van plaatsen uit ,:lieus geschÈft }lehemnoethà de-

kalla, die den SabbalirLanscltc drvepcl en misleider oP de kaàk

stcllen (zie Sammelban(l iil)cr Sallb. Zebi und dessen ,\nhàr-
geÍ van Dr. À. freinann, lltrlin r9r2, pà8. rr7 r22) De

Sefardische O.R. Salorno Ayljon (r?oo 1728), die in Chaioen

cen ouden vriend had iclrgscv{Dden van zijn verblijf ln

Saloniki datccrend, nam rijn faÍii icgen Chagam Tse\li oP

Ir ontstond tusschei Leiden (cn groote vcN'ijdering l)e

anirrositeit tusschcn Sefardnn c,r Asjkenazin uit die dà8en

blijkt ook uit Kaizencllcnl)o8€n's rcsPírnsen (No 58) l)e

vraag \{,ordt daar tot hem Eericlrt rLalrgmnde cen hlttrelijks-
\.oltrekking, die cie .\sjkenazischc O.11. onr z i. $'ettige bc

zrvarer had gcweigercl eD \\'anNoor Il Sal '\yiion zich lier

vinder (Betcekend r716).
\:eldcr be\lrart Clhagam 'l'sewi s r esponscnver zameling

eenige intercssante rnedcd€clirgcn onltrent het Amstcrdê1r'
sche kehillo.leven.

Zoo \'êrkl:rart hij ,,kriin" ninder g€schikt vooÍ de Seider-
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talel, daar cle scherptc velen terughoudt om Lle gc\ïnnsctrte
hocrcelheni ie geb iken. ,,\Vaar latu\ï voorliomt, zooals in
-\nrstc.dam en HaDburg, is h€t beter om die tc gebruikcn.
\\'at men in -.\rnsierdam andijvic nolrrnt, is bjj grb,ch aanhet
(Ntc ook goed' (Nc,. rr9).

Hij vcrzct zich stcrk iegcr iret gebmiti in .\nrstcrd:rm om
i. de Synagog€ $ctsÍollen tc verkoopen bij (,pbc,í1. ,,Ili treb.tc
SjaNosjim bclet zulks voort te zetten" (No. r2:,).

Speciaal voor de Amsterdamsche begnalplaars ,,waar de
aa,de los en zacht is", schrijfi hij den aÍsiand van (.ór Jooct,
sche cl tusschen het c€ne gmf en het anderc gebic(lcnd voor.
,,llcr moet de kabroniri in Amst€rdan er ïan terLLg trouden,
clicn aÍstand te verl,leinerl In Amstedan is lrct beg,aat
Yclcl groot en zeer Íuim, de aarde week Er js dlls gecn argu-
mcnt aanÍ,ezig om clichter op elkander te begravcn, (No. r49).

Chagarn Tse!r,i, die aan zrjn 
^msterdêmsctre 

:Imtrtspcr.iocle
z(ier onaangenam€ herinrcringen moei bchouclen trebbcn,
tieedt in clen aanvang daarvan als pleitbezorger op voor díl
\',r.,.rJ n -.1,. ll.',lJ *im Hrj r,. Sp.r np ,.I r,.o, \i I,
,1. n,.. {"r(, sa,,i ,lêz- orr \ rn oL Ho .-!,1..t,. lrFr\.,

rande weÍcl beschouwd als enti gspro.luct cn dus als voor de
loclab ongeschiht. Het zal in rTro ge$.eest zijn, dai hij dezc
rn lJacl,r ontzenust (Resp \-o. 16r). Zijn heldcr.c en i<1are

8cesl sprankelt ook hier in den zuiveren betoo|trant. ,,Wrt
.lÍ)rt het ertoe", zoo schrijft hij, ,,dat hct Italiaansche k\{.eek-
procluct klcine ronde bcsjes zond€r pii vcrtoont en deze bij
het Hollandsche grooter cn langwerpig zijn en groote pitten
h€bbeD? Zijn dan a]lc soorten druiven gelijk? Zijn ciaar niet
ooli lang$erpigc en rondc, z.rïaÍte en tichte? \\ie zat daaÍo
a.rlr cntirg denkeni" ]Íaar no8 een ancl€r bez{aar hee{i de
,)pponent. 

^ls 
ze nict ondeugdetijk waren had men dczc

rryrthen \rei vroegcr hier aargeplant. ]{et een btik in het vole
lcven ant$'oordt Chagam 'tse\ïi: ,,Is het dan dit alecn, wat
(Lc tcgen$oordigc geslacht€D in het aaDzijn hebben geroepen,
ter\rjjl dc uoegercn hei niet kencleirr ZiJr er dan ni€t vet€
soorten l.rnchten, groerten en boom.,n, dic lren ons uit verrc

lanclcD |ecït gebracht? llct veel omzichtigheid, veel kost€n en

jnspanning \veet men ze ook voort te kÍêeken" De levens

\vl;r" opvattlt,g van dcn nan, die door zijn inzicht zijn tiid
verre vooruit \1'as, bliikt uit altes -ook 

uit de verdediShg \.atr

.]e Anrsterdamsche ÍIaclassirn tegen vreemde aanvallcn

Uit verre landen lrclden in deze eerlw meer ploducten ge-

import€ercl, 1v:raraan clc hcrinnering in de responscn eD glosscn

op Sjoelchan 'aroech is bewaard. Men kende ze niet uit cigen

aànsclrourving en ooÍ.lecldu dicntcngevolge wel'rerliceÍd
Zoo vertelt de bekendc Ícizigcr en geleerde Clragam Azoclni

dàt lij in r77ij in den AmstcÍdamschen Hortts de koílie z€
groeien. Hij \\'ist datr.loor o'n rnisverstand bij zijn tijdserloo

Ln rveg te ncmen (atlr,tecLcni g op OÍach chajnn, Hoo{LI-

stuh 453).
I)e i'elvalschnrg var suiliol nct meel ga{ voírr hct gcbluik

op Pisach aanl€i.li g td nrocitijlJreden Schudt vertelt in

zii. tii.lr"' t'. ll",' k$il ,,iAk.ircI rri l'" i "' rTrr h ló"
r^ioru"""-luJ.l, -,ui. I'i l -rrrgi' rh"rrILJêr ir Holl'r!l
macben 7.uÍ'eiien Znckfl u ier ihfti OsteÍkuchcn, mnsz abeÍ

Z ckcr sein nus Rohrcn von dc. emtcrr tland, den kein Chïist

Èen herinncó1g atn dc lnriicnverblijven der Poriu-

geesche Jo.lcn lnei hun \tcl(lcrig iigerichte tuiien bewaart

""n 
t".pot,.u'1l vaD Ismc SasPortls. Daarin \Yordt de 

"'raag
bebànd;l.l oJ het geoorloolcl is ol) Sabbàth over ,,schulpcn" te

loopen (se cra licito snclar eíl Sal)balh sobre .ls conchas q e

vulgàrmenic se chamào cDr llollan(lez ,,Schulpen") 2r')'

X{mr laat ons van den tuin \'/ecr naar deD disch tenlg

keeren. Naast de suikcÍ en (tc liof{ic ontmoeten we in 
'lezc

literatuur van de rSe eeuw ooh visrh en gevogelte

Sinds onheugelijke tijcle \ïcrd - xktus de Amstcrdamsche

O.R. Àrje Leb l-ówenstam nr {rcn sclrrijvcn van r74r aan het

Rabbinaat van \renetió - llei gcbruik vnn tarboi aldaàr l'er-

boilen- ZooNel hij àls hei Rabbnraat der Scfarclim kor geen

gronden virden om het verbocl oP tc heífen Nog een vol

gende gcncntie houdt zich met d€zc zaaLbezig lt Saull'ar
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Amsterdam correspondeert met zijn broer It. Hirsjet te
Londen over de quaestie zonaler het oude standprnt te kunnen
ve aten,7).

Een wereldberoemde naan is ver.bonden aan cle lTAag om,
trent het vaststellen van de identiteit ecncr in (ie,{mster_
damsche kehillo toen blijkbaar onbekende vogelsoort. David
Ueldola vertelt in Dibhrc Da*id (No. 4S) hct votgen(le.

,,Eens wilde ieDand in oDze gemeente ganzen hien slachteD
,,mct zwartachtigen snavel. De sjochet kcnde (ic vogcls niet
,,en wilde ee$t e€n rabbinate uitspraatr hooren. I)aaroe rver_
,,dcn de vogels gezoDden naarderO.R David tsmcl .\ti:ls in
,,de leelscbool Ohel .Ja':lcob, ter\rijl cte teeraren (lanr ievcns
,,:lànwezig Na.en. ilÍen kende clc vogets niet eD zoDd nr om
,,bcscheid naar den Olt. cier. ,{sjkenazim, Dl.azrr nit llrocl.
,,Deze rviide de vo8€ts voor ritucel gebruik verbieden. 'lirrr!ijl
,,men in de leerschool Ohel Ja'acob nog druk ovcr (le aange,
,,leÍlcnheid discussieer.cie, k'v Ír ./c ttt.e tte, vu)u *teet.te
,,llar.s Chailjt Luzzatío, rtie tocr ook iicl .ter lcersclrcot rvas.
,,binnen. Ook hij {'ilde de vogets zien. Bij dcn eerstcn oogop_
,,slag herkent hij ze en verklaart, dat ze in de geÍrccnte van
,,Italiè gegeten \lorrlen. Ze heeten Fasanten. Er is geen cnkel
,,bezxaar tegen het gebruik. Op zijn Lritspraak \\.errlcll ze
,,hier'na toegelaten" 23).

Dit in levendigen stijl meegecleclde relaas grnt ons cen biik
in ecr lledras nit de r8e eeurl,, t€lvijt niemancl minder dan
de diepzinDige wijsgeer.en dichtcr I_uzzatto tot clc aaÍs,ezjgen

Ik zou }e\rust onvoucdig zijn, indieD ik niet nog even op_
ncrkie, dat clit land vín meik en kaas zijn onrriskcnbaie
llollandsche signatuur aan de responsenlitcmtrrrr heelt op_
gedlukt.

lleergenoemde Mcldola licht ons in omtrcnt de rvijze, $1rar_
op in zijn tijd ritneelc kaas bereid lverct. Het gescliecl.te rnei
plantenvochi, dat een product leverde, dat in de \.€rste verte
nict kon weaiijveren met de gewone iDlandsche, noa$ij strem
van leb gebluilrt rverd. (Itesponslm Dibhre Da$id No. 83
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. ,, sdr. l)L \m:t(I'lams.lr.u l(:irrl Id$cnsrxrn {I75o - IToo)

'.:.-fi -n ,,.rn,r'. mhlendc m0xrrrsêl rrr \'rbêlerinS dr"

i; een tot trveemaal toe uit8egcvcD decisie is bewaard geble-

Hrcnn( nemen w. rlq' l! iJ \-rr Jc 'roÍreliik' 13Í'nis onr

,,r. nop ê.n ooRenblil' I" w'ndcn tor hct SeF lcliik leven Jer

i"4". ï" a",,, 
"-' 

iia Drv.r/r'r\"lins{t.niArjLlrvrn lr Ari'

irr.l, qrtqot30) t'i.,lr ''r r'v""r',tr oP vÍrBen nmrrpnl l rlmoê-

clisctrc onáerweipen uit 
^Írstcrrdarn, 

ltotterdam en lláastricht

,,,, f,.'" 
""ri 

fr' D' .ir'l '1" I r're'n roonr' d Lt rnrn zi' lIlrul
,Icr l.rlrrrocd-'ll,liê l,.zrrhr l,l l ' n .n\"lc \ Í rrg rNo ío) vrn

snnon. zoon van clen bekcnde HààSschen bankieÍ Tobias

Iioas, verÍaa.]t onlniclclcllijk lrct nlilieu, Í'a rit hij is voort

-1,kUmcn. I)- vid' f, Ji. .1, ' 'l "lr s' Icn' hd I'p'l1k rr ' ' ( 't"t tn-

.r, a", "i", dire,r "n i'rlr'r'r'clr Iêrrrin laA kon P'n znon

hebben, die in .le I esPonsc litcrrtrur vertcgen$ oordigd is door

ecn iï;kundigc vraag: hot vcrschil tLLsschen de s]'nonicmen

ianfi. sialach en rirrnrl ( weryen)'
v.'r *" riet alleclaaev:h Í.it ir dc Íabbijnsche wereld cloet

oDs het resPonsum vtn Ir' .iNmb Emden (Sje'ielath Ja'bets

L rror k-nrri' InJl:'rr r'r 'l 'rr rn r;ji l( Ll':L/rr,rir F'dl
ror ;pp",Íll,bjn Jêr H'ór'l rir"l' Ppnr"Fnr' L'nnemrl \\3:

scheen men daarmec z,n, i gcnomc , dat ceD gedenkpenning

scslagen werd, \\'elkc icr rcnc zii'lc hct borstbeeld van derl

i,le.,oi"n ron"tiona.i. verrnnt li .)acob' zoon van clen in

' ', -. "f'-J* s.rru"l'r'rr I lr"crrrrr l'wi rpruorJcelt

,,í,, ktralirh v.rlr"'cn "r'iirisl" i'l 'rrr lrer8"ên i iin \3J'r lri'r

-rtrorl.n l,r'1, l,.t v'nJ rrrlrr'rr r: I 'pn Lor"tlrenld D:rarmee

ror.rr inbr.uk gcmnr|.r op " 'r tlni:r\nnf'' l'riÍ' Hrl 'chriiÍl
o.a. cle vcrnakJlijt e levenswxtrhcirl: ,,nu zijn er we1 dic bc

irer.en, dat rnunten gemintcht \{ordell (lLrs dc beellcnis geen

roo.t*.p ,,o,t t",r"."ntie klrÍ zijn), toch ltan men zich oP dit

u.g.,-",i "i", 
,'c'1**. $Ic zicn iNmers (lit clc nunten geóerd

llet cleze rara avis oiclcr do .looclsch HollaDdsche gedenk

pcnningen nemen lve aÍsctrejd van de á'httiende-eeulvsche
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rcsponsen om over te gaan tot gegevens, well.ê ons cteze iitte_ratuur uit de eerste betft deÍ negentiencle veÉcha{t. Het is de
voor de geschiedenis der Joden zoo belangrijke tijd van het
r^r " Ind.kornên vaI l,er Konirtrijk dê, N.d.rt,.I,i, I , \{d., ,
7rl nu 8el'.ke burge echren hehb"n vFrkrcd.n: .lê |l,r \:Ir
de inrichting van her corsistoriemet zijn nieuwen O. tt. iamucl
tserenstein

Reecls.enkele jaren na ziju ambtsaanvaardirg ontmoeter
$€ hem in een internationaie cutactrten-verzarDeling bij tlet
u:tbrekel van den strijd orrr der Hamburger trcfor.irtempel
(Elé dibhré ha beith pae. 5j).

Zln uirvoFrigp b.ie t vdn r Sro 
"., n h"r H,rrrl, .r.ger r.. i,, irr r"

is ni.r 
.allêên 

cen uirir,R vin lr.triSên aÍkêervJj,,, r,.Èird, I.
(ler.r\elormrsre . m:rrr $e t, b: rr rrrwkcrrr:S tnz,.11 ,.,.1, -,,,"
merlicht over de toestandcn in Nederlancl. In Ámsrcrclanr xas
immers in 1798 de aJgescheideD,,Adath Jcscholrrocn,,gc_
sticht en hoerv€] in r8o9 opgeheven op tast van ilen nririster
van Eeredienst, gisttc het nog tater iD .te geesten. ,,-t.oen ikzag-'- zoo schrijlt bij ,,dat or velen lvarer, dic het gehcelt
Joa.".tn- "',0* onrwofleten nr zii o-. in ""n ,.s,.,t ,t.g_
li.hL "rêlJen I,ii Jc rF8".ri'lB.8rr ik, |l,r rNe. J:.r,r l<,rp,r..opd?,.hr on, dê B,onde",t". s"toor- ir \r,"E_.,, ,,,i".o-,,
vomr in hct Nederlandscl) op te stellerl. Dvenwct nict zoorl.
n,crr dil rn Lor.d.n n,"'r e.J". r. Jdàr dJr $"rt: u !orte, L
is..(Hjj cioelt op het in r8r5 verschenen lverkje Sjorsjé tino;
nah door Sat. Cohen, met Dngelsche vertating vanJosua van
Ovnnl. Neen. I| F.r l.rer \.rs.h.n.n uêrki. rs^virJrl. trout!r
PUniên.uiLvoarjgpI Juid.liit Bel.àrrt.t,t"a, trp\.r,,ii € \.jrdil uprkj" $a" r. Ams-prLlinr ijr rpro,roor. 1l , . BetinÍ. rjrL
in i êl li.h, geeêv.n. Her bê\.têênJpnroba,re\rir,rti l)xrrietí olr.rr d {zê\.ntlo "n OR. c têrrríèin H.r vrrrrtL \.rd, r
nrr reeds 1w.Ê iarr be/iB r, ziJr mêr ..n Àrnór rveri. rrr"l J-,,rilê1. Onderroek \an .uJe rjd.n. BFs, hrnrlnn rn H.t,,..eurv..t,
€n Duitsch, in bevattetijken stijl. Doet van tret \ïerk is aarl ti
ioonen, drr dê louro hc,nêni8F |.i.l,lsnoir r^ur J.r Jon,i ..
I)a,rrloe rrJn in bnknoorpn vorm I;r.trrJten \Jll geh.rl.rl
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omtrent de grond\raaÈedeD des Jod€Ddorns vevamel.t. \'eI-
der is aangetoond, dat alle stelingen der Reformisten reccis zitn
,v,'rl.gJ door on,,. ouJ"n. DJn 83", t j u;11o",;, ," oU.1-
strijdpunten en zegt terloops, dat hij reeds iaren getc.ten ccrl
'ir\ucri8. dF.isiê lrrJ gn-Lr',vnn o\, r Jc LrF.li.Iin€ \.,n rr.

orgel door een niet-Tood op Sabbath. Hij bestoot mct een
krachtigc opwekkiDg om trou$ te btijven aan het l,istoÍischc
.lorlendom en Diet te wljken voor de moderne thcírÍiëD.

Voor zoover mij bekcnd, is lrct grootc werk, \ï:r:l( .cr hij
spr€ekt, nooit verschencn. livcnecns bleel in handscirritt ccn
poiemisch gesch.ilt te8cn (]c ttefonn, geritejd: ,,.At bcgictarjr
ha-zeman" (zie Encl. ludricr dcel IIr sub voce B€renstrinJ.

Deze Beschri{ten hebLcn van cen man ats Berenstcin \vel
bijzondere waarde, daar l1ii jxrsoontijtr met den vader,:ter
Iteformbeweging Isr.rcl .lrcobson van zijn jeusd af beuiend
was. Dit blijkt uit ecn lniel, (lic,r hj hem in r3o9 sclrccf. (zie
Geschichte der isrnel. (;crnci|ílír Halbcrstadt van Dr. B Il.
Auerbach, pag. 224). Hij sclrrijti onder meer:

,,Desto unangenehrncr lnt nictr (tas Gerncht beriihri. dasz
,,sie j€tzt mit dem gedankc,, umgchcn deutsche Gcbctc in (ler
,,S!-nagoge abhaltcn zu l:$scr. Snrcl ja unsere cctrcte jcrzt
,,Íast in allen Spracten iibeÊctzt uncl ist auch íiir den t:r-
,,kundigen Gelegenheit siclr mit ileln l-Icbràisct vcrrraut zu
,,machen. Wozu also eirc lnlfrnc Sprache an der hcitigen
,,stàtte?"

,,. . . . Bedenken Sie, mein \rciscr l;reund, ob niclrt lnir clem
,,Versuche, deutsche cebcte im (;ottcshars abzuhatteD, (tern

,,Studium der hebràische Splrchc cjl Sch],rg versctzr \ïird.
,,1ÈÍ den es keine Heitung gibt".

,,Ich bitte Sie, hochgeebrtcÍ licuncl, dicsc \ïorte z be
,,herzigen und lrich durch ejnc l,aldige {nr$olt von rncircr
,,Herzensbeklommenheii wegcn dicscr Sachc zu befrr:ien'.

gedateerd 15 SnIan 5569 (rso.r), scr. Srmuel Hakarrn.

Oí, en zoo ja, in weiken zln Jacobson aan Jlcrcnstein hecÍt
geantwoord, is mij niet bekend. Iht dc vÍiendschappeliitie
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Írnd ,iin docl Leeft gcDist, lecrt de st'schicdcnis Dc Ham-

burgschc tHnpeistrijd (r8r8) rierd gevolgd door c1c vergadc-

,ing vaD geestclijken te Braunschweig (1845)

In dcn stolm t'an protcsten, die tegen de daar genomen be-

sltriiclr opstnk, ontmocten \\'e ook nimen van Joclc:1iD Neder-

land. Het rv:rren vooral Nlozcs J,ebÍ€n (1793-- rsi:)r), Hirschel

J-chrtr (1784 ru5:J) en Ab.aham Prins, dic over dczc de 8€

Lcckr Joodsche Í'ereld betrefÍende zaak in corrcspondentie

stondcn met de lcroemcle rabbijnenianilie SoÍcr tc PresburS

llct gloejende veÍont$aardiging schrijít llozes l-ehrcn in r833

(lgroth So{eriem II 62) tegen cle ophef{ing van cleD 1lr'eedcn

ferstclag, het aantaste varl o11d€ voolschriften cn nocmt de

rcÍ('rnÍabbijnen,,ra'bonirn" irl plaats vtD,,rabbonnn".
'li:r karakteriseerinÍt van clc opvattingen in dcn krirg der

l.clrl'cns diene de heftisc annvat in 1835 oP (te l)uitscl( ver-

trliDg |ar clcn 'l{tmocd l:}erachotlt van de hand virn I)r' Pin-

ner'. Het is Hirscircl I-ehrcn ligroth Soíericm Il 73), dic (1e

op cr kjng maakt, (ht ccn ver taling van clen gelteelen 
-l':rlmoed

jrr de oogcn der nict-Joder bespotting zal !ï.kk.D In.licn er

rccds onder de Joden zijn, die schnnPen oP het meeningsver-

schii ! an Bcth Sjnrnlnai cn Beth Hillel over ir€t op .lorn tob ge

tegdc ci. hoevcel ic meeÍ zullen drn de niet-.Ioclen om hrn
nict coDscniale scdichtcn glimlachen." Ontreni den peÍsoon

r.rn Pinner en zijn goclsdienstigheid hecÍt hij nicts kxaads
gehoord. Ir)c]I vintlt liii dc oPvatting wan Pinner omtrcnt de

tk,tselnlge vcrgrijzing van den welbekerden ltrbbi EI':Lzar

bctl 'Aznrj.r zeer onjuist. Pirler vindt dat niet zoo \\'ondc'lijk
cn vertclt van €cD priester ltaliar, die bij hct hooren virn het

bc:Iicl)t, dal \rpoleoD den paus gevangen hacl geromen, in
(1er nadlt hanÍ en nagels zou verloren hebben3l) Hij vÍaagt nu

Ii \1 ,/' - iol.r. ,'l d3 8c"n .,:rpikor'ês i"
Is (iit schrij\.en eeneuijcls kensctretsend voor het milieu,

\ïaaNit hct is voortgekomen, anderzijcls mag rnen bij cl€r beoor-

decling erv niet uit het oog verliezen, clat het cen buitcn-
gewoon rroeilijke tijd was, saarin het oPrecht vrom€ gcmoed

niet Ncinig geprikkeld s'erd cloor de iaatdunk€nde wtze'
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s,anrop clc ltefol. in l)uitschland, die zic| toen nog om Tal.
nrocd en Sjoelchan'aroech bckommcrclc, dere liteÍatlrnr be
Ixudelde en veroo.decldc.

1n rs,ti verscheen een zcnrlblieí, geteeken.l door HiNchcl
l-chrcn cn Abnham Pdns, gcÍjc|t tot dc \ïetsgeiÍoulre voor

instllande ral)bjjnen uit hun iijd. Het docl \r'as ccn (;ut:rcb-
rcD verzamcling uit 1e gevcn Drrr aanlciclinS van (lc bcsluiten
Llcr vclgadering vtn gccstclijkcn te Braunschvcig. I)anr \ras
lrct HebrecnNsch ais taal dcr gcbcden algeschtft; al \'l.rt lraD
l sion heri rcri vcr$,jjdeÍd; (l( l)csniidcnis gewijzigd; Srbb:Lih
set scncgcerd; spijslrclicn {lcdccltelijk opgchcvcn. \'oorts had
nren de voordracht van Iiol Nil:hci a[Í]eschàft, daarncc
rocdseL gcl'cnd aan dc (loor nirl .lodcn veEpreicte vcrkeerdc
,)|\,atting ontÍent (lit lornlulicr. Iioven.lior ri'eríl hct gc-
nrcngde hLl.'lelijk toegelxi(i, irdicn clc uit clie verbjntenis
scborcD liindcrcr slechts.loodscl, rocl,tcn opgevoed worclen.
l)r:zc err clergelijke bcsluiicn jrtgen mnnnen êls Hirschel
I-ehr.en eD Prins hct blocd srx,lk,r (loor do ader€n €n hu zend
brjcf tirtelt van veÍont\\,lrrrcligirg

Hct r.esultaat van dezcrr otnocp $llrcn t\l,cc deeltjr:s bricvr:n
yan dc bclangijkstc rrl)bnlatl,n ,lcr rvclcl(I, \rclkc in ,\daï I
llr Nisarl 5605 (1345) tc ,\t]lstoftlam bij l,Íoops l'crsc}cncn
ordeÍ den titel'forath hn-kcnai)th. \\rc trclfcn cl:lar briercIr
tlllrl vitn O.lt. UenacheDr llcn(lírl 1-ilwdrstari tc liotterdarn.
die t sschen dc praktijkcn ílcr llcforlncrs cn dic der mjssic,
nn ssen geheel geen \.er\chjl zicil \:crdcr van O.lt. Barucll
J lcndit l)n snus te Leeu\\'ardcn r n ( l r: rg:rnl l akob IrfÍares tc dcn
Harg. l)eze laatstc schrÍlt ondor Drrcr: ,,Dn ofschoon met Gods
hulp dezeplaagzich overdit hnd nict hccft vcrsprc cn dc 1.,
!len, zoon'clatshun lciders het Listorische -l(denrlon ranhan
Sen, tocl mogen webij een vlarg in hct \ïcrcld-.Jodcndom niet
zNijgen". Nog storien hun h.rrt uit It lrlozes Abrahur Strsan
oD ]i. Issachar lScer l3crcnstciD, rnbbijD lc ÁmsteÍdam De
iaatstLr geelt een uitvoeÍigc, gedocrrDrcntccrde litmnzetting
u,rar lij dc verschillcnde besluitcn der Brunswljksche ver-
SxdcriDg {'eerlegt. lan hci slot van ztn betoog verklaarl hij
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nadrukkelijk zich ,,niet teten de reformatoren persoonlijk te

chtcn, maar doel van zijn b ef is de anderen te behoedcr
in hun strik venvard te Íaken en om algemccn bekend te
maken, hoe in ons land gelukkig vele voomanstaande mannen,

die een hooge positie bekleedsn, trou$' zrjn :lan hct o1'erge-

lcvede Jodendom- Regeering van stad en larll roemt hun
oprechten levenswandel en oDze iandsdienst stani Diet lager
aangeschreven dan die d€r niet-Joden. Daarvoor zullen de

leugenachtige lippen verstommeD var hen, dic tot stel1ll jrun-

ner reform zucht vooraanstaande pe$onen uit re8ecrings-

kingen tÉchten te lvinnen".
NIet deze Gutachten-verzameting zijn we Sekomen aan de

grens van het tijdper*, dat ik me voorgesteld haal tc behande-

lFn lk b.n m" erv.,n hew,r)'. JJr nos naênig rFspo.rs .r , or.r.r-
ineld is gelaten, dat aar het doel dat ik me heb gestclcl, zou

dienstbaar gemaakt kunnen ivoÍden. Eenerzijds is deze on\-o1

ledisheid, zooals in de inleiding is opgcmerkt, het ge!o18 \'an
de eeNte poging op clit tcrrein, welke 1net deze ucdccleeling
u is voorgelegd. Anderzijds zijn er ongetrvijfeid nog rcsponser
in handschrift bewaard, welke rriet geraadpleegd lverdcn, bij!.
de velzameling van O.lt. Salomo Aylion, \r'elke in manuscript
rn .le livlaria lionteziro. beru't

Hoe dit ook zij, i de gegevens hier bljeell gebracht, is

rnenig tot nu toc onbeLend punt vàn de historie der Joden nr

Nederland naar voren gebmchi, en zijn interessante bizoncleÍ
healen omtrcnt het gemeenteleven genemoreerd.

Zoo blijkt ook víJoI Nederland -- zij het niet in zoo rijlie
mate als voor andere lanclen, waar .foden sinds oude tijden
\vonen de waalheid van lrrankel's u.oorcl in zijn ,,Ent\ïuff
einer Geschichte der. I-iteratuÍ der nachtalmudischen ttespor_

sen" (Breslau 1865), wanneer hij aan llet slot zijner inleidiDg
schlij{t: ,,Der Geschichtsforscher will aber auch die einzelnen,

dcn Hintergrund bildenclen Begebc heiten crkcnnen; und fiir
sie sind die ltcsponsen eine reiche untrijgliche F ndgrube .

'- r4r '-
AÀI{TEEKENINOEN

rl Dcr l,ijdras. is con orNoftn,s ran do roord.ftht op re .h,ni '3r nr dc
.'licDecnc \org.d.rn,g yannct Cer..ls.hrp. Àin a1l.n, dicdoo.nun In.dcdcslinsen
hri ondor\eI! hcbLJc gc..r,Dlclcc(1, 7ij hicr danh gobrrcht.

rr Tli r lt csr ons. ol l{ r l) l, i Só lo nro r l) c n .\ ílrc llr t

lr., r c.l o n x trtrrj-r3rc) :Ls. í{tr(o .t ll,. Hisnïl of SpaiD, I-ondotr rrrs;
'Ilrr lr.sponsa oí Rabl,iSlr,.x lJ. Zcn,.1, l)rrnrÀasou"e
i Lh. Histd\ .I nxi.lc\vs ir ro,1l, .\ni!.n, I-ordoD r9:tó.
rr lJcitrísc zur (i.srl'i,,l,tr dor lnílcn ir l)crtsclr-

lr nd in 13 .l a!rn nn {i.r t, \\i.n 1926.

r) \'rn dc lednhtc l,rcnrrn, .ln. op iLit tijdvrh lre trehlti4 IcLL,c , is 
'uct s.

I'rlnli de r(zin.ling Pcri liii llnl., (r3..cuw), Nclltc l,tn,enhort doo!
It!!korlrx Iltrs.h teBerlij. rooiluS.D.iro llliiiter zal \o.dctr bc\rcrtt. Hij st.lr
/nlr ïoor de casus Dosirio er do dd. \ic d({ r ljo llcpoDsa in lrel Duitscl rv{icr re

;i D(selijke geconJ)n,ornt, l,ij(rk{Lsl.n lr.l,l,.n ccr plaats ilchad. zoo
Irzitde Bitliotliocn l{!s.' tl,il,nnr cen handschill (No. r3o7 Fa),
\iàrin op Dà9..r7 cr vols. is !trc'(rrÍ, cn pr.loeol met het olsclrilt:,,4]l
,l,rrirs \ cUre hicr rc lnNtrÍlnu d.or (lr !)cnlc !.n'o.rll,L \rc{en nilgesFolrcn".
l'xrlgruf r l)c!in! al.hs: ,,l Sirvx \x,L jr76 (r716l \red l,.-lis! i, d. \lidraaj
.i(r srfaÍlGrbc scmrcntc r(1 !hxÍrr' ,\vli'r, ,r de.rl,l,jron dor Asjkonazis(hr

\\. n.hb, n hi.r drs..n otrdr i rrx' Í lir! (l.rirn \ roo. ors, r,rxriu yc.schillc dr
irlmsrijlÍ Ddncnín zij" l,o,, nl. ro,,,y!Íu lrnr rkli r scnLMl,t ïan dc be'.le
l\.!ftrlphrisctr ic rlLi(lc.ln.!,n l(ltrqj,,' \xn h.t !.bruih vrtr d. laats!c op
(l.r Nccdcn i.r{.1às, indi.r (l(.r op Y,,rnr1\ i! i.n n!i n.t lijk nior lange. onl.

6l ll. J. Ziu,n.ls, ro (1,1 ral,l,ini\cncn
l-' i.rr! tr r, llcrlin !L J,xr. r:i.\..ir.

, /ic,,l)r \ r ij d a r. rl, | (l \ l l, ([or -:, ],n:. rs6 en rri7
sr \:eraelijl S. Sectig arn, llrr llr rrrnprotlceid nit

.1.otr.!ris',li óo(?trnt io l.,rstl,rrrlcl I-. Wf,:jcnaxr,

{rl Zic H..Í. liocrrr, (iosrl l|triLi-. (tor .JndoD ir Nedcr.

rr) zi. Zinncls, s. .\srr..tnocsi S.ph!n.l
l,x t.ijo.:l)hoth h Hahcd, Vol.

r:) ln h.i rlcl)re.urvrch g.nrxrtr4: ll.l,a al,.th.cloih; zi. ZiÍ,
n,els, i.iD,pig !67onJ.ll. llillr:r", \'or,(nií,.:j.n Lij dc
l'.rlrSccs.11c Jodcr lr I r s r.r,lxr ir dr r7r. n rsc ccus'

13) zic ri. n li l. in c I jj.lr aÍr br do (i.sd,i.{1.nis der roriugccs.h
lsncliotis.t]. Corcenlc tc A stcrd&r yar .J . À1. lt i l l c s u ni (Ovcrd k N. I,
r|eeLllad. s-rrrii cn Carl Gsl),r.r(11, l)it S.h rtcn desLiricl
(L i C ds L., Anrtcid.n rrr:, Ann,Íh ,IÍcr pxs. rlr on r44.
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d'?' L2 " ",'lt

l,rlrnor yar, ,.r rxr,t)tdrhr rrn ,L! l,.rl. Lislrntiirdr g,

r/r /'bl. /n/!)rkri,rr isri t, l

(),,'r,.ri3r xr(l.r nslu,rtr i v.r R li I orr lrtr.ih l-r$i. r(x rrL
!ltr n.rf! rln'!rklu.isrlg.drnrx.rr.pxq. 

'sj ,s7. r)ir $.tu \!)l!.tr! t rrrr
I r r (rlr,(ii.li, itu \\\ r, If rrr),.n sorr, !csr|iodenis \r r \ xn (h Cosri. (itr
llr.Lr,r 11.,r r:i r:r) rr.rit rrri, in rlor. oprnirirs *1\ol!11 !r\trt(;riii,,L t
inTnlt l,.rkj,trrrir uLt s s(..liiD'x.n),r l.irr.jrr liir Ikt)' lrit,tr,!r.'thio t\.

11) l),.rlLrf,, i'rtr. .ilrlririr
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16) llot isnnd.rNnaF.nijnlijlj dit.lÍ..itn,: r v6l,dNl rurd! rr{ r.r x L

(rl.sir roid, \r.foF mij dr r)..Í.\. rr. fy r)irs \R1s. rlil s.niijl! rrij InroiiLrnr

lli INxi,.r toc onÍr.nldrr! !N l,iodorls ortro ndzo.L ti.L,.n, (loortlio in,lr
àn \o.nll\.rh,in l{1 r\ ark dd.l prs.{7a,l,ij dr l,rr

icu\r,icrutorisaliedoordurlc(ldjrlí!\lJh.ldrrr6Zoun,l.in'6r1rx!l'r.Ln!
sÍns.lrr Pori. scnreerte, lolcin rrrd !n hcl tricpÍk.n \'rn d. (:.n' .r D0.
oyerA.nÈrtrlodcn, di.l'riti.r (1. S\14,$ der *.tr!.êDtc ninjrD n,inl(r rh.rr.r
ro DlrsoDu r,ddon, tr rrr{l \1,,,,i ,,1n1 ,k. \rl tr(!)1,
D. J n o n !. vtrn I'cr ro rtrl \,n' h1 r h\rllrL \rn i'nrjanj o! rr 1 rn Èr\!trrrL
r l)nkbn l,nit. dcs\ à(.1i1,, zilr' !r! \ iri ( rrd I).r' friiÍcrltr,r rrnrl tr
in .lc llLtrscnroestersres0luti.

Hc1lt.n.irl audcÈ old., liprllrg, \.rnl)ij iÍr.\.ltD $oi(l \ri'..r rr:.1. rLi,.

ov{,.igons Dcl dc mccstc g.í\rjl,1 d rdn (r lLxrnl rrld, ru)rÍ n.r Í$!L! rirr \ rn
r)uitenrNonr oorzrkcn. rD(l! rr.,,xr \.ít (t! ,rri .t.rt v.iFt.lt ! fxn .t. .d!!
.rD,.n ran.tr..L d,rrruiio, issirr lr.rokr. ir f('
brnd ua d. rols.n(I. hisrÍic

167r !rd,|L(t I L.i,lr l)r l,!.rlr. rlir..lxr,l,,lil
,l!| rtlr!ri. xir, \lxk,,lil sol!). rlixr c,,mli! (1r lr

l)ncltsz..r,.1d \trn.1., rr\L r!,, !,r i 1l 1,1(irLlr lrtr1.lournrr. Hlr \oorttr
Li ur\tr (ijr'. rrlil\trLs rl. rLrvGrlÍldirlrl r vrl

.r. f.rrioop fin.licrs nnir { 
'6í,r. 

(,!),L rr! rsr'ii{ .

.,1 L r, r!' rrt .l1r.r) r).rn i! h.i i'r ?ijd !n.L
r!!'L ror .ren reurcn I'n(l r\f!!1rl!' ril.'dq,LlLn Ir2rrtr
rt!'arlí, r,ind,c /lj \x,' (l!., í*r,r L !',l.,i, r !d) r,\h,!r,r lnrlr,i lir l
rrrrlr rrr rilr, (uL dc lr ( h,: ?illin,lrr,11,i,,,1,

l)r \.dr\!. D.l,ront. \r,,:11 !l!r Í r[ ] sr nnrrl( irr rl Lrrrl[tri\ n'rrÍ r[ | ,,
v.o, Ir,r{rl si.p.u.n, in it*(rrr|t1rr1nL \rr rxnrrsiirr. !. rortrpr(riL (i,

rlJtrfi rir, dJt tLrn or
rn.. tlr !.krictr n&r i rrd . hx,l Ri i tl .rd{r dr lri' n.
.n Íroor nDi,rir r_i$id! l,nd n
xin r)rrm rr'.\rtrrhr (lÍrlrlun.r) !r),tc I 'j\ trL r^tf(rrxdhrlr.hrjl n.{1.Í
h.t ri.t.D nr! !!sr.len, fn I

D. rrij r)rrÍrild..hL.r! r: I t,tj t.llri r.\r..,(r |rxr tr
llgcD\oo{irlrd \rn Al)klrxrL.l,nnitr o Í ri,sLlrnrr*.
rijlrclhoi!c!riiLhcoil.rnirljhrÍ1,,1!,/,rl,rhr{rtrrtr.Lil]lr'\.rt,hn(l.ri.
lrfuíjpzjj l,.1 i,, r rnnr \ri.,I. l)r,, z i tr t, L jr rrntrt Lr.i $,rar Zij l r1.li{t
(1.r. 1.dJrri,'s Dr{ dr J..rlsrlr...{1.

z. l1t.r l,.ilrr lcllcn,,, all.l lln*rn\rndrlr\
l'rn'nrs, i ,lÍi!. riir ,Lc

lr:n Li,*rn ic,lcÍ, (lir in d.h,r l,!r r.jjnns! \xrLd.dlcirr!!!.
Zij l,qJn)rr.o lLis l, r rrll,s.fr r,tr,,l rt,,e,Ltrilntr
(r:.docrij(e{rLdr\{girr.r, 7.,ur! .c t,xr 

^LtLdrNodc t..iÍisd rlkilcdd, r,' il! yutJr.tr'{ru xltr.!
!.n. Hergr. r)trn ..hi.r I na !.hrt .
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riLdir'.rs.ycrkl^rjrrctrl,lijtlo.*,d.rdzoo$.lop(Lt,cuÉalsoDsrRar,nrdut

tirr i,,iNh.t'bê tLnts gêtrnd.Hel nr c.s t l, c t r r Jr. ij h c in dcz. Taak \Ías
i \,,$fl. drt (lc dfglr0nm DolNortc c.o .trondc.lijtí. SrnasoÍ1. tricldeD etr een
l! i:i.'rlpllrrs in ióícn. Dc sl.oaloscàickLn,c .iA.n nrljs (n z. k(hkn r.@r
rrcÍi'rlp,inrsi cn dÍ is h€er cig.nnàrdig, eo stlk t.nit in rlr g.trtraa,rc Otrdert.rk,\hn si!4trde :an do Port. L.s!..fptaars.

lrÍrrrqll(oorra.hhorstàrlí)0sruftnrdczozaatl,rÍiassin,rl(rstcunr,h.ar
ir&i4(k{l nu *€li{ heei. d! IEn orJ 1( hctícn. ríur{lo.r,rrtr..Dig nrcbls-
'i nl,LJ i i nun .trrnurtr. . h. h,r q nhr t.trnn.r, LÉGrctj. . .,dN;Ít, door.dn ,nN!r* drjc un d. e.I rÍrr.n .n rnr!(,i.n zij ?j.hjr ,an tr.t$1ilre Losur tdnassin, ,:ar ..trtcidjns ru n(r l,slnÍ lrslilr o; nnn
*oÍt(r.n, hicrcp t'erócDcn.

Ior s)orb is cr rfth (toor bdnjddcli.sun {l€srêdclirkc olcrhirt, rin.tc 16zr, cco
r,r iprlris tLBsch.n! ltjjcn iot rrànd sclrcn(n, NartJi dc crJs0! rLon Dclnont.,,,. : +:i r"pfrrftrarr"-.r,ol ..,. rir,. r-1.r.r-i".nd
'.trr1,'Lflr.rlhinr,i)r.t,Ídr,iiitclÈ8,.,rípr.L.Ê.r,,orttn.n,,t,,r"j.,lr,j,l,,i

. t{t r}, Hr,tr, rtil sv[o.
1;' It.rr.rdarn in.l.r tóop dor tetrn.Ln,pag !16.
L,;, Irn' .\. I.r,.., in,,,, i i r". tr.,J U tr n.

ir.,.' I' i l H ii!,I,., r., r , .tn ,. .t t, .

A trLSterrlrh, paA. rs.

. r., zn. ri r;i t 7 s jtph cÍ \-llr_ pns. 516 r).7! \lDnedr, rlit e spirn,za.

rr. , '. i' -i, , ,, è, r ,,. . 1,,.t J

jqr Zn rrij opsr.tlo in tst,nti HnzrÍch. JkrF. rr:r.,rtt \Ilt, pas._-, .,", ,'i I ,i srt,trn,r"j I \\,rcrnJ,,,. nr.. .:. \i,.rt,)h nor'. .'. r. It ., 1 1 I . 
' ir ,, i .r... n,_ r+ ,r fots

'I 1, ,.in,D.,li,... ! \''J.Ë r, ,...t. { L t\.. F"E. .rr.
. ::j tit Dt. Í_ stijpcr, It.r ,tre.INarrdig pr.ïrs ir r7rr.lr j,l.a ir r .r rI0d.d..ti.sen t\., pas. 13ó.

:r l). hL, r S So.tirnann saf uijiuaF. ïrn oci !Ís.hritt nir!0n maNsoliprin
,. t i -,'. \t,, I /,tr,s i q . ||.,trj,r -ri.l,l uritcu, rt É h!.nL4,r. uc ttJJFyn(!,', r.i,l,l. s,,tu,,,r ,.,s, l,oh drhrt,uirnnrrrrJs,

, n_,. ,1., r,-...i.1t. I. t,,r-, Jr.tu.r,nao, kr.iÍr, r1r...40rt1pn'I ni . .l r i. , , 1,.. ,J. I hn .".,,,,,r ,,., ,. . a.,\.',,lt t).oÍÍli.ns1rlod.oicr,r(rÍIn.lnnrcrt.rlctqocscrvcor,rktcprnr.ipiaetc

:.':",ilil",-ll,,1,','r,.r.,,,uor,I.knr,,, r,.u.r,ijr.urn,.!r
' ",l'" r .R..r.,.. ' ,,. ", ,,, sr..t{. j.1r.,,t"nt.., .,|\(r.-t.\.,,,, r.,,. f,, \r".i r.'r1$,i. 

',t 
..1'irtr' rq,in, r^r j,.r hc,t\tr!r ur .t, r .\.itrn.,?1 ,1 ,n thn Haaêr" qn li,ltl", j,'nrnrr \'ntÍn.ihn r,.rrs, sf,.t,rr,. nt,. j,d nr kbr J.m Jen

", rr-,,."h, -r,, .,., l,.ri,, ),,,. tnn,. r,., t..,."1 Zrc oolz, irr.hr. rijr llrljr. Bil,liosraplric r.,r.]], Dns. 3r.

.....;.1:il,l,,'..,/jt1"n.,rr,na,no.,ioL..,.,.nJhcrf,F'r,rin.nrrh/,,n$rri," L,r rr{1ri,, r. i t,ipr \,.r rurJrl L. t.r!n \u. -7! {r 7.r7!.. ocl r, rc !ê.
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ro.&n t hel,b.n. {:@nir l,lijl., dr1 l{. Silon@n ral,l,ijr \r$ n' Ixn }laáa \.a!
r7's-r7r3. Der. acte hidt àklm:

L,it hci HchacÍ\íscn door Aron l$$ls, voorle2cr cn Elir$ Sam\cls, bsrêr,
&Íaaldo r.1e. Plotocol Nolttris S- hvon r Juli r7r5.

Tut Ral,Dtjn cn Do,ninó s.nlr sc.o li' @..1de 1r'€lsclccrlen Heo SaloDon,
ou, ro rvccací in onsc senrecntt Donri'Írn oDi!ènviF.r wao on$ s.xclijckc sreckeo
n os h dric jaltro tcvete v,Írnicu\r' jd aer't ltlcijnesetal4Ts totorsdnietr\€
j acr j73 nad'! NcijÍc gd, md àlk,'lspecl etr @r áts vàn rc loor.r .. in dc
k.rckr lc sittm óp dc ban.h krrns n. parn,sa.. cn le lr€bbcn !rij. rso nsc i!
licr sclldenrys dacr hij s.\Íoont l,c.ít t.t darod.sos rml alle vcrlreck n {rltck yan

to roólcn gehadl€cit, Enlr.t tr:.t.!!r,rlrnwóor. rabijr èndomiréHc.rS.lqnón
sal sij'r dat hij snl lbcken jadrij.i rn{ noD{tcd sulde.s u}r dc À.ss. vàn dê sc-
mfrÍtc gclijcf, re roftn soM.. cctris. &. rnspr€e*cn ol xyrsl.l, omnr .cÍ nen È
b.tàlen alle wsocken dc so!, ' rxr '1,t sulden, hcNrlc\c tedlzse do jaerlycs

roo ald, en m bct schrickcljr'r .l]i (;,trIt lxticlt l)cmd Njj sclond@ oI am nen)

€n nuent !.alcnot mc.Íd(r tc D.irl{1,, {r't dc ks* 1?. de gen@trtc. Eí 30

ro..o turlf je.ly.i en rc ,. rll(lcÍ n'ton,sten r.n he. loNsen .n dc condiri€n
dic drur.en depcudcren cn gn Ílo ao( \Írrs gell.k gel!tr!.kclijk is lot ansrer'
danr. Soud.gh ,6 Sc{ai {7.t, silkl. rtr .laDtrary r7r{. Hct stuk nas $orrien var
17 h.ndhkeninacn ran lcd.h itrr *d!!trrc-

2j) zie ó( J. zvárts, 
"r 

.l"odscn. sàt'bntbsrens van
ÀI a ars. v{icr i n e t8o ce n\Y ( 

^_Íidta*c 
te32),

tr6) Zie Án?alah, llnr Àlr Ísrripto irédito de lsaác Sas.
portas Rabino d. Án,s1rr{lam in scctrlo )i\;III {lktista do

Estldos ltebracos, Vol. l. l.id'or r)js, pra. $o rt.
.7) zicnijÍopstcl,,Eor vis' h,l.ssit f in I). vrijd.gàvond, Jlars- t,

pàÁ..2ó-223 en in Blau's Il ,ol,I rfs,.i rg. )ÍI, pás. Ior-ro5
.3) In v. Cn- L tr2.11o rlo.r S. (: iD z h n rlr (\_. \'o.k rglt is dit fts'

Vln ocn rndc! lid dcr lr(rorn o rntl,ij rnÍntrLilie ilcttlola, Rcírcl bcn
D I eaz ár is tc AntsterdaN r7r7 rn [sD"nsrnrdz]r,cliug nàj i m R aL_

l,ie,n gcdrukt. l. AhralaDs nr zijr rÍ.rl'.Í.$isl lilc in !h€ ridd l.
a gcs, pas. ro3 oruecnt aa' l0 íle n.d.dccliE da.

,,the r.L,bis ol Anrslcrdan atlcnl?l..l L(i t)'{\a!t ltriliothed sirls r.om.!pcarins in
public Njt! uncovercd faccs". E.n {l$1tr{dír (l( rraas is nier uit A'nslerdar
r-a-p. rrheld, n@h h€t anlrÍoord drirltrcÍ rszondcn. \l.rksa dis geí@s E
deze Iotrr in de Twccde €ditic rnr s.no.rtrl \rcrk t{1. Cccil Itóth, Londo !932) nie!

r9) zie nijn opíel in Blatrk H.?of.I r!jj,.laq< \'1,
30) Zie S. !L Slagtor, Een l,crurn,(l Opl)errablrijn van

Rollc!dan e zijn Ecleor,lc t.lIlctr in Woctblád wa!
I s! acL r{uis(e zinaer (Iei toio)-

:Jr) Zic Dr S. L Muldcr, E€n u rldzrr,. n,.driIle in Nedert
Israel. J.aÍbockjc (1350 Ílri ()srnnÍl Nrrr r9.r, pa8. t47€n
r53, rllÍaa. cen uitroeriSe l)cacnrijvnr! v{n,r.1 ot'íir.irt.

3.) Ir de ResDonsesv€rzan,cliígvar [oroen,drn J. ]rN.L.n vnrd! men nos enkel€

seselcns mór intc.ne $ntenb.aaMclcgcÍn.d.tr tc ,rcn$rrder. Z@ in d€el I
\o.5a (5520) az.eaandc cÍ onccnigl ,lorcÍ,,docclen€n,loordervooÍlezer,dic
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zeÉ kohen \vasj terrijl Dog eer anderc hóben ler sl-n.go8. aarNozis Nas, \ierdêr
in decl I rÍo. t6, o1rer het wererooten dcr srnagose, diê voor eed rij.t un rcsen
jaar wrn eo nict-Jood cehuurd \ras. Allcen ran de oostzijdc \vas ver$oolins
mosclijk, nra. daartoe moest ecn Íijnstok oDgehatr $o.dcn. De vraas Nas nu,
of dài toegestaan fton Nordên.

3) De En8eGche uilgave is in het algereên ïcêl torror d:r dc \Êdêjlanilscire.
Borrendier ontb.eken nr de ccrsrgenoemdê te$rHnsdc naordstrlJrè! rr (Vàn.tê
nondeljjhc wet), 2a (ván de kómst un dêr vcsiás)j 2s (van de opsràndins dc.
dóóden),23 (vàD de lrijc vil). Evereêns onlbrcek dazr Hoor.títrtr re, ArsemceDc
opme.kingeD ove. dê ticr scbodel

Hoizijn dus Nel zeei Detansrijke punten, die opzcftetijk nr de ]trActsche uftgàre
zijn Neggctaten. Dê opmc.Hns fan o.R. Berensrcin in Tijn zendLjricl n daardoor
cê6r vothonen duirlclijL.

34) Zic Pinner, conpenditrm der Hierosot. und Babal.
Tn.l n u d, Berlir 1332, pas..3,.anmcrHlg rs. R.Iozcs soI.r nad,lrlijkens
de lrospectE van PimeB \qraling, ccn approDaiiê op trct ftrk sesercn. In de
colleclic S. Seligmann, vaaraan dit Acgcyen is on eênd, bewinden zi.,r ook 2lrrie-
vcn,Ieider in r335 scschreyendoor R. \Íozcs sóíer.Itrdccusicbciuisihjjspijt ove.
zijn approrra c. Aanmnkelijk nail lrij lnscsiend mer aíderc setccr.len, dic de za.h
slêunden. Nrdat nij orcnrvel de \t.talins van.-\boda Zara Jot. 2 tr.d gelerer {zie
Comrendtun do. Hierosol. urd Bàbrl. hal'rnd !.g. 45) verando.de lrij vatr in,
zicnt. Dêzc g.litosrateede lÍicf v.rzoeki trij verd.r rc reFtreiden ,,rr.nr hic. irr
oes IaDd nag Den Diet ?ordcr rrsunnins drukker, . De lweede zerLdbrict is mct
dulrDel zegcl (loninkrjjli der \cdcrlarden en builcnsewoor zeset N. ÊóIànd) nii
Pr@Ds re ÀnÈterdan gêd.uk. Dàar ,êst Dij o.a. dat l,nmer ,rc! hcm Íiced woó.-
lóneo d.t ràlbijnen, zooals Narhan Àdter te H.nnove., de rèítating zouden

'ftkenj ,rij klf vÍzaoelde slechb inteekenarer litr het blijkt nie! \Íaar te zijn
tonl rrij oI) rijr.pprobalie terug (zic oon rsrollr solcrien II 3r).

DE OUD-HOLLANDSCHE DRUKPERSVRIJHEID TEN
OPZICHTE VAN HET JOODSCHE BOEK )

door MÍ. Izak PÍiís (Àmsterdam)

Zoowel chÍonologisch als methodologisch valt dit ondel-
werp in twee deelen te splitsen. Ten eerste de rechtelijk€, ten
tweede de íeitelijke drukpelsvrijheid. Hiermede gaat even
wijdig de behandeling van dc stof uit het oogpunt v'an Staàts-
bemoeiing en in die varl die andere bemoeiing, die van de

openbare meening, welkc dcstijds tijna uitsluitend in de in'
menging van de Kerk, van cle Gereformeerd-Christelijkc, de

Staatskerk, tot uiting kwarn.

I 1)I! S'I'AAT

Het kriddeleem'sche llo lsch-Kaíhalíehe síand|unt. De

Joadsckereectieliela|. ALI)'|'\ Index \a5?o).- H eí H &ar-
tenNsche Jodencha u (16c,5). De Amsterdansche reseti g

(1616). Huca Gralíus cn Adriaan Pauu. Verzoeh-

schvilt Doldtsche Stnorlc.l egcn"a oag. Besluií (t6ry).
De Roomsch l{atholiekc Kcrk hceít in haar stdjd tegen

den invloed van het Joderdom op de Christenheid let Jood-
sche boek niet gespaald.

Toen zij oppermachtig Wcstliuropa beheerschte, duldde zij
niet, dat haar l€er en leven in clc Hebreeuwsche geschdften,
àoewel deze toch vdjwel uitsluitcnd tot den Joodschen lezers-

k ng beperkt bleven, bcschouwd, onderzocht cn aangevalien,
laat staan bespottelijk gemaakt x'erden. Plaatsen in zulke
werken weÍden door haar ccnsuur onleesbaar Semaaktl door-
gehaald oï uitgescheurd. Heele }oekwerLen werden soms

geconfisqueerd en vervolgcns ook door beulshandcn in het
openbaar verbland. Den Joden werd dihwijls zonder kennis
van zaken en met de groÍstc willckeur hun heiligste bezit -
hun Hebreeuwsche boek€nschàt weggehaald, doorgezien en

aJgenomen, en werden hun wegens dit bezit ook zware geld_
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straÍíen opgelegd. Deze kerkelijke censuur is een der kwellin_
geD geweest, waardoor de middeieeuwsche Jodenheid ge-
teisterd 1v€rd. De besluiten van het Concilic van Triè;te
(gestoten in het jaar 1563) - de KerkveÍgadering, welke
dchting en vaart aan de Tegenreformatie gebr.actrt heeft _
leidden ook opdit punt rot meer regel en orde. lndiccs vJn ver_
bollen boêken kwamen rot stonLl. wêlke min oÍ rn.er de Joden
tegen chicanes beschermden.

Van Joodsche zijde werd in dezen zoo ongeliken strijd ook
n,r,rr middelen gezocht, om zi.h regen vervolAingcn ;p dir
geDred te \.TIWJren. .Als a ÍweeÍmad I rege I stctdcn de ltlrbbijnen
een vóór-censuur in. Zij maakten het elken Jood tot piicht
g€cn boek uii te geven, waaÍaan zii hunne gocdkeuring
(Haskama) nict gehecht hadden. De Joodsche regecrende cotl
leges wisten al spoedig deze wÍze voorschrilten kracht van
w€t te verleenen door het toezicht hierover aan zich te trekken.

Zoo was, in €nkele groote lijnen geschetst, de toestanal,
toen in den aanvang der rTde eeu{, de portugeesche Joden
zich hier in Noord-Nederland. in een ops(andige ccrcformeerd_
Chrislelijke Republiek, begonnen te vesrigen.

ln chen:i van dcn KatholiekeD spaanschen Xoning. wien"
machtstebied ook zt ontweken, was voor deze landen door den
Hertog van AIva in het jaar r57o near verbeteral .f ëntsch
model een fndex van verbod€n boeken uitgevaardigcl, waarbij
kortweg a1le geschriften, in het Hebreeuwsch gesteld, ver-
boclên werden Ook verbood hii daarbij den a,nmrak, het ver_
sprciden en her lezen van boeken, herzij in irer Joodsch, hctzij
in eene andcrc raal. wairrin Joods.he ceremonjin oÍ het Jood:
sche l€ven behand€ld werden_ Met name wordt nog eens de
Ántwerpsche Spaansche vertaling van Flavius josephus,
Antiquiteiten, Íeeds vàèr dien in Spanje op den br;ndsiap€t
gebracht, als kettersch gebrandmerkt i).

Het hemelsbrced verschil tusschen hei Spaansch-Roomsch€
en het Hollandsch-Gereformeerde Staatsbest€l komt duidelijk
uit, als men hiermede de Íegeling vergetijkt, wetke de st;d
Haarle.Ín den roden November 1605 voor de Jodenbevolking,
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welke zij binnen hare mure[ rvilde lokkeD, getroffen heeÍi.
Haarlem's Burgemeesteren en Regeerders bepaalden toen,

dat deze Sephardische Joden ,,mog€n brenten en doen komen
van buiten, en ook hier binnen Haerlem doen alrukken en
in heurluid€n huizen hebben en gebruiken, allerlei boeken,
in (het) Hebreeuwsch of andere spraak. Behoudelijk, dat de-
zelve ni€t en zullen (strekkcn) tot schandal€n, seditie, blas-
phemie 3), bespotting en vcmchting ven de ChÍistenen en het
ChÍisten geloof cn rcligie, op peene van bannissement en
verbeuÍte l.an goedercn" t).

Dit onderwerp kwam rrtuurlijk ook te berde, toen in het
jaar 1615 de Staten v:rn llolland en West-Friesland in be-
ginsel besloten hadden ccu algcmeen Joden-reglement voor
hun gebied vast te stcllen, rn op voordraclt van 's Lanals
-{dvocaat Joh:Ln van OldcDbarnevcld de Pensionarissen van
Ámsterdam en lRotlcrdan n1et het ontweÍpen van eene
Íesolutie belast werden. Ais zoodanit hebben Adriaan Pau\r'
en Huig de Groot iedcÍ ee)r oDtwerp opg€stelal. De eerste veÍ-
tegenwoordigde hct stlnqnnrt (lcÍ PÍ€ciesen, der steile Gere-
{ormeerden, het staDdpunt del Retrkeltken werd door nie-
mand minder dan door llngo (;rotius verdedigd.

Voorddt deze wetsontw{xpen bij de Staten in behandeling
gekomen zijn, vond dc strd Amsterdam het noodig provisio-
neel eenige bepalingen voor de bij llaar inwonende Joden vast
te stellen (B November 16rír.

Op een van Joodsche kxnt gcdxir verzoek geschiedde dit
niet bij openbare keu:, walrruit niet anders dan opspraàk en
schandaal zouden kunnen voortspruiten 5), maar e€ni8e nota-
b€lên uit de Amsterdamschel)ortugeesche kolonie werden
voor het Gerecht ontboden, cn dezcn vooraanstaanalen
werd daar dien dag o.a. ingcschcrpt: ,,ni€t te spÍeken ofschrij-
ven, ook zoÍg te dragen, dat niet gesproken oÍ geschteven
rvordt, hetwelk eenigszins zoude mogc stÍekken tot veÍsmade-
nis van onze Christelijke religie" 9.

De$t na den ireeselijken vfll der Oldenberneveld-partij
k$amen in December 1619 de beide ontwerp-verordeningen



- r50 --

in de vergadering der Hollandsctre Stat€n aan ate orde.
_. 

Wat d€ vrijheid van drukpers voor de .]oden betreft, stelde
Gro.tli: bij rijn enikpl 16 de navorgendi ,.s"ri"e ";o.';i--. ,,Zullen voorts de Joden mogen hebben, Bebr.uiken en ook(loen drukken hier re lande allê boeken, uirgenomen alzullre,
rvir.rl.ln daf stdrl) eenigc rvoo.den van blaspl,emic of ver.
smadenis.als vorcn - (art. r4: van onzen Heerc Jcsu Christool.leí hrisrelijlerFI ge) - . hetwclk zou zijn op p."n. 1ug"n.
den€enen, die dezelve zou doln drukkcn. van bannissemeni uit(e randen met conÍis.arie van goedeÍên: en je8.ns dengencn,
dre.dezelve_ zou.len hebben ên gebruiken. op pêene vxn cnntir.
catre van de boekrn en een gpldboerF van v;;frig guta"n voor,lc eêÍsle reizê, honderd sutdcn voor de tweertc, t,v.e tron,
de|J gulden voor de derde. en daarna arbirrnlc ca|lc.ric..,
(d.i. r'illekeurige srraí).

,, 
Oo( brj dir 

,.oncepl 
arliket BeeÍt crorirB cell toetir tttingH'j schrijft aldus:

,,Dat de Joderr de Hcilige Schrift van het Oude Tcstament
mogen lezen, zoo in deorigineele taal ats in translatics laten clc
beschreven rechten toe, (dicta Novela CXLVI) s). ,t cebrril(
van deD Talmoed, iDhoudcndc veel btasphemictn tegen de
Chíistenen - (?I.p.) 

- is hunluiclen veiboden (cacleir No-
vella). tiel.jk ook lrerzetvc T,tmoc.l darrom t,1 rfc f:ru.en
van Ilomc is gedran verbranden (Ir.r rcfcrunr ilo"riensis crlnno.entius in capite Ouod super his. De voto),,,)
, llerkw.lardig is bcr zekcr wel, Ll0r Grotius, (voor wien .

lreí- zU tusschen haakjes tczegd _dc Iálmocd pêD irermFtisctr
Aeslotel boek wns), op grond der t(anonieke wctge\;ng dit
Iunrl"mnnrcple boekwerk rlen JorJen vil vcrbied.D, rcrwrjl ,J,.l(rlLolieke Kork zêive dir sÍandpunr tocn rceds verlrrcn
há.1

Dc?ensiona s van Amsterdam, Addaan pauw, die met een
op.stei vrn vêel bcschêidencr omvang dan zijn Rottcrdámsche
collegí geiewrd heefr, vooÍ den dag gekomen is ro), wijdt aan(e,Joodsclre.drukpers\ íijt.eid in dc cnrsre phars 

"n 
ook riln

volle aandacht
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Deze penvoerdeÍ der orthodoxe Calvinisten heeft het vooral

gemunt op die elementen onder de Spaansch-Po ugeesche

Jodcn, die zooeven hier t,r lande uit het Christendom tot het
Jodendom overgegaan waren €n die een zelotischen ijver vooÍ
hunnen nieuwen godsdienst .rirn den dag legden. Nict alleen
heimelijk colporteerdeD zij met de anti-ChÍistelijke geschrif-
ten, zooals deze door hrmne toenmalige Rabbijnen en andere
geestelijke leiders veÍvaardigcl *'erden, en welke in hanclschÍiít
gehouden, van hanal tot htrnd konden gaan, om andere
Nieu$,-Christenen, hunne vaak nog lvankelende stamgcnooten,
tot het nie w verworver, oude Jodendom oveÍ te halen.
Krachtig in hunne ovcÍtui{íing, fier op het doorstane marte-
laarschap voor de Joodschc zark, Naren zij ook tot het open-
lijk disputeeren met irlheensche Ch{stenen gaarne bereid.

Daarom uit zich de Amsterdamsche Stadspensionaris in
sterk€re be$'oordingcn cn wil hij ook nog scherper dan GÍotius
de Staten laten decretcerenl

,,In den eersten, dat alle Joden van natie en gezindlteid, die
tegenwoordig in dcn lande van Holland en West-Friesland
wonen en verkeeren of naar dezen, den voorschreven lande
zullen komen, gehoudcn zullcn $ezen, haar in alle zedigheid,
stilligheid en gehoorzaanhci(l te dragen, zonder dat eenige
deÍzelver, hetzij jong of oucl, in het openbaar of in het heime-
lijk zullen mogen spÍckeD, sclirijven of doen drukken eenite
redenen oÍ woorden tol bléphemie of versmadenis van onzen
Heere en Zaligmaker Jesu (lh.isto oÍ de Christelijke religie
strekkende, op peeDe, jegcns d€ngenen, die zoodanige blas-
phemi€èn of schandaleuse propoostcn spreken, schdjven of
doen drukken, van aan den iijve of rnet bannissement uit den
land€ en confiscatie van harc gocdcren gestraft te rvorden;
en jegens deg€nen, clic zulks aanhooron of zoodanige schriften
en boeken lezen en gebruiken, zondcr hetzelve dadelijk den
Officier€n aan te geven, op ccn boetc van vijftig gulden voor
de eerste reize, honderd guklen voor de trveede, twee honderd
vooÍ de derde, en daarna arbilrale corÍectie".

Tot zoover de voorstellen vtln *€t op dit punt. De Kerk had
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haar stern in deze materie ook doen hooren. In het v€rzoek-
schrilt van de Dordtsche Synode aan de Hoog Mogencle
Heeren Staten-Ceneraal van 27 NIei 1619, vrocg zij in S 9
om een geregelde \rvetgeving over de visiiatie der boelren,
die hier te lande geclrukt worder, alsmede ovcr het geheele
Nerk der drukkerij en dit in hetzeude request, dat €v€n
later, bij S 13, een toezicht vertangde op de lastering der

Joden, onder ons wonende en dergenen, die van hcn vcrleid
zijnde, van den Christetijken godsdienst alvallen tot het Jo
dcndom.

Al te schery slijdt nietl De Staten van Holland begrepen
zee|ivel, en rit de Portqeesch Joodsche Àmsterdansche
kolonie \'!as hun dit dan ook wel te verstaan gegcven, dat
de voorgestelcle regelingel achterklap €n geheinr veÍraa.l
in het leven zouden roepeD, ambtelijke willekeur lJn geestelijke
dwinglandij in de hand zouden werken. Een nierwe inq isjtie
zou ontstaan, niet mindel wreed, niet minder hebzuchtie als
die wij in Spanje en Poltugal ontvlucht zijn, had ccn rvoor.d
voerder hunner natie uitgeroepen r).

Den r3den December 1619 besloten de Staten van Holland
dan ook deze beide ontweÍp reglementen terzijde te legger,
op hun besluit van de maand X{aart 1615, ond€r cen geheel
ander regiem genomen, terug te komen en van een algemeene
provinciale regeling clezer geheele nlate e a{ te zien.

Elke stad mocht naal believen een eigen Joden,wet8eving
in het leven roepen, slechts mocht nergens het smadelijke
.Joden-teeken, de beruchte Joden-iap, -ring of +elm hicr
ingevoerd worden 1r).

MaaI ook van een eigen stedelijke Joden-wetgeving is in
het toonaangevende Holtand niets gekomen- In het binncn
lancl met de uiterste welwillendheid getolereerd, werden
door de Republiek der Vere€nigde Neder.landen de .Joden ten
opzichte va.Íl het buitenland als volmaakte Nederlandsche
onderdanen beschouwd en beschermd.

De Noord-Nederlandsche Staat hee{t het Hebrceuwsche, het
Joodsche boek dan ook nooit en ner8ens aan banden gelegd.
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In Amsterdam blecl na de Staten resolutie var 13 Dcccnr-

ber 1619 de voorloopige regcling v:rn 8 November 1616 1'rr
kmcht. Doch hiel als eldeÍs in Noord-Ncderland had geen
enkele Jood van Staatswc8e voorafgaand verlof noodig, om
dool de drukpers gedachten of Bevoelens ie openbaren, be-
houdens dezelfde vcnntwoordelijkheid volgens dc \Vct, die
clk ander burger hàd. Nnnner is hier te lande een JoodÍ:ir
persproduct op eenigerlei wijze door de niet .Joodschc Ovcr
heid in zijn voorbereiding, druk of verspreiding belennn€rd,
cen Jood o{ wie ook .laaÍvooÍ strafrcchtelijk vervoigd.

In de voormalige Itepubliek is met de uitgave van Menasseh
Ben Israël's ,,Conciliator" (1633) voor de cerctc maal dc
vraag aan de orde gesteld, ol en in hoeverre de Joo.lsdre
d.ukpers hier te lande eigenlijk vrij mocht heeter- Toch zou
de beantwoording dezer vrug toi een àkademisch debat

rnen kan bijna zcssel in dcn mccst eisenlijken zin van het
woord beperkt blijver, ja slechts een theoiogisch dispuut
kunnen vLdlen.

] I I)Ij I{TRI{

De StaÍn Mn H ollrnd aeiguen de oqdl.rchí 1)an À[etnssek
Ben Isïaël's,,Contilidíol" te aaina.ard.en. Eên caníroutsia-
run j daïcatulit ila/.lsat í. t,eiden benoemd 11633:).
De Polei íeh Vctídíus Schaachills,Bnlac1ls ltLt.t au-
kiding lan Menasseh's ,,De Crcatíane" \Í635 Í637).

- Menassëh a&n het Aíhetlaalkr lllusíre te Atistetdal gc

weerd (tfi6). - Gisbtttus Vaeíí .s le Utrecllt lnudÍ tol-
leges tegn de Joden. Venalg ïan der Pennëstlíjd. l'oduts
eischí urbad Lan Jooílsch( hoeh . in lkt HaLlàtdsch en
lie elNgt aanstellhg ",ian Visitatares libtalum (boe*cenyun)
(1636-1637). - h^te íng Ie ,llmstztdakr cenet laarsche
ó,e1entie e cens ul (1639). De Uírechtsche e1r A"tster-
datnsthe CereÍormëerd -C h tist elíj he Kerheruatl ii. het s.-
tueer tegêh deh ,,Conciliodor, IV" en de ,, Iihluelt Jistiè|"
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(r(,51). - Maninus Schoachi s nnal a&ltkidhqtan de T&I-
tnaed-í!ítgalte uan llnmanuel Benl)enisíe (1652) - De A '
stë/.lamstha Prcdíhai1í Me,nso Johanllts Talmaed-hekde-

taat (Í654). Jarel Athías inzahe rlen Leusden-Bijbel
contm M'uesilts \a669). De Voetíddnsche censlutr dool de

Z id Hol,l,andsche Syllode, te DeUt gehauden, nict aan-
"raard. 11677).

In het jaar 1632 liet de toenmaals achtentwintiSjarigc
Amsterdamsche Gacham Menasseh Ben Israël het cerste
deel van zijn Spaanschen ,,Conciliador" te eigencr drukkerij

- zij het dan ook quasi te Frankfort gedrukt verschijnen
De inhoud van dit boek wordt overigens volkomer door ziin
titel gedekt. Deze luidt: ,,Conciliador" ri) , de Vevoener, of van
de o!-ereenstemming der plaatsen in de Heili8e Schrift, welke
ondcrling tegenstrijdig schijnen.

Ileuasseh's negentiende-eeuwsche levensbeschÍrjveÍ, Moritz
Ka,vserling, verklaart 1r), dat wel zelden of nooit een door een

Jood vervaa|digd werk zulk een enthousiaste ontvangst ten
dcel gevallen is, als dit eent€ gedeelte van den Conciliador'
Maar daadn vergist Kayserling zich toch deerlijL

O1'er dat werk varl Menassch Ben Israêl is al spoedig ra
de verschijning een heltige litteraire strijd uitgebroken, dic,

in zijn wezen, eene episode vormt in de godsdiensttwisten der

Nederlanders diel dagen, in die tusschen de Remonstranten
en Contla-Remonstranten.

Reeds bij de Synode van DoÍdrecht (1619) hadden de Re-

monstrànten het onderspit moeten delven De Staatsarmhad
cr dc argumenten del Gomaristen kracht bijgezet. Dc Armi-
nianen \ïerden uit de GereÍoÍmeerde Staatskerk Sestooten'
hun lei.l€rs uit het land verbannen. Juist in den aanvang der
jarer dertig van die eeuw was de strijd wat gàan luwen, zeer

tegen .len zin cler strenge, steile Calvinisten lloest volgens de

zuivere, orthodor.e Calvinistische beginsclen de Staatsover-
heid de leiding, uit de KerkeraadskaDer voorgeschreven,

volgen, de Regenten v€rzetten zich echter met alle macht
tegcn aleÈ overheerschenden invloed der Predikanten. Zij
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$'cig€ren, onderaanvoering of naar voorbeeld van de Amster-
damsche magistraten, zich door de kerkelijke autoriteiten te
laten ringeloolen- Openlijk be8unstigen zij z€1Ís de gematigde
Remonsiranten. Aan dc jongc lmsterdamsche Hoogeschool
konden uit Ren'ronstranischci kÍing mannen als Caspar van
Baerle (Barlaeus) en Gcrar.l \iossius, niettegenstaarcle zij van
hurue waardigheid om irnnne RemoNtrantsgezinde gevoe-
Iens van Leidens Hoogcschool ontzet waren, hoogleersaars,
ambten van beteekcnis gran bekleeden.

De bcgaafde zooÍ van dczor cerard, Dionysius Vossius,
heeft het eer-ste dccl van Menasseh's ,,Conciliador" in het
Latijn vertaald. In den aanvang van September 1633, ongc-
veer een jaaÍ na het vcrschijnen van de oorspronkelijke Spaan-
schc uiigave, kon dit werli dc pcNen van Menasseh B€n Israèl
reeds verlat€n 15).

Er was den autcur-uitgcvo v€el ,ran gelegen, dathij, diede
Spaanschc editie aan dc llc\'lindhcbbers der West-Indische
Compagnie had mogen opdrllgcn, ook nu weer €en màchtig
Staatslichaam bereid vond, dit ccrbewijs uit zijne handen te
aanvaarden. Zoo zoi \eL b(,ek een officieus-geijkt stempel
opgedrukt, het derhalvc ccnc lLrnre verspreiding gewaarborgd,
en boverdieD den dedicxnt ccne aaDzienlijke geldsom a1s be
looning voor zijn opdncht verschaft rvoÍden 16).

En niettegenstaande dc StrLten van Holland eerst onlangs

- den 29stcn September 16r? - net het oog op de hooge
Losten ervan geíesolvcerd hadclen in den vervolge geene
dedicatièn meer te aanvaaÍden, besloot de jeugdige en onder-
nemende ltabbijn-auteur-uitgevcr het er toch nog maar eens
op t€ wagen en zelf, voolzien vlln cell aardbevelingsschrijven
van de Ámsterdamsche plolcssorcn \rossiusen V:ln Baerle, de
zoo even vermelde hoogleemrcr! in de geschiedenis en in dc
\ïijsbeg€erte, aan hun me(lcstander cn l'riend Cornelis vaÍ)
der Myle, die na zijn verbanning sedert kort ivcder als lid
der ltidderschap in de velgadcling der Staten van Holland
had zitting genomen, bij de Hooge Heeren in d€n Haag het
aannemen zijner opdracht tc bepleiten.


