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welke taal ook, tenzij hij het revoren door een vanwege de drie
gemeenten aangewezen persoon had laren onderzoeken, ten-
einde na te gaan, of het niets bevatte, dar srrijdig was net de
Lleilise \ver of met de goede z€den. Hoogstwaarschijnlijk stond
dit bcsluii, dat 5 lejat 5392 \1632) senonen werd, in verbard
met het verschijnen van het genoemde werk van Menassêh,
waaLvoor Àbrahan Cohen de Helrera op 20 Elloet van dat jaa!
een approbatie schreef .

De titels van verscheidene van zijn welken bewijzen, dat de
problenen van Delmedigo ook hen bezig hietden \Conciliato.
sire de conrenientia locaun S. Sc.ptufte, quae pugnarc inteí
se vide11tu, De Creatione Problenata XXX, De Resuftectiane
tnoÍ tuot un. N i s j rn at h C ha j i ie n.)

ln laatstgenoemd werk1) cfteeÍr Menasseh Delnediso s
Ma:tei ta Chogna, waaí deze de opvatrino van Johannes den
grammaticus:) noent, die aanneemt, dar de ziel, nadar zij het
ijchaalr van den nens verlaten heeft, eên sroffeiijk subsrraat
van fijre saberstelling behoudt. daar anders een besrraffing jn
de hel niet moselijk zou zijn.

Opvallend is hct nos, dat zowel Delnedi(o als Menasseh Ben
isràel .ssnnilatorische n€igjnge,r v€rtonen (o gang m€t nier,
loods. gelc€rdeD, sebruik van de Larijnse taali,));ook, dar ber
der sons hLrn betoog verzwakketr, door erop re wjjzen, dar zij
seen philosophische bewijzer wiilen brensen en derhalve een
dubbele waarheld schi;nen áan te nerne . Zo zeqt Menasseh op
her einde van Nisjnath Chaiiien:,,1k weet wel, dat er in dir
werk punten voorkomen, die nier in de snaak zullen valten bij
de philosopheD. maar ik heb u reeds gezesd. dat ik de leer van de
kabbala niet ont.ouw wil worden.'

Al kunnelr de hier gegever bewij,er ni€t aanroDen, dat
h4enasseh in alle opzichten eeD troÍwe volgelins van Delmediqo
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was 
- hij stond net vele andere geleerdÈn in contactr) toch

kunnen zii als een áanduiding gelden vooL de grotc irdruk, d'e
het driejarig verblijI van Delnedigo te Ansterdam op den nog
jeugdigen Íabbijn maakte.

V. INVLOED VÀN DELMEDIGO OP
SPINOZA,

wij hebbe! in de inleiding reeds verneld, dat voo. invloed
van Delmediso op Spinoza re€ds dadelijk pleit, dat hei lverk
Abscondita Sapientiae van foseph Deinediso zich oDder dc
werken van zijn bjbliotheek bevond. Het kont mij zeer waar-
schijnlijk voor, dat ook Elênr deel uitmaakte van Spinoza s

boekenschát en dat dit het werk is, dat in de inventaris onmid-
deilijk volgt op Áóscondita Sapientíae.n àê.Í aangeduid wordt
als ,,Een rabbijnsch nathematisch boek . Wij noeten daarbij
bedenken. dat deze inveítaris opgemaakt werd door iernand,
die van het Hebreeuws blijkbaar niet veel ve.stond en dat dc
eerste &uk van Elien veel mathematische figurcn bevat. Van
de zelfstandise werken van Menasseh Ben Israel vinden Nij in
de inventaris alleen zijn Espe.anea de lsrael (Àmsterdari,
1650), waarin een opdracht voorkomt aan het college vaD be-
stuurdeÍs vatr de Poltugese gemeente, waartoe in dat jáar Spi-
noza's vader behoorde. Dit is dan ook wel de Leden. waarorn
het in Spjnoza s bezit voorkwam.

Persoonlijke omsans van Delnediso ên Spinoza áchLen vij
uiterst onwaarschijnlijk, oÍschoon niet geheel onnogelljk, daar
Delmediso eerst een jaa. voor de verbanDins van Spjnoza ir
1656 is overleden. Dat Menasseh Ben Israel persoonlijk invloed
gehad heeft op Splnoza. is evenmin aan te tonen, nogelijk is het
natutrrlijk zeer vel. Gelijk bekend, behoorde hij niet tot de rab-
bijnen, die deel uitmaakten van het rabbinaat ten tijde van de
verbannins van Spinoza, daar hij onseveer een jaar tevoren
naar Enge]and was vertlokken. Opvatlend is het althans, dat

1) p. 36b.
!) di. IóhJnnes Phíoponus, cf. S. Munk. t.a.p., L p.311, íotê
r) ook Mozes Merz had eên bijzod.re voorliefde vóor die taal,

112. Volscns de t.aditie zoÍ Spnroz! dóor de studiÈ van het Larijt

L

r) Dr. Cc.il Roth..4lilc ol Menás./i bc,.1l.,.1. Pnib{l.lplia. 193'1
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Heinrich Oldenburg. die in 1657 in contact stond met Menasseh
Ben Israelr), in 1661 SpiÍoza, die toen nog niets g€publiceerd
had, in Ritnsburg opzocht, maar ook hieruit valt niet veel net
zekerheid te concluderen.

Vermeldenswaard is nos, dar Menasseh in Maa.! 1655 i. de
Ansterdamse Portugese synagoge eeD prÈdikatie hield, waarin
hij het afkeurde, dat.ieuwe bestuurders vaD de gemeente
door huD voorsars€rs benoend we.der in een vergaderi.s van
de..Pa asien ontboden.weLdhenaargezegd,dat hij voortaan
Dicts lrochl prcdikc . dat in strijd was lnet de reglement€D van
de natie. Dit incideD( is !an belang. omdat Mcnasseh s hieL zo
r. rL dÍS k.r J. ce 'll,"cld l omrrrlr èen rpqen,€nrpger ng

gehecl ov€reenkomen 'net dic vaD Spinora in rijn Staatkundig

Van ncer belang achten vii hct cvenwcl. da t. zoals recds lanq
!nslstaat bij Spinoza zo!e.l invloed van de leer van Averroês op
lc Droken valr : ). Dr,or i.n te nc'nen. dat Spjnoza in zijn Joodse
Liid sterk benrvloed was door Delnedigo, vinden wij hiervoor
een eenvordrqe verklaLing. ImneLs, boven hebben wij reeds
àangetooDd, dat Delmedigo zelf, als leerling van Cremonini. tot
de iaatstÈ !ertegensoordigers van de Avelroïstische school
moet serekeDd word€n.

Àls uitgangspunt nemend, dát eventu€le sporen van invloed
van Delmedigo hel dÍidelijkst Éoeten zijn in Spinoza s oudste
gescbriÍt. d€ Kofte Vëíhílndelintr. zette ik het o.derzoek iD di€
richti.g voort. Nu valt het der lezer op, dat het abmpte begin
lan dit qes(hrift (..Belênsende dan het eerste . . . ) vijst op een

') Dr. CecilRoth /\rsto,l4uslr l.tÍi\ (1158.19771. Lórdon 1938. p.,19
:) D.. M. 1óiil, Spr.o:as r/,.o/osis./r-rolitis./,.r ?ián/.1., Sreslao. 1870.

Vo^roÍ p VI cl Dr, 1j. de Boer t.ap. p.215: .VolÍlÈns Spinoza lin
:ijn Godlreleerd'Staarkrndig Vcrtoosl ligt het docl van de wijsbeseerte in
univc. bespiegel.ódc *llrhtid, net doel v,n dc godsdiênstigÈ opênbaring

daarentcsen jn rraktische wroonrheid ol gehoorzaahheid. d.i. in d. órde vaÍ
Je sarenlevnr! .n het schl var de nreniste. Niemand onder de noslimsch€

dÊnkèrs is zoo dicht bij dcz. ópvatting van Spinó?a !ekon€n als ibn Rosjd,
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voorafgaande opsomming van te behandelen onderweLpen 1);

ook op verscheiden andere plaatsen ván het eelsrè dÈel krljgt
lnetr de jndruk, dat een vooraf gestelde vraag bekend veronder-
steld wordt, zoals bijv. in de aatrvang van het vierde hoofdsruk.
Het was tot nu toe eve.!"'el nog geen onderzoeker geiukt, de
vragen te vinden, waarop Spj.oza schijnt te zinspelen.

Een andere moeilijkheid bij de exesese van dft eerste deel was
de volgorde der onderwerpen, die velen verktaarders onbesLij-
pelijk voorkwam en niet in overeensrenning mer de heldere ge-
dachtengang, die nen Spinoza toeschreef. Somnigen kwameo
ertoe, iekstverbeteringen vooÍ re srellen, anderen meenden, dar
ondeskundige leerlinsen van Spinoza de hoofdstukken van zijn
dictaat verkeerd seransschikt zouden hebben :).

Het Íesultaat van mijn onderzoek Ioste reqeliik deze noeitijk,
heden op. Ik vond .ameliik een onmiskenbaar nauwe relatic
tussen de in zeven paragraÍen verdeelde twaalÍde vraag var
Zda.h baí Natan aar Delnecli{ro 

'n 
lr'l;e,r c,r dc ccrsrc

hoofdstLrkken vaD Spinour's l{ortc Vctlencrehry cn wel ler
aanzien van de behandelde onde^verpen, hrn volgorde en dc
indelins van de hoofdstu(ken.

Ook ir andere gedeêlten van de (orre Verlzndeling is Spi-
noza, zoals leeds ians b€kend is, Di€t oorspronketijk. Invloed
van Descartes blijkr op vele plaatseD. ,,1! der Lehre von den
Àflecten schltesst sich Spinoza, vas die Ord'uns der Àrf-
záhlung der einzelnen A[[ccte berrifft. fasr sklavisch a. Cartc,
sius Buch De pa-ssion;óus aninae an. !) Ook i. de opsomniDs
vao oorzaken in het derde hooldstuk van het eerste deet is Spi-
nozd. ,odts b.kend Ie oor:pronkel,rk:
Bulgerdijck s lnsrirarionuin Logicarun Libíi Dua.

r) CÍ. À. Wolf, Spino:,i ,S/io.r TreaÍisc, Londu!.
1) Stan Dunin Bo.Lórvskj in C/r.onrcón Sr,,.:.,",.

1923, p. 108.
r) Dr. Chdsróph Siovart, Spino:a'.\ n.u.,r./..rr.r

d.nt Merc./en und dc..en G!'i./rscl,sËèi1, Cotha, lJ66
d""r 'n .en root .r, .' d" .dp ll { l. ,n . r. rl
,lui.en b, De aa. ,o1l . Íl bo.l4, i lll. 

'o ,

I910, p. t66
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Wij hebben hieronder de beheffende passases van Elienr)
.D d.e Karte V.thandelí,g r ) náast elkaar geplaatst. Weliswaar
zijn er enkele afwiJkingen, doch die zijn haast alle eenvoudig te
verklaren. Dat Cap. 5 van de Kofie Vethandeling oorspronke-
lijk het slot van Cap. 3 vas, zou eetr verklarins k
van de onregelmatige schrijfwijze van dit laatste hoofdstuk in
het oudste nos bekende handschriÍti). Door de inschuiving van
een ni€uw hoofdstuk 5 noest het oorspronkelijk vijÍde hoofd-
strk geconbineerd worden net het zesde. tD hêt zevende hooíd-
stuk is de relatie niet zo duidelijk; een andere passage uit Elierl
schijnt hier mede ten srondslag te liggen. Men moet daa(bij in
het oog houden, dat de tekst, zoals die voor ons ligt, \'aarschiin-
lijk niet de oorspronkelijke versie is, doch wellicht later 

- 
onder

invloêd van Descartes 
- 

omgewerkt is.
wij willen er voorts nos op wijzen, dat de opvattins, door

Spinoza in Cap. 15 en 16 van het tweede deel van de /(orre
V.thandelins verkondigd, dat ,,wie denkt zuiver passief is'.
ove.eenkomst net die van ZêÍa.h ti de zevende parasraaf4).
Dit is vooral van belang, omdat men iot nu toe vergeeÍs gezocht
had naar de bron, waalaan Spinoza haar ontleend kon hebben
en omdat hij in de Ethica een tegengesteldê mening is toege-
daan. Deze overeenkonst ten aanzie van één vaí de nêest
karakteristieke punten van de /{orle Veíha^delíng is op'lièt|w
een bewijs eNoor. dat wij thans het goede spoor gevonden heb-
ber voor Spinoza s ontwikkeling.

EliÈ 1, p.18:
Trvaalfde vraas. verdeeld iD zeveí paragrafen-
Ik zou gaarne kernis opdoen van de theologie, deze hoog ver-

heven wetenschap. hoewel zij voor mij zeer rnoeilijk bereikbaa!

!) v{taald lit let Hebrèerws; d. cijÍcrs trssên o wêrwijzen naar de

l,lád:ijden van dè .ditió grinceps ÀÍsterdan. 1629. Sp.tiê.ins tan óns.
!) Wij wolgcn de tekst waD ..Spt,o:a Opc.a. h.raussêsebên von Carl

Gebhardt , *aarnaai d. cijles tusen () v{wjjzen. Spartéiirg ,ar ons.
3) Spino:a O/rc.á, L p, í64.
r) M.n verlldijke Delmedisos litlatins, pas, 122.
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is. Ik heb nij er gans op toegelegd, doch ben nog niet erin ge-

slaagd, e(in door te d.ingcn. dàahrijn bevattingsvcrmogen t€
kort schiei e. de stof zo diepzinnig is. Gij denkt we]licht, dat ik

seeD moeit€ €rvoor sedaan heb. doch ik bezveer u, dat ik van
mijn jeusd áf 

'net 
aandacht de less.n van 

'niin 
lerarea gevolgd

heb. Ware het niet, dat ik noJ eens geloof, Gods goedheid te

kunnen aanschourven, dan zou ik hÈt tiidverspilling achten, mii

hjernee verder bezis te houde! Ik houd hij ve e van de weg

van de leugen en wil niet luisteren.aa! de kwade ster, die tot
mij! gedachter zegt. net omverwerpen van het oude doof le
dringen tot de kennis van God. Het is verle van hii, nij net
dergelilke verheven onderrverpen bezig te houde!. zonct€! mij

er rekenschap van te geven. waartoe mijn woord€n leide en ik
zal niet gaarne, terwijl ik z.lf nog ronddwaal, voor anderen in

het leger der Hebreerrwen êls proíeet optreden.
lk wil u dan spreken over een theolo{risch orderwerp. een

Íluistergesprek tussen Í en nij. verborgen woorden over het

gehein van de weLeldl).Ik zal lnij dan ook wel in acht nemen,

opdat ik niet met mijÍ tong ?ondige etr mijn bedoeling slechts

aanduiden. op da t de vers tandig e uit miin gedachien lÈrjng puite.

Karte Vetllandeling:
I. Ik wil u vraser, mij kennis Cap. I (15): Beiangende

te verschaffen, mijnhee!, om- dan het eerste: nanêntlyk of'
trent het bestaan van er eer God is7 dat
God, daar dit onder de leer- ,esgen wy te konnen
stellingen van alle religies de be'vezen worden voor

basis van alle geloof is. I k e€rst (a prio.t ol) van vooren
verlanq zo grarne ldu.:
daarvoor
tuisend bewij s, daár
nijn vijanden mij de sanse
dag bespotten zeggende, Waar is uw God ? Want gii

weet bÈt€r dan iemand, dÀi het bewijs, dat men ontleent aan

de beveging van de sfeer, waarop het ganse gebonw van de

1) Zíspeling op Talnaedh Babhti., Chashisha, 134
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philosophie steunt niet doorslaand is, gelijk Àristoreles meende,
u,ant misschje. b.weeql zii van narurel) cn niet ácciderteel
(zoals de vi.r elelncntc! recht naar bun oorspÍont<eljjke plaars
telugkeren), met dien verstande ev.!vel. dat. zoals he! jn hun
laruur ligt, tot rust re komen. zo in haar natu!.. te beweger,
,oals de geleerde Chasdai terechl in het we.k HeÍ /ic,4f codr,)
opmerkl cn veel anderen van aanzten met hen. En naar u*,
leerling, de.releerde R. Mosjer). hii mededeetde hebr sij de
bewijzen van A.istoteles voor zijn ve.:ins€i, de.,quinta essen,
tia , wee'lesd en gelijk aarcleNcrk vcíbrijzetd in uw werk
Base,laifi en vooral volqens degenen, die h€t bestaan van de
he el qehcel loochercD, is hct bcvijs, dat men ontteent aan de
beuesing, zvak en geheel va! onvaalde. Àlle andere beÍ,ijze!.
clie geschreven staa! in de boeken van loods, Àrabische er
Christeiijke rheolosenl) hebbetr alleen rhetorische betekenisen
zijn niet d\,n,send, doch nale! alleer de zaak plausjbet en
rann.helijk. :ij zjj. maser en ledis Êr alleen voor de grote
massa voldoerde. Ook lbn Rosjd bedjeDde zich steeds slechB
ran dc bewesins fvan de sfeerl als bewijs !oo. de Ontzaswek-
keDde IEe.ste] Oo.zaak. als ik nij qoed herinner Wat er ver-
def omthri djt tLlnt gc:ecld wordt, is stcchrs de taai van pfÈdi-
kante! (19) die ir de volksv$zanelinsen spreken en de donme
,ielen in v.rbazino br€DaeD. Wanreer vij deze allerkostbaarste
wcns bevrcdigd nooer zieD, willeD wij verlotqeDs naqaaD

IL cD doordringen onder de
l,oon der Heeriijkheid onr na te
aaa' of Hii één is. t.neinde
de hoon van.le ove.mocdiseD

Kafte Vetha deling:
Cap. lI (19), Nadat ny ru

als boven bÊsezcn hehbc,, dat
God ls. zoo zal |el nu iyd zyn
tc tooDen vat hy is. nanelyk
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uit de weg te ruihen, die zeg-
gen. dat het bestuur van dê
wereld is zoals het bestuur
van eên rijk, dat de band
sterk ên de orde eeuwig js en

onveranderlijk, dat de leiden-
de krachten alle één doel na-

iagen en de delen van het lijk
door elkaar in stand gehou-
den worden en in elkaars be-
hoeítên voorzien. zonder dat
er tussen hen dishaÍmonie be-
staat. Na deze zondjge opvat-
ting bestredeÍ te hebben

IIL zullen wij onderzoeken,
hoe Hij de wereld be-
stuurt. Zij n vootzie-
n i g h eid, Zijn kennisne-
men van de bijzonder-
heden van de werelden, de
graden van de profetie, de

,,Oeriem en Toeniem" op
voor het verstand bevattelijke
wijze, enerzijds elke bepelking
van Zijn alwetendheid vermij-
dend, zonder andecijds d€

vrije wil ldes nensen] aan
banden te leggen, de ver-
drukten vrij heen zendend,
opdat ieder kan doen. Nat
soed is in zijn ogen.

IV. Is er wel éên engel, die

met een overtuigend bewijs

hy is zeggen wy eÈn we zen
van de velke alles, ofte on-
eyndelyle eigenschappen ge-
?eid worden, van welke eigen-
schappen een yder des zelfsin
syn seslagte oneynde)yk vol-
maakt is... (23) De reeden
dan on de welke wy sezeid
hebben, dat alle deze
eigenschappen die jn
deNatuurzynnaat
e€! eenig wezen is, €n
geênzins v€lscheid€, vant wy
die de eene zonder de ander,
en d ander zonder de ander
klaar en onderscheiden l<on-

.en verstaa.. die zyn deze...

Cap. III (3s): Wy zuilen
dan als nu aanvangen te han-
delen van die eigeDschappen.
welke wy Eigene genoend
hebben. En vooleerst h o e'
danig God
zaak is van alles.

Cap. Y. Van Gods Voo*

Cap. IV (16): Dat God het
gccnc hy doet zoude konnel

i) Zic pao ll1. r.n'n L
rl Chasdai (irscas nr ,i rlN, Mr'rnràr I K3hl 2 p.rel 15. Cf, Mo.i

1) Voor dcz. lv.à'drrina !a. .1. . thcoloqer' cr hun bo$ijzen, die $c-
rL,.D iypis.L voor d. arDl,rno,'s var ibn noljJ j\. !(rq.hikr reD't'i..1.
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voor de ,,creatio ex nihilo"
pleit, onder de dujzend bewii
zen, die de selovisen daa!-

Inners, af-
gezien van de knopen van den
philosoof, die noêilijk te ver-
brcken zijn, schiet ik telort om
het nut te kuntren begrijpen,
dat vooltvloeit uit de schep-
ping, toegegeven, dat het al-
dus in de Tora staat. Maar er
is iftners geen aannemelijke
reden. om te zeggen, d a t
God een oneitrdise
tij d voor de schep-
ping we!keloos is ge-
weest en dat er bij Heln ver-
andering van wil zou optre-
den en oÍderbÍêkjng van de
uitst!áling van Zijn goedheid
en veel andere verkeerdheden.

De Talmoedgeleerden zeg-

sen tritdrukkelijl, dat er een
andere tijdsorde is voorafge-
gaan er dat Hij werelden ge-
schapen en wee( verwoest
heeft. De kabbaltsten bevesti-
gen, dat er vóór deze wereld
sedurende tál van jtrbeljareí-
en sjeoitajarenreeksen and€re
werelden zijn geweest. Ik zie
evenwel geen oorzaak. die de
vemietigins noodzakelijk zou
naken. Hoeveel beter is de
eeuwlgheid, zoals Mainoaides
aanneentl Welk vooÍdeêl is

laten te doen ontkennen wy....
Dog nu valt 1vederoln het ge-
schil, nanentlyk, of God a I

da t weik jn zyA Idea
i s, en hy zoo volDáaktelyk
kan doen, of hy dat zeg ik
zoude konneÍ nala-
ten te doen en o[ zulk
nalatên in hen een volnaakt-
hêid is?. . .

(38): Nu valt dan voorder
het geschil. namelyk of God,
schoon alle dinsen
van hem op een ande-
re wijze varen gescha-
pen van eeuwiqheid,of
oeordonneert en voorbepaald
als die nu zyn, oÍ hy dan zegik
even volmaakt zoude zyn?
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ê! bii te seloven, dar de Schep-
per te werk gaat als een spin
jn haar web, hetwelk zij
'sÍrorgens bouwt en 's avonds
weer opeet, indien er geên
!'lieg i. haar net gevangen is?
En waaron zoveel betekenis
gehecht aan de ,,creatio ex ni-
hilo, indien men toch
vervalt in een eêuwi-
se Íeeks vatr werel-
d e n? Waarlijk, rnijn \l,onde

V. Ik ben nietbevredigd door de iedenen, die de verklaarders
opgeveD voor het feft, dat de ToÍa de voornaanste schêpseten.
zoalsdeengelenende..sefi€roth r) nietvernel<lt.De(enoemde
R. Mosjé heeft nijn verdrier nog versroor. doordar hij schreeÍ.
dat hij al de teksre in de Tora en in de proÍeren. di. ó. h,1n
besraan wrlzcn. op geh"pl an.terÊ $ iizc u, rteg L

Wat hii evcnwel beweert. ..daL ctienaren cr bcdtenden
alleen nodjg zijn om een onvolkomenhejd aarr te vullen

tn vervulling te doen gaan en dat hoe
groter de onvolkornenheid is, des te groter hei nr!r. doch dar
de blon van alle volnaakrheid imners in geen enkel opzicht
te kort schiet en bevel€n kan geven, die rerstond in vervÍUing
gaan' is geen argunent noch bij de ph osophen noch naar de
opvatting van de kabballsten. Integendeel brengt de noodzake,
Iijkheid ons er toe, wéi hun besraan voor waar re houden en wet
volgens de philosophen: om de eenheid van de Eerste Oorzaak
te handhaven. al is ook het bestaande veet Èn veterlei (\Vanr
waarlijk, de Eniq Ene kan alteen één enset voortb.ens€n eD op
één uitstralen, doch die tweede kan verschiileDdc uirwokinoen
hebben. al naar gelanq hij gaoesldJr: .t, ir h,r :ij,r oo, .,..t. 1.d.
dan brênst hij een engel voorr als hijzelÍ cn als hij zicbzetf

1) €en besrj! uit de kabbalistiscte eeanatieleê..
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sadeslaat, dan brengt hij een sfeer voort, waarnee hij beweegt;

aldus wordt het aantal van de geesten en van de sferen sroteÍ
en daarvan stamt al het bestaande aÍ1).) En volgens de kabba-

listen, ho€ zo,.r de OÍeindise, sezegetd ztj Hij' in Zijn kracht

en verhevenheid, zich kunnen verlagen en van plaats verande-

ren, tenzij door tussenpersonen in vier werelden door vensters

en openlngen en allerlei tussenstadia, waardoor de vonken van

de uitstralins heetr gaan en waardoor zij vermengd worden en

afkoelen, zodat de groie lichten niet de zwakke ogen ve.blinden

en de vuurpijlen en lichtende fakkels niet de zwakke geesteD

Kone Veíhandelins:
Cap. VI (a0): Staatnu aan

te merken. olfer dan in
de Natuur eenige ge-
beurlyke diÍgen zyÍ,
nanentlyk o[[er eenige

dingen zyn, die konnen ge-
(al) beuren en ook niet ge-

beuren. Ten anderen. oller
eenige zaake is van dewelke
wy niet en konnen vraagen,

is? Maar datter
geen gebeurlyke dinsen zyn,
bewyzen wy dusdanis. ..

Re€ds voordat ik ziin woorden selezen had en terwiil ik hen
nog niet tende, had ik reeds van zijn vrienden sêhoord, dat de

geest Gods heo begon te ve.ontnsten net ernstig€ twijfel om-

trent de beweging van de enselen en de zielen en hun verande-

Maarvooralhebbennij in on-

rust gebracht en mij ziêlsver-

driet berokkerd ziin conclu-

sies betreIfende het
loochenen van de
zelÍstandlge vornen
en dat hij bevestig t,

dat zij accidenteel
zijn2l. Dít is eer zee!

schokkende bewering, de steen

uir de muur klaagt daarover

en de balk ujt de zoldeÍing
stemi er mee in3), het is ver-
eist, een wêerlegging ervan te
zoeken, opdat wij niet ernstige
schade daardoor oplopen.

1) Tj- de Boei, t.aa., p. 138.
x) cÍ. Pasina 113.
a) Zhspelinq op Hóàhk 2:11.
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ring van plaats. Tocn ik dft onderwerp nog eens 6estudeerde en
in het zesde boek van de Phasica Aktoasis zag, dat a es, wat
zich beweegt, deelbáaÍ is, want. terwijl het zich voortbeweegt
naar het punt, \vaarheen her zjch ricbt, is het €edeettelijk op de
vroeger ingeromen plaats en qedceltetijk op h€r tlrssenliggeDde
(en dit is inners arr striíqent bewiis eu het antwoord van hen
die zcggen. dat er een plorselinge beweging bestaat, is alsof
men zor zegger, dat dc bewesing geen beweging is, daar men
zich toch niet kan voorstcllen. dat een zaak van plaars vcran-
dert, zonder de tusselliggende afstand af te Iegsen), toen be,
sreep ik, dat zijn woold.n juist waren. Ik vas da! ook ontsretd.
bracht nijn ziel in gevaar, verdiepte mij in tal van opvattingen,
dacht, o[ zij [de zie)] nisschien één gemeenschappeliike van
d. geh"lê m.nsh-,d is lodls ibn Ro\jd I idlneer,,r , " n n,\ot
ging vaD hen de groolste philosophen. Maar ik kan geen be!rÈ
digins vinden in een derg.lijke qedachre, daar zij ni€r t)is..ncl
is voor nannen van qelooI zoals ik; men knn eí belirsrijte
weerleqgingen tegen aatrvoe.er cn allc individrren zouri. , voor
elkaar ve.antwoordelijk rijn. Dir is allccD zondigheid

Kotte Vethandeting:

. VI Ontrent paradijs en Cap. VI (42): Tegen dit
hel, Ik weet njet, wie eên ver, alle word van andere tegcnge,
schil senaakt heeft tussen worpen, hoe is 't -ogettk, à"r
deze en de toekomstige we- God, die gezeid word ren
reld.. .,) en het noeilijkste te hoossren volmaakt, en de
begdjpen, (ook al zijn wij ver- eeniqste oorzaak, beschikkeÍ
plicht h€t te geloven, wanr het et1 voorrorger van a es te
beboort tot de grondstellinger zy.. toetaar, dar des niet re_
van oDzeTora) is de herleving oenstàande alloDue znlk een
van de doden, dat namelijk de verwarrnrge word! qezicn ií
\ra,e vergÊldins en he( zozee! o.N:-rur:Enook*rrrom

1) 'Ij. de Bo€í, t.a.p., F. 20ó.
.) De w@.den bïrh'nhxnán:rirheb ik onvoltuld !rl.te.. drrr de zi.

ltij nier gêhèel duidelijk is. Wetlichr lezen: ,,ivant vele
volkeren selov€n er aan (nt. aan parádijs €n hel)..
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verlanqde senot is, onidaan te hy den nensch niet
worden van het vuile, stoíle- heeÍt geschapen. dat
lijke onhulsel, want dat wij hy niet cn korde zon-
ddn à1. .,s 1,,, r'll r, rr r J 9rn?...
Hoe schoon zou her
ziJ n, indjen wij lou-
ter geestelij k wá-
ren en aldrs zouden genieter
van de glans der goddelijke
majesteit? Waartoe o.s de,€
wereld en haar wederq,aar
diqheden en sto.men?

Al dezc inoeilijk!ed.n sfijpen in elkaa!. màar om de genoem-
de rcden 1) hÊb ik ,ê aÍzonde.lijk senoemd. Van de:e vertakken
zich weder ardere, die men niet nas neerschrijven. Doch sij
weet. wat e.uit woo.tlloeit en wien de Schepper verstaDd €n
kennis verleerd heeÍt e. die niet (20) slaapt en slutr!€.t, kan er
niet aan ontkoncn. erover Da te denken er te trachten, aan hei
verderl. dat zij teveegbrc.g€n. te onthomen.

VIL Het noeilijkste t. b"isriipcn. als àzijn voor de t.nden
en als íook vóor de óqen is het rationale irt€llect, dat onze

ScheppeL ons gcgevcn hee(t, om in onze handen te zijn a1s een

u,ecsschaal. \'aarnee s,ij de waa.neminge! en voorstellinsen
s'eger en rlet alles geloveD ,oals de d*'azenr dat is h€t, wat ons
leiclt €n voert als d€ kapilein van ons schip ten,dden var de
zeei:n, daardoor ondeLscheklen wij ons van de redeloze dieren.
O Rots aller eenwisheid, *,aarom zoudt Gij o.s dan eeuvjs
wlllen strafÍen. hdien Gij ons €en valse iveesschaal gegeven

hebt. die ons op een d{,aalspoor brenst, zodat $'ij niet voldoer-
de kmne.r dooLdrin,Jerl in tl\ï ondoorqfondelijl<e wijsheid?
Moeten wij dan het velstán(l lritschakcle| en alleen afgaan op
drt lvat onze oren horer? lloc kunncn wii dan lvetcn, o[ het
cn. ol hct andcr€ 51oecl is in de ogert vao Cod? Wij horen alle
volkeren :cgoen, dat ccn gezanL ordcr de ratiëD gezonden is.

1) d. onr de grote missa nict op .e! dwaalspoor t. b.engên.
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Wanneer ik derk: Ik zal a1 nij. gedachten doer !erzn,ken in de

dieptcn van de zee en nij illeer net beLrzelarijcn l-.cziq hotrd€n.
ik rvil ronddwalcn door stedcn €n dorpeD, nisschj.r kaD ik !cr-
geteD, \rat er 

'n 
njj olngaa(; dan staa! het nij nicÍemin helder

voor ogen. Tracht ik tc slapen. dar ho!den nijn gÊdachten mij
wakker. Kortom, mijnvrie,1d, het qelool is niet. dat uàt n1e. ei
de mond spreekt. doch dat wat nren zich nr zijn zicl voorstelt a1s

werkelijk te zijn. Ik zie niet in, hoe mei ,ou kunncn twisten over
het geloof, daar de vrije wil van den ners zich all..n !itstrekt
over zijn daden en wie denkt passi€f isl). wanreer
Dren qeslraft ivo.dt iveltens het radenker, dan handelt (lod
.ieL fechtvaa.dig. FIet is niel in onze nacht. datgene tc gr
loven. wat tegerstrijdig is ol niet ir ov€reenstenrning is m.l
ons v€lsiand, of ons gehele lev€! lang on,e oger te slui(Êi,.
lndieD dit verstand mij in let ongehk kan srorlen. dr. zor ik
lir:ver ecD redeloos diÈr ziin lli.r $'i1 iL dir hool(lst,,k hcslnl
len en Dijr gedachtcn tcf hrlt torrorIer op.l]1 d. \.,rr]-
stroom nrij nict nceslru,c..
Elierr. p.5li): /iortr \-rr /rrrJr/nrq

Gij hebt lrii gevLaagd, u te C.p Vll ('1{t: . }-crste-
leider op de \!,cg der waar- lyk ztgger !! Jrt., !teLrtr
heid e! u t€ l.ren, God te vrc- rvraLe ol lvcli.lrkc b$chrv-
zen en gij schrijít aldus: ..Lee. !nrq{: van Cod err kan SícUc-
nij. mijn zjel en mijn Schepper vcn *oLden. r a ,, q c-
te kennen,... ,oals Mozes ,ien gecn besch.y-
sevraasd heeftir), Lee. hlj v I n g e na haar Naan, als

Uw wegen en Toon nij Uw la! sesiast cr on

r) Deze opvattila v.lal Spin.:r nó! i,, Lit trv..d. a..l !ri,1,.(.dr
i'.t,rnd./tis, Ca|. l5 cD lb: ....h.t \.,sr.i. {:.rh.or lrL r.!,(l
rndss \'y.l) is eeD zuyvcro oÍ prrf Irrlin!. ln,L. llir,,r
is hij evenwel jdst de rcsdrqcstela. n,eni.! to.!..h.,n l).:f t .sr,r. ,l L

dên verklaard.Ís d.n óo} al heel Ntrt zor0or !.hrrkl l)' .f{,1,,!(lr ,.:fo
thèse, dàL Spinoz. hier C:nrri..ll zo !oltrr 1(í J),. ir,rÀ( (:.,Lsi'r' ,/r\
Ettennrtisptublcnt,Il, p I vlgg.) krr nrs rl,r s \.'\,LLL,rl

:) À.tvoórd van DeldÈdieo àan cen oud lc.rlin.J
3) Exodus 33 : 13 @ 18.
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heerlijkheid', \'aarvan de be,
doeting was, door cen bewijs
de ooLzaak van elke zaak te
kennen, zoals de gewoonte
der volmaakte nc.setr is (of-
schoon dit t.a.v. Gods b€staan
onmoselijk is). Het antwoord
luidde: Gij kunt Mijn aanse-
:icht nier zien'. d.w.z dat het
niet lnogelijk is Gods bestaan
te bÊwijzen door e€n stringent
bewijs, bij welks sluit.ede de

,,terminus mednrs de defin!
1ie van he1 orderwe.p vormt
(want bij zulk een soort van
bewijs djent ften vaD levoren
de hoedanisheid en het $'ezen
van het onderwerp te keDnen,
ni€l de betekenis van het
woord alleen als bij de aDderÈ

sooÍen van bewijs ) Ten aan-
?ien van God nu is het nie!
moselijk ZijD hoedanish€id te
kennen, want de hoedanig-
heid kan alleen verstaan vor-
den door een definitie e n
e en def initie is sa-
nensesteld uit het

gcnÍs er
hct speciÍie ke on,
dc.scheid,
bij God niet kan spreken.
Niettemin was het Mozes ver-
gund God te kennen op de
hoogste door het mênselijk
verstaÍd te bereiken trap u i r

derscheid bestaan
k a n. en cod dan seer
gedaante van €enig gesiagt
zynde,zooenkan hy nict regt
ol wettelyk worde beschre-
ven. (45) Ten anderen zes-
geD zy, dat God niet cD kan
beschrever worden, omdat de
beschryvinqe de zaak naakt en
ook bevestÍgcnde noet uyt-
bc.lden. en na haar stellinge
cn kan rncD ván God niet be-
vcstiqendc maaf alleen ont-
kenncnd€r $'yzc weten. ergo.
Zoo err kan er van God geen
$'ett€lyke beschryvinge gege-
vcn wordcn. Dair en boven
*'ordt noq var haar gezeid,
dat God nooyt a priori en kan
bewezen worden, omdai hy
seen ooÉaak heeft, naar
alleen rvaa rscheyn-
lyk, of door syne
uitwerkinge...
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Zij n daden, welkbe-
wij s senoeÍnd wordtl

De hieÍ aangetoonde punten van overeenkomst, die onmo-

selijk alle op toevál kunnen berlsten, bewijzen eer relatie tus-
sen de kring van Delmediso en Spinoza. \'I/ij zo!1den wellicht
op grond daarvan - en van de door Spinoza met stilz$,ijgen
vooÍbijsegáne problemen en andere verschilpunten nos
nadere gevolgtrekkingen kunnen naken omtrent de aard van
deze relatie en Spinoza s denkbeeldd en werken in let alge-
neen. Doch dan zouden wii treden buiten het veld va! onder-
zoek, waartoe wij ons hier hebber willen bepaleD.



B]JLÀGE I. DE BENOEM]NG VAN DELMEDIGO TOT
RÀBBIIN VÀN BETH IISRÀÉ1,

Lioto dos tettnos do K. K. de Bet Y$ael, to. 63 (Archiel patt.
Isr. Gen. Adan).

Terno do acordo que se fes com o Hahar Roby/
losef dei nedico/

Em 5 de Tanuz de 5386, estando hntos os ss"" do Mahamad
Íoi chaorado o s- / Flahan Ruby |osef del Medico e Pelos ss",
Parrazes lhe 10' .lito como todo, o / Kahal dezejava que elle
licasse nesta cidade E ensmasse a ley e do irina aos 

'nansebos/q!. esLavao capazes para ouv'r sua lisao e Juntamente dersaze
nrstc Káha1 c fizesse o ficio de i Hahan ile Kahal cnr todas as

afcisoaclas todos a sua.lortrinn E Letras e

Irà.a / a cortnru.rsao. É ísistensia sua e para dar Ihe corn que
se pn.l.sse srstentar e laze. se! gasto: / Visto qoe á sedaca
€stava inposibilitada aiguns sstui que tiDhao filhos € out.os qLre

por sla r {levasao e auguento da Ley ern os nancebos e ouvif
seus darasiot c doutrina queriao fazer / hua Promessa cada hr
dclles corno sua vontade para este e feito, e que assi se elle
thha vontade / de fica( o disesser e com isso elles como ne-
dianeiros P(ocu.iarao tambeD ajudar e Íazer con / todos os
snores qle tivesse eÍÍeitor e depois de huytas Rezoins de hua
e otrtra parte se concluir / que visto a boa vo.tade que lhe
mostravao. os sênhores deste Kahal que clle assistiria e fêÍiá
o que / lhe era pedido no Particulal destc I(ahal e das pessoas
e narrsebos que os senhores do nahanad delle / lbe ordenassen
qre ensine e nao Íara a outras sem sua ordeD e assi a tudo o
q!e era ol)rigado h / Hahan a fazer c obedeser aos nandados
do dlto mahanad e para o sustento de sua Pesoa en / poucas
palavras elle se contentou con a o ferta que se lhe fez pe]los

ditos ss-" os quais tinhao feitto / o calculo do que aviao Pm-
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netido todos os deste Kahal para este e fe,fto por hu anno que
he este que / comessa desde ojee aré ourro tal de 5387 qre foi
a soma de f]orjns q!inhentos desta noeda por se! / satalio de
hu anno declarando que este dinheiro sairia das Pesoas que
estavao firmadas en1 hu / conpronjsio que se iez Por rnaons do
s. Islrac gabay e do s. David ksrrL1n qur i!,poria I floriDs
quatrocentos e noventa e nove e se lhe comprir da sedaca so-
nente o que falta qne he / hu tiorin e qLle dita fiDra e promessa
he aparte e ningein por jsso Pagara ou des / contara Ce sua
conta e finta da sedaca aigua Couza que assy foi acordado c
consentido / Por todos as que o firnarao c os se0hores toclos
ordenarao a mi Gabay Àbrahan Pinto,/fircss€ h! rcrmo no
Livro de rudo isro declarardo as pessoas € proncssas de cada
hu que / estao na volta desta folha cono se vcra o dÍat se
.obrdrJ pelJ pessoo que o. ssnore- ,lo l\r.,h". ,a o.aen,r"nr
pára que se fasa o paganento a dito snor Hahan por seus /
quartejs ou co'no ordenaren ditos senhores do Mahalnad.

BULÀGE II. CENSUUR OP HET VERSCHIINEN VÀN
MA'JÀN GANNIEM.

Líb.o das Ternos da y'lpasta da naraa. pdn.ipiado en 2t de
Sebat 5382.lo.24 @.so ( Aíchief pot. tsr. Gem. Aetan).

Termo. do asento q se tonoll: sobre a inprensáo /
do L.. de josef. del ln€diguo. narlral da jiha /
de Candya Resydente ao prezente nesta sidade. /

Sêndo. n1anifestádo. na junra Dos 6 deputados; q. R Mena-
seh Ben jsrael inprimya / en s a Caza serto L" en. Ebrajcho.
Autor. joseÍ del mediguo. natural. de Candia. / foy chamado.
o dito. R nenaseh Ben jsrael. E depois de Àltergando sobre o
ptjctllar / disso: asseDtarao. de conun Acordo. q ho. y.prezo.
tegora. sen ir p dyante fr se rraduzido / boqualncnrc p R foset
salon Hazan do K K de bettaha€ob en prezensa de R nenaseh/
Ben jsrael. p fasselisar. duujdas. da tradusao., a q asjsrita. osr
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Hahan Abrahan / Cohen de Herera. con tres Pessoas. de Ca-
lidade., hua de Cada Kahal. q seu nahamad. / elegerya., e o q
dytos. quoatro. ss-. entendessen do tratado. Reportaryao. aos
deprtados: / e con Elles juntamerte. resolueren ho q se achar
ser. convenjentê. sendo. cousa no. / pticular interesse de R.
Menaseh Ben jsrael. en HansteÍdan I3 de nf 53E9

Manoat franco Àbr'hCoHen Heuiques iacob bêÍuch
Manuelnhêmias David osorjo Abraham dacosta,

BIJLÀGE III, DEFINITIEVE BESLISSING INZÀKE DE
DRUK VÀN MÀ'IAN GANNIEM.

atd.. fo.26.

Termo. da tlltina Rezolussao: /
q se tomor. sobre ho L. de |oser. /
del Mediguo. natural de Candia /

En 2 de setr". 5389a.": se JuítaÍáo. os sse deputados / en ConpÉ.

Dos ss"'. Hahamin., o s,. R Àbraham Cohen de Herem. o s'. /
R. David Jesurun. o s'. R. Jsack. senjor - o s.. R. Isack aboab. /
en Prezenea Do s.. Haham R. Menaseh Ben tisrael, e / assen-

tarao: q dyto s,: entregate. À os ss,*. e Hahanim assina / ho
teeora lnprezo. e q se for jmprimindo en sua Caza do L". de

josef / del Meldiguo. pera ser: Por ellez vb. e €xaminado.. e

sendo Cazo. 1q. Ihe achen. alshuas couzas. contra a honra del
dio. e sua s" Leyle bons; costumezr o polao p. escÍito. q sera

cntrege Aos d€putadoz. os. / qoais, o darao ao s,. R Menaseh
Ben lsrael. pr por escljto djzer / se Acordar con ellez. ou as

Rezoins se achar p". os tais Prepositos / nao seren Prohibidos.,
a qoal Repb. dara Àos deputadoz. q a entÍegarao /Àos ss''
Hahanin. os quoais: sen lnais Repliquas. ne ÀÍgunentos /
declararao Ho q lhe P:!essèr. se deve seguir. en Parte hou en /
Todo. Pera servicó del dio e Bons. costumes e p:. q rao aiáIÍais /
Àltercassóins. assioarao Todos, Êste Àsento en q Revogao. ho./
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ja tonrado. sobre ho cazo. e, l3 de mayo p.d.. fiqando nuyto en/
Reconendassao. o plicular Jnr". do s. R Menaseh Ben lsracl/
c sua Reputassaoq êsrimanosco:no: a nossa en Hamstr trt suph.
jacob baruch Menasseh ben jsrael Àbrahan cohen de Herrera
Abr". CoHen Henrtques
Manuel nhemjas
Àbrahan da Costa

David osoljo

Davjd Jesurum

tshak Abuab.

BIJLÀGE IV. INHOUDSOPGÀVE, VOORKOIIEND IN
ELIEM.

Scepher Elim contirens duodecim fon_
tes aqMruD, E septuaginta palnas. bi explorn_
tt'. genius. E cxacujtur inÍcnnrn Ioscphi del
Mcdico. Hebraei Crdrns,s Phitosophi f.
Medici opus Íni.iÍ,.is f, iUcund'sJ',rr" sc.,rcr.: 1,.rfu,torrr. pcr -
irduisqueQ ipsrion'bus Phys,.is Thcot.,r,,: (:áhrtist,!,s. &
Marhematrcis inÍar. um. A,rcrorc Errrclrrrs rmo viro
Zarach bar Nathan, Hebraeo, Amsterlodarai, penes Me_
nasse Ber IsraêI. 1629.

Fons viridariorun duodecim in sectiones
divistrs. in qllo respondcrur eaejrionibrs proposirijj jn Sce_
pher Elin: ibique univ.r$l T.iplcuronomia è ptotoilaici:r
Íontibus deducta brevitcr. sed pe udicè E apod'crice e\ascir,
tu.. praecipuá prini Ílobitis problcmata sotvuntLrr. A Tabula"
.um Àsironomicarum structura & fundamenta patetiu,t, Àtaca Scalae Mathemaricrc expdndunrur r. e-igu,rtur. ho. "sr A_
rirImeiiccs q"aedar,r non vulgarii probt.marr n Dioprriccs
usus elucidantur, Syderrm distantiae 6 magnitudines, Coelo_
.um E elênentorun crassjties denonstrantltr. dc praesrjgio.um
generibus, de incanrarionibus, de Spiritibus n Ànrrclis. ;e AÈ
tis Cabaiae Theoria {, pÍaxi, de onjro,nanria. physioqnonia.
chiroscopia, Astrologia. €; in Íniversum de abdiris onnis c -
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riosae. mysteriosae E insolitae inspeciionis, causjs solide 6

disputatul solcrs i) sagar: Algebia p.omovetur, perplexioresq
Diophanteie Quaestiones erodantur: salebrosa Alchumia ex-
amurcatrr,6 secretiora totiÍs naturae dctcguntur, Quinta A-
rist.Íelis esseniia.efutatur. €J rationes eius eneNantur. Pto-
lonaei E Cofernici fundêmenta in ]anclbtrs liblae ponuntur,
pcnsitantur, tNtinantur, leqitima flLrxus A refluxus causa de-

monstràlur, E tanden graviores Theologicac & Metaphysicae

Qrlacstiones enucl€aDlur. 3 plurima scitu incundissina obiter
potractantur. Opus inconparabllc diserto 6 eleganti sermo-

nc collcinnalrm, Marhenaticis E Physicis demonstrationibtrs

emníihrnr I cjrcunvallatun. Àuctore Rabbi losepho
clcl Medico. Crctcnsi, Huius pars prioí inpressa est Am-
.r. lo L,r , re, es M"na":e ben Israël 1620.

Fors sigillaírs ciusdem, ubi septuaginta
paradoxa Mathematica dissoluuntur, Opus periucundum,

lectu dignissnnnm. ibjd€ln.

i

NIEUWE BIJDRÀGEN TOT DE GErcHIEDENIS
DER AMSTERDÀMSCHE

HOOGDUITSCH"IOODSCHE GEMEENTE

door

A, M. VAZ DIÀS,I)

I. De eente Hoogduísche loden te Anstedan.

Verschillende qeschiedschriivers bepaalden h€t begií de!
vestiging van Asjkenazische o[ Hoosduitsche loden te Àrr-
sterdam op ongeveer 1635, overeenkonstig het tijdstip, waarop
de Hoogduitsch-loodsche gemeente aldaa. is opgedcht.

In werkelijkheid begon de vestiging van Asikenazi€[l te

Ànsterdan op een veel vroeger tijdstip.
Uitgezonderd enkele gegevens betreffende de fanilie van

Uli Halevy, den eersteD seestelijken voo.sanser der Már-
raÍen, zijn er tot hedeD geen gegevens aan den dag gekonen,
waaruit de aanwezigheid van ÀsjkenazieÍn in Àmsterdam
vóór 1 1617 valt op te naken.

Evenwel zou het onj'uist zijn, waíneer wij daaruit de coa-
clusie zouden trekken, dat voor dien geen Àsjkenazische JodeÍ
te Amsteldám hebben gewoond. Vooral daarom niet, oÍndat
de gewoonte van de vroegst hier gevestigde Hoogduitsche

loden een ni€t opvallenden Hollandschen íaam te voeren -
ook Uri Halevy noemde zich Philip Joosten - het onnoge.

1) Deze bijdrase, @Gpronk€lijk als leztns oeholdetr voo! hêt Ge!@t-
scháp v6r d€ Ioodsche Wet@schàp in Ned€rland op 20 Nov€nber 1935,

is ía den dood van den auteur op 13lÍli 1939 d@r den heer L. Hirschd
v@. dezêí budel bcserk!. Dank worde hiêr seb.acht aan de beeia J.

dÀncó.a, Mr. À. le Cosquino dê Bussy. H. Nousd .n D. D M. Sltys
voor hln welwillende nede*êrking bij het nazien der próêven en het veri'
Íië€reo der vemlhill€ndê actetr,



- 154 -
lijk naakt €ventueel. icgevens daaromtrent re onderkernen.
Zoo worden vermeld: een Hoosduitsch-loodsch echrpaar, dar
Hans Passar en Geerrje Thijsen heetter), vêrvotsens Josef
Hejneman, Judith Hendriks, ja zells in lat€! rijd ros Met-
chert Snit, Ciaes janssen en Sanuel Bastiaans. Zonder lneêr
kan rnen onrnogelilk weteD, dat de dragers var dergelijke
nanen Joden zijn. De voornaanste oorzaak js echter. dat hun
naatschappeiijke positie, behoudens een enkele uitzondering,
niet van dien aard was dat zij veel rnet openbare lichanen of
personen in aanrakins kwamen. Ook in de Amsterdansche
hlwelijksresisters vinden wij vóór 1642 slechts twee huwe,
lijken van Hoogduitsche Joden inseschreven, ó.aaÍ zij zi.h
blijkbaa! in het algeneen tevreden stelden net de Joodsche
huw€lijksvoltrekkins.

Behalve dat de Hoogduitsche Joden, dje vóór de oprichtinq
de, Hoogdu,rs"h" gemecnre reeds in Àn*erdam oeveqisd
waren, gerekend verden tot de Portugeesche Joodsche natie
te behooren, stonden zij veelal ook naatschappeljjk in nauwe
betrekkins iot de Selardische joden.

Efraim Halevy, de neef en schoonzoon van Uri Hatevy, was
hoosstwaarschijnlijk de eerste Ànsterdamsche Joodsche slager.
Als Efraim de Sláser of Efraim de Portugeesche Slager wordt
hij herhaaldeiijk in de oudste archivalia der porruseesche se_
nleente senoemd. Zooals blijkt uir verschjilende bestuiteÍ van
de Gedeputeerden der Portugeesche nátie aangaande de ver-
zorging van kascher vleesch, voorkonende ir het Libro dos
Impostas de Nacáo oefenden ook een zekere Meijer de Slaser
en Ribi Simson, ook wel genaamd Simso! Okus Bocus, het
slaoersvak uit.

Orntrent dezen Simson Oftus Bocus zijn reeds heej war
vermoedens geujt, sederr hij door De Castro's Keur van graË
sÍeenen aan de vergeteiheld is ontrrkt. Het neesr voor de
hand lisgende velmoeden, dat Sinson Okus Bocus in over-
eenstemming met het bekende Locus pocus de goochelkunst

') v.t D, v,td.sd\ono. vl L b.z. 19{ .o-.
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machtig was, is nog altijd niet bewezen. hetgeen echter nog
.iei zeggen wil, dat dit niet he! geval was. Integendeel, naar
blijkt rit enkel€ gegev€ns, die ik hj€rna laat volgen, genoot
hij in het toenmalige IodenkwaltieÍ een tamelijke populariteit
en lvas hij in de kernisbranche geen onbekende.

ln het Protocol van Notads Pieter Ruttens bevindt zich een

attestatie gedaleerd 30 Jur! i620. rvaaLin fan Hermans en

Roelof fansz. dienaren of die.ders van den schout, verkla-
ringen allegqen betreffende een oploop op de Breestraat bij
de Theunissluys. Hieiin lezen wijl
..:ij zijn op den 17e dezer komen gaan lanss St. Theunisdijk
,,(Breestraat) ende hebben ontrent vier o[ vijf huizen over de
..Sluys veel vo)k voor het htris van Mordechai da Costa zien
.staan. die welke aldaar doende waren net een neid genaant

..Scáoonlger, haar te laste leggende dat zij haar meester eenig

.,zilveiwe.k ontdrasen (ontstolen) zonde hebben. Ende al-
..daar ondeL t volk nedc staande Occos Àocco:r hecft tgen
. hen gez€id dat Mordechai da Costa en zijn nede consorten
, dezelve meid hadden achter gehad en die aldaa. geslaoen en

..anderssins kwalijk getracteerd, opdat zij zorde bekennen i
,.zelve zilverwerk gestolen te hebben, s.aarover zij getuigen
.,te leste in t huis rijn gegaan."

Bewijst deze verklaring, dat Ocos Bocos een bekende figuLrr
was, door een ander doclne.t komt aan den das. dat hij zich
behalv€ met het slagelsvak ook met het amusementsbedrijf
b€zig hield.

Bedoeid document. dat €€n alleszins merkvaaLdisl beeld
geeft van een vermoedelilk onder de Hoogdnitsche Joden in
dien tijd veel voorkonende occupátie. volgt hier jn exterso.

,,Op den 25e October 1639 conpáreerden voor Notaris Jan
,,de Vos te Àmsterdam: Mr. Samson Ocos Bocos Itáliaan ter
.,eenre en Magnus Àbrahams en Benediclus Hendriks. beidc
,,loden, ter andere zijde. Verklarende de voorn. Ocos Bocos,

,.hoe dat hij net hándeli.ge en stipulatie verkocht heeÍt aan

.,voorn. Magnus en Benedictus de helÍte "an cen levendige

..Eland net de heltte van een conier[ijtsel van dicn voor de



_ 156

J 70.-, verklarende wiiders overeengekonen te
,zijn als volgt; te w.te!, dat de voorn. Magrus cn Benedictus

.,sehotrden zullen zijn en beloven den tijd van een jaa! met

.. t voo.schÍeve beest binnen deze geunieerde provincien te

.zullen trekken en rijzen. zonder daar buiten met t voor-
.,schreve beest te nogen gaan. onne het zelve beest binnen
,.de respeclieve stÈden ten proÍijte van hen, comparanten, om

..geld te laten bezjen, ende helft€ van t g€en met t voor-

.,sch.eve beest zal rvorden geconsequeert en ontvangen, al-
.leen afgetrokken igene toi nood en lijftocht aan t voor-

. schr€ve beest ten koste zal rvorclen gelegd, aan hen Ocos

.,Bocos getrous'elijk ri! te heeren.

..Verder is overeensekom€n, als de Eland binnen t jaar
..kont re sLerven. zullen Maqnus en Benedictus gehouden
.wezen raD h.n Ocos Bocos de huid of het vel te leveren en

,.jr handen te stellen. Als pand in der ninne heeft Magnus
.,en Bcnedictus aan Ocos Bocos ie. hand sesteld zes lom-
,.ba.d ceeleD van eenise panden, daarop ï 60.- is beleend."

Ui! een verklaring door Mo:es Epstein en losef Aron op
i I lÀnuári 1640, ncde voo. Nots. la! d€ Vos afselegd, blijkt
dat deze aflai.e een weinis proÍijtelijk verloop heefr gehad.
Genoende att.stanten verklaarden n.1., dat t beest, dat Mag-
nrs Ab.ahains en Benedictus Henclriks van Mr. Ocos Bocos
vooL eer eland hadden gekocht 't scbeen dus niet zoo
zeke. re zijn dar'! een welkelijke eland was 

- op Vdjdag
lctsledcn aclt dagen geleden s norgens odLrent de klokke
(lric uren gestorven is.

Àangc?icn in het oDderhavise contract staat: Mr. Samson
ocos Bocos, ltaiiaan, rijst de vraag, of ocos Bocos wel een
Hoogduiische Jood geweest is. Voore€rst zij hieÍ opge-
merl<t dat het ten aanzier van het neerendeel der naa Hol-
land geëmigreerde Italiaansche Iod€n noeilijk bepaald kan
\ord . ,Í l-", s. ., d, n J,n rc À1r.erazr"m uarer

zeer zeker niet van hen, die vóór de oprichting der Hoogduit
sche geheenre í1635) hier knamen cn vanzelf sprekeíd niet
and.rs dan tot de Po(ugeesche gemeenLe konden toetreden.
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NochtaDs btilkt nadicD, dat toeiredhg 10t de Hoo{rduitsche
ol tot de Portugeesche gem€ent€ niei als bewijs kan gelden
voo! h€t feit of de betreffende personen inderdaad Asjkena-
,ien oÍ Sefaldien waren. Ve.moedelijk was de toestand zóó,
dat Italiaansche Joden door beide serncenten ais leden werden
aangenomen, hetzij ?ij van oligire tor de SeÍardien hetzij tot
de Asjkena,iem behoorden

Evenmin g€ve! de huwelijken van de ltaliaansche loden
daaromtreni eenige aaDwijzirg, aangezien de beperking, die
zoowel bij de poíruseesche als bij de Hoogduiischc Ioden
voorheen heeÍt bestaan, dar Hoogduitsche niet met Porllgee-
sche en Portugeesche niet rnÈi Hoogduitsche Joden Iu*,d€n.
door dezen niet werd in achr g€nonen Flerhaaidelijk vinden
q,ij in de Amsterdamsche huwelijksr€gist€rs een hu$.€iiik vai
een ltaliaanschen Iood die tot .ie Po.hrqeesche gemcente be
hoorde, mct een Hoogduilsche Jodin.

OÍschoon h€t dtrs nict met zekerheid is vast te stellen ol
Simson Ocos Bocos inderdaad ecn Hoosduiischc Jood w!s.
rneen ik op grond van lret feit, dlt zijn nnkomcliDg.! Ld ite
Hoosduitsche geneente hebben behoord, als hoosstvaar-
schijnlijk te nogen aannernen, dat dit wel het geval was.

Overigens blijkt uit de in het archjef der porruse€sche ge-
meente aanwezige registers der genecnte tseth Iaàcob van
I 1618-1628, dat Sinsor Ocos Bocos evenals Máhlf Todesco
en Isaque Gerson trouq, ter synaqoge kvarnen cn herhaaldeliik
bij het \raarnenen van een mitswa ol subire (koDrer voor dc
Sefer Thora) hun penrinqske oÍferden.

Hoewel dÈ positie van de in dit tijdpe.k reeds in Àmsterdan
gevestigde Hoogduitsche loden ni€t van djen aard ivas, dat
zij dikwijls de diensten van een noraris noodis hadden, vnrdt
hen iD de o de notariêele archieven toch enkele acten welke
m€er of ninder belangrijke segeve.s aangaande Hoosduitsche

In aanmerkinq nemende de unieke waarde van deze seqe-
vens, êcht ik het we'schelijk den zakelijken iDhoud der be-
treffende acten, zij het ook zoo beknopt nogelijk, weer te
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l. 18 luli 1617. Contract van een Compasnieschap tus-
scheD Caspar de Burgos en Eftain ]oset in zake den verkoop
van vleesch aan de Portugeesche oÍ |oodsche natie. (Nots.

Iacobs, Portef. 308, fo. 339,)

2. 18 Mei 1618. Contract tusschen lacques Mus, Gerbert
Naese en Claes de Mond. vleeschhouwers ter eenre en Gom-
brccht (Go ryíi.h) .lolel .lode. ter andere zijde, aansaande
de leverins van ossenvleesch door genoende vleeschhouwers
aan get. Gonptich .fosef. Het vleesch noest door den Jeude
Slaser (Sjochet) gekeurd woLdei. (Nots. Cock, Portef. 484,

Io. 69.)

3. 30 Maan J6J9. Procuratie lan Et.ain Fseis aan
lsaq"e Salo,rons, tot het onlvangen van geld en zoo noodig
vervolgen van Israel Moi:rer. Molaer is aan Ehai'n fosels
geld schuldis voor geleverd vleesch (NoLs. Cock, Portef.
484, ro. 27.)

4 4 Md 1619. Op heden dcn vierden Mei 1619 hebbe ik
\vill€m ClLryt, notaris enz.. mij ter verzoeke van dc lmpost-
Éeeste.s van t bestiael binnen dezer sl€d€ gevond€n neveis dÈ

persoor van Sa,zuel NarÁan van Àndernach bil Keulen. knechr
van Meíjer de PortugeescÀe olr /ode Slacller, verzoekende aan

dezelve, da! hij zekerc verklarinse ter instantie van de voorn.
inpostmeesiers zoude willen doen. dewelke eerstelijk daartoe
onwillis scheen te wezen. doch naa! der hand zeide, dat hij i
rundvleesch (onder hunluyden bewust) sehaald en ontvangen
hadde van lange Tlls erde dezelve daarop gevraasd zijnde
van wijen hij het kalfsvleesch hadde gehad, zeide geen ver-
rader t€ wilten zijn eD t zel!,e ook niet te weten, alzoo hij
hier rog zoo bekent niet er was. Waarop de voo.s. imposthees-
ters dÊ voors. Samuel seijden dat zij luidêD hen de verklaiinge
w€l op.ech!€llijk zouden doer. heelt dc voors. Samtrel in ef-
fecte daarop gezeit:,,wel als ik zulks zal moeten doen, dan zai
jk zeggÊr1*'at ik weet, eic. (No1s. Willem Cluyt, portef.363,

fo. 195.)
(Cf. Dr. l. G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van
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het bedrijfsleven en hei gildewezen ván Àmsterdam, II, No
542.)

5. 17 Septenbet 1620. pÍocuÍati. van Luis Vaz Àlveres
aan philip Salomons oó te acht€rhalen elf geslepen diaman,
ten en een onges)epen diamanr, als hem binnen AntweÍpen
ontstolen zijn door een€ Pierer Springer, dewelke deze ver-
kocht heef! binnen Meurs aan Saionon lode voor f90.-.
lNots. Iacobs. Portef. 383, [o.371.)

6. 7 Nouembet 1620. ]osef Heinenlan ( !-n r:lo], ), die
bij 't vervoer van wijn var wege de imposteurs van de wijnen
werd aangehouden, verklaarr dezen wijn sekochr re hebben
van ?ijn buurman Gabriel Rodrisues. (Nots. lacobs. PoÍtef.
383, 1o.439.)

7. 1i Februati 1631. Compareerde Marhus Lazarus, otd,
ontrent 26 iaar, en verkiaarde ten verzoeke van Benianin
uan Bennelen, zijn !€sideniie houdeDdÊ tor Roomen en teqen
woordis zijnde binnen dez€r srede, dar deze producenr (Ben-
janin van Bemm€len) omtrent drie jaar seleden komende met
hem getulge en andere var P.aege, bij KenDingkreijls van
eerise ruitels aÍgezet en van alles wat zij bij hen hadden be-
roold ,ijn seveesr, ook dai hij getuise mer genoende Van
Bemrnelen alsoo van daar naar dez€ stad Ams[eldam ende
voorts over Rouan, Bordeaux en andere plaátsen van Frank-
rijk tot Roomen gereist is. Mede lerklaarde hij van des pro-
ducents vrjenden versiaan te hebben, dar deze een eerlijk,
vroom en oprecht nan is ende dat hij de kunst€ van schÍijven

Eijntelijk verklaarde hij getuise, op Zaterdas den eerst€.
dezer zijnde, staande nelÍens Benjamin van Bemr:relen in de

Ioodsche ketk alhjer sezien re hebben, dat zekere portugees
senaamd Mozes, broeder van lsak de Novare. de:e athoewel
stille staande zonder iehand te letten oÍ re hinde.en. ,'if
granschap met een vuist in zijn iua stiet ende veel smadige
woorden ga[. Ende dat dezelve portugees voorts in 't uitgaaD

':an de kerk de producent (van Bemmelen) vele heftise
scheldwoorden gal en dreisde re slaan, zulks dat hij - atzoo
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veel andere porlugeezen daar bii kwamen - getroodzaakt was

zich in een bakkershuis te salveren, als wanneer de voors.
poÍ g€es hem dreigde bi, nachte de kop te breken, zonder
dat deze nochtans hem nos ienand anders eenigszins offen-
deerde. (Nots. Jacobs. PotteÍ.4o2, Ía. 163.)

8. 18luni 1632. Verklaring van den Noiaris Daniel Bre-
da!, waaruit blijkt, dat e€n zekere Hoogduirsche Jode !oan,
genaand 1sa& Mendele, als kruier werkzaam was voor Lopo

RarniÍez (alias David Cudel) etr herhaaldeljjk partijen suiker
uit diens pakhuis op Boomsloot vervoerde. (Lopo Rarnirez was
een de. voomaamste Portuseesche kooplieden en herhaalde-
lij! Parnas van de Poltuseesche gemeente.) (Nots. Daniel
Bredan, Po.teÍ. 941.)

9. 19 ]uli 1632. Verklarinsen van,lÍdith Hendtiks en lzak

lacob ean Enbden ten verzoeke van Ribi Benjanin (? ). Por-
tugees, betreffende de gedraginsen van een Hoogduitsch

loodsche vrouw, genaarnd Rachel, dle een slaapstee op Vloon-
burg was houdende. (Nots. Daniel Bredan, PorteÍ.941.)

lÍ. Eenige gegeuens omtrent den natetiëelen toestand ilet
Asjhe nazien ( 1 6 32-1 64 8 ).

De uitzonderlijke sastvrijheid, door Noord-Nederlard ên in
het biizondd Ànsterdam tesenover de belijders van den

loodschen godsdienst betoond, maniÍest€eÍt zich vooral in het
Ieit, dat ook de Hoogduitsche en Poolsche Joden hler een
veilig toevluchtsoord hebben kunnen vinden. Immers, zoo er
ten aanzien van de toelatins der Portugeesche JodeD zou kun-
nen gedacht worden aan een bedacht zijn op het voordeel, dat
de vestisins vao deze ervaren en veelal bemiddelde kooplie-
den eÍ industriëelen zou kunnen opleveren, ten aanzien van
de toelating der HoosdÍitsche en poolsche 

Joden kan noeilijk
van een dergelilke drijfveeÍ sprake zijn.

Volqens de overleverinq beson de sroote tuek van de Duit-
sche foden naar het vrije Nederland na de sruweli;ke vervol-
gi'gên in Worms en Frankfort en het beëindigen van den

I
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dertisjarigen oorlos, toen de plunderende soldatenhorden
gaDsch Duitschland oveÍstroonden. Na maandenlange voet-
rejzen kwameD zij uitseput en van alles beroofd eindelijk in
Ansterdam. Positieve gegevens zijn hieromtrent echter tot dus-

In aanmerkins nemende, dat de aankonst van ,ooveie, voor
het neerendeel rooddruÍtige, geloofsbroeders. de Portu-
seesch-loodsche serneenschap in dien tijd njet onbewogen zal
hebben selatetr, en dat in verschillende geschriÍten ook me1-

ding wordt genaakt van d€ sroote milddadigheid, die de Por-
tuseesche Joden tegenover de vluchteliígeD hebbetr betoond,
veronderstelde ik, dat in het archief der Portugeesche ge-
meente wel een en ande! hierontrent te vinden zou zijn.

Dank de nij met de neeste welwjilendheid voor dere pubii-
catie geboden selegenheid om van het aLchief der Portusee-
sche gemect1te gebruik te aken vond ik inderdaad lal van gc-
gevens. die den bena.den Drateriècl€n toestand der emigranten

1. Besluit ran de heercn Ge.leput'eeden det gemeente
Beth laàcob, Neweh Salon en Beth lsraà1.

Libro dos Ternos da ymposta da NaCáo, ptíncipiado en 24
de Sebat 5382.

5393 (1633).
I'erno (bestuit) betrcllende onde.stednins van TÍdescos

Den 8en Eloel hebbeD de heeren sedeputeerd€n, versaderd
ten huiz€ van Dr Abr. Farar. besloten. aangaande de onder-
steuning van Tud€scos, dat deze voortaan niet meer zal bedra-

ser dan 12 loi 20 stuivers (per naand) naar gelang van den
Ieeftjjd er de verdienste van ieder hunne! ter beoordeeling van
den f uaseerenden gedeputeerde.

(Naar het Porruoeesch)

2. Manual das c1^ do K. K. de Talnud Totah.



-162-
Llit het jauínaal L)an den Gabas ( penningneestet ) .

12 Ijat 5399 (1639).
IJltgaven ten behoeve van Tudescos, op leis gezondetr naar

Polen. Aan Abr. Farar, Gabay van de Sedaca - - - - - -
J 55.7% stlriyeí. welke zijn besieed voor 27 personen op de

Op den 2en Ijar zijn 16 personen naar DaDtzich gesaan
met het schip ,,de Melkneid , schipper Cornelis pÍterssen-

Op den 23en Ijat zijnà.27 Mei. 1l p€$onen vertrokken
met Tibbes v. d. Schellings schip - - - - -,
gekom'n l6r2 RrrLs daalders voo- pdssage en verzorging van

(volst een opsave var nedegeseven levensniddelen)

8 Suoan 5399 (1639).
Llitgaven teD behoeve van Trdescos, welke op reis zijn ge-

zonden naar Polen. Aan Abr. !-arar, Gabay van de Sedaca - -

J85,141tr stL,ivcr. welk€ zijn bÈsteed aan 45 pe.son€n neest

(volst een opgave van med€segeven levensniddelen)

16 Erut s399 ( 1639).
Zes Judeos Tudescos naar Polen sezonden

dirg van Ribi Barna,
naar Dantzich sezonden ......... f23,7 st.

28 I'isri 5400 (16j9)
Voor pas.age vrn Pools.he hd.n .. ï 21,5 st.

20 Kislet 5400 ( 1639 ).
Voor passage van Poolsche Joden ......... 112, I0 st.

Nissan 5100 (1640) 
- Massod (paaschb.aod).

Aan Tudesco Bahl Tora (Hoogduitsche Thora-seleerde)
met vloulv eÍ twee kinderen 24 pond (nassod).
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Nissan s,101 ( 1641).

Na een gespeciÍicee.de opsa!e van Eassod aan eisen

seneenteleden uitlredeeld, volst een lijst bevattende de namen
lan 181 Asjkenazien net ve.neldnrs van het aantal ponden
urassod aan de betreffenden ritgeleikt, variëereDde van 4 tot
I8 pond.

Het totaai aantal ponden, aan Asjkenaziem !itgedeeld, be-
drceg 1380 pand.

In verband met het bovenstaande zij hier opgernerkt, dat lien
onder de voorgaande notitics nicts velmcld vindt èangaande de
gereselde geldeh;ke ondersteunhg van behoeÍtise Tudescos
oft€\'€] ÀsjkeDaziem, die zich metl€rwoon hiÈr gevesligd had-
den. BliJkbaar *'as rteze onder d€ maandelijksche posi vooÍ
Sedaca (bedeelinq) beq.epen.

Hierin komt ech!er. hoosst$aarschijnlijk door den grooted
tocvloed van behoeftigc eDigrantrn, onrstr€eks 16.{0 l6{l
veranderDq. llr Ne.d oDdcr dcn naam Abodat Gesed een

vcreeniglng opgcricht, !relk. :ich uitsluiteDd de ondersteu-
ning van behoeftige Hoogduitscire ctr Poolsche enigranten ter
doel stelde De mi.l.1el.1i van de,c vc,ceniging bsstonden, be-
halve lit de bijdrager van de leden, uit een sÍbsidie uii de
kas der Portugeesche gemeente.

Dieniengevolge vindt men op de jaarli;ksche balans der
gemeenre vaD af 5402 (1641) een bedrag seboekr varièerende
van J 1600 tot J 1650. onde! de benêmins ,.A pabres
Tadescos por nÊó dos Adrninistta<lares de Abodat chesed
(aan arne Hoosduitschen door handen van de bestuurderen
van .,Abodat chesed).

ln aanmerkins nenende, daL bovendien nog 1 1600 pon-
den massod aan Hoogduitscher werden uitgereik!, waarnede
allicht cenige honderden suidens waren senoeid, zien wij, dat
jaarlijks i JlE50.- uit de kas der PoÍtugeesche geneente
aan onderstrunins van behoeftis€ Àsjkenazische selooÍsge-
nooten werd besteed. De beteekenis van een derselijk bedrag
voor dien tijd springt drjdelijk in't oog, Nanneer wij dêar-
tegeilove. steilen, dat d€ totale ontvangsten der Hoogdujlsche
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semeente omstreeks 1660 rond í 1000.- bedroegen.l)

Vervolgens bli;kt uil een desbetreffeDde aanteekening uit
het jaar 1648, dat voor de slachtoÍÍers van de srlwelijke ve!-
volgingen door den Kozakken-hetman Chmielnicki een spe-

ciale off€ring ter Synasog€ Nerd ingesteld, vrelke een vrij
.unz,enl: k bedraq hecÍt opgelererd.

Bedoelde aanteekening luidt als volgtr
A'. 5408 (1648 ).
Nedaba por os poóres ./uders petsequidos das Cajaques

leoantados en Rast e Polon,a - - - - - p/oneierao Os:S.Sru.
Segtrtenies ......... Í 1725, 13 st.

(Offerins ten behoeve lan de aue loden die vervolgd wer-
den door de in opstand sekomen Kozakken in Rusland en

Polen, waarvoor de volgende heeren hebben geofferd.........
In roraal I 1725. l3 st.)

Behalv. dat de,e segevens volkomen bevestigeD hetgeeD

bij ove.le!ering aargaande den toestand der enigranten woÍdt
velhaald, blijkt er ook uii. dat de Hoogduitsche geheente,
zeker in hel crrslc tient.l jir.r van haar bestaan. voor d._

armenverzorging op de hLrlp van de Portugeesche gemeente

llL Hetkonst det Asjkenazien.

In veelwil van het feit, dat rlen in de h Nederland ver-
schenen loodsche seschiedwerkeD algeneetl verhaald vindt,
dat de komst der Duitsche Ioden naar Ànsterdan zijn oo!-
zaak vond in de bovengcnoemde vervolginsen in Duitschland,
geeft het mateljaal omtrent de he.komst der Hoogduitsche

lodeD in hct Amsterdansche irchiel veiDig:anl€iding om de

eDigratie naar Nederland hieLaan toe te schrijven.
On djt duidelijk te nraken beb ik uit dc betrelfende ge-

r) vsl. D.. D M.
Joodshe €eturente tr

blz. 140.

Sluys: BijdraOc tot de Gcsclii.denis tan d. Pooh.h
A.rstodam, in Bijdraqe. cn Med.declnrqèn v. h.

Joodsche Wetenschêp in Nederland, III (1925),
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gevens onderstaande tabel samengesteld

Een kolte toelichting vooraf.
Ofschoon de Joden in AmsteLdarn evenals cle andere ge-

?indten, die niet tot de Staatskerk behoorden, verplicht waren
hÍn huwelijken doo. de stedelijke overhejd te doen voltrekken,
hebben zij lang niet alrijd aan deze verplichtjng voldaan. Dien-
tensevoige vinden wij jn de huwelijksint€ekenÍegisters oI pui-
boeken in de periode van 1635 tor en met 1670 slechts 126
huwelijken van Hoogduitsche Joden inseschreven.

Hoewel dus deze gegevens slechts betrekkelijke waarde
hebben, ktrnnen ve hierdoor toch, daar de geboorteplaats zoo-
wel van den bruidesom als van de bruid vermeld worden, de
herkonst van 252 partijen uit de periode van 1635 tot 1670

Àantal huweljjken van Hoosduitsche Joden van 1635 tot en
net 1670 voor de stedelijke overheid sesloren ............ 126,

aantal partijen 252.
Hiervan waren geb

.'..''.'..'.''''.'''.''''-',',,''''. 35
.. Enschede 1

1

1

9

2

2

8

t5
7
6

7

, Leeuv ar d"r
., Mdi-sen

Cha! l.\'lle í FÍánkrijk )

. Cob'elz {Riinpro\ilcie)..... . .

.. Dd,rsrJdr (He..'r1 . . .

. Embde" rOosr-Fries'and1 ..................

. I',ànk "r'. M (U P,,,ise, J . .. .

.. Haqenou lElzs) ........
Hanau (lV Prursen)
Hamburg

,, Hessen
Hirbe(Pruisen) ............................... 2
Kassel (Hessen) .............................. 12

Keulen (westfalen) z
Metz (Lotharinsen) 9
Minden (westfalen) 5



2

6

2

4
2

2

5

3

., Roodenburg
. Schwabenland (Beie?r ) ..

. Wilderarr tp^spn/...

., W.'n,n .....
,, 57 verschillende plaatsen in Duitschland

, Worms .

. Poler en Li h"uen

Totaal.

Deze tábe] hehoe[t w€inig connentêar.

57
10

28

252

Wanneer we van het totaal de pártijen aftrekken, dje in
Nederland Frankrijk en Poler geboren ziin, dan blijven er

177 patt\e" l1it Duitschland, Oostenriik Bohcden cn totha-
lingen alkomstig. Nemen we nu verder in aaDmerking, dat

deze 177 vat 80 verschillende plaatsen kNanen, weike ver
spreid over deze gebleden lagen, dan is het noeiliik aan te
nemen, dat de trek naar Amsterdad hooldzakeli;k aan veLvol-

gingen is toe te schrijven.

Overisens trekken de 35 in Àmsierdam geborên partiien

onze aandacht, inzoncterheid in verbald met de grootte de(

vestiging vóó! de opÍichting der Hoogduitsche geneente.

Zooals ujt.ten leeftiid der huwelijkscandidaten bliiki. $a!en
van de te Ànsterdam geborenen 3 vóór 1620,7 tussch€n 1620

en 1630.5 tusschen 1630 en 1636 12 htsschen 1636 en 1646

en 8 iusschen 1646 en 1656 geborer.

Derhalve ivaren de ouders van €en filf/ie,llal reeds vóór de

oprichting der gemeente iD Alnste(dam gevestigd.

Rekening houdetrde net het feit, dat lang niet alle Jood-
sche huwelijken ook voor de stedelijke autodteiten werden
gesloten, nogen wij hierujt concludeefen. dat reeds vóór d€

oprichting der Hoogduitsche semeente een beduidênd aantal

Hoogduitschê Joden ie Ansterdan sevestiqd was.

167-

lY. De begtaafplaats te Muideóery.

In het door vijlen D. Henriques de Castro in 1883 nits€-
seven werk: Keur van grafsteenen op de Begraafptaats der
Ned. Port.-Israëiiusche gerneente te Ouderkerk, is een register
opgenonen van de aldaar van af 5 Dec. 1616 tot en met 11

Àprjl 1630 ter aarde bestelden. Uit dit reoister blijkt. dat
gedurende dit tijdperk 28 Hoogduftsche ]oden op Ouderkerk

Door het ontbreken van de opvo)gende registers wjst men
echter nier, of er nadien nog Hoosduirsche Joden aldaar be_

sraven váren. Evenwei was de veronderstetling gewettigd,
dat, evenals zulks tot 1630 was geschied, het ook zekd rot de
oprichting deÍ Hoogdlitsche gemeente in 1635 het geval ge-

Het bleef echrer de vraag. waar de Hooeduitsche foder
van 1635 tot 1642, hÈt ja waarin blijkens het koopcontract.
dat in het archief der Hoosdritsche gemeente berust, de be-
sraafplaats te Muiderberg werd aansekocht, bearaven zij..

Het bekende Íeir dat de Portrrgeesche gÈmeenr€ Í300.-
aan de Hoogduitsche geneente had seteend voor den aankoop
der begraaÍpJaats op Muiderbers, gaf mij aanleidins ertoe on
bij nijn onderzoek in het archieÍ der port. seneente te trach-
ten nadere gegevens hierontrent te vinden. Her lesultaat was
het volgende:

In het Lóro dos Àccordos, Escamot e Eteico€ns do K. K.
de Talmud Thora. Boek der besluird van K. K TálnÍ.l
Thora, bevindt zich in dato? de votgende Têrno:

12 Ab 5402:1542.
Libro dos Accordos cia Naqa , Escanot e Eleisoens do

K. R. dC T. T.
5402.
Temo de cono a Naráo emprestou aos Trdescos J300

para conpra de Beth a Haym.
.,Os Sres do Maharnath rnandaráo chamar por diverssas
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,,vezes aos Pamassim dos Tudescos a quem advertiráo pro-
,,curassem busca! Beth a Haym paÍa enteÍro dos seos de-
,,Íunctos visto aveÍ acudido aesta t€rra tanta da sua gente e
.,náo aver no nosso praca de sobra, e vendo o dêscuydo com

,,que hiáo Disto se rezolueo pelles protestarlhes que lLo náo
,,aviáo de dar mais com que eilss ficaráo de o fazer, nas
..choraváo nà tinháo djnheiro nem possebelldades para o

,.paguaÍ e que assy pediáo os quisessem aytrdar para esta
.,obra, o qre vb plos Sres do Mahamath rezolueráo emprestar
,,lhes trezentos florins para ayuda de dlto Beth a Haym o
,,qual conpraráo em Muyyen Bergh por fl. 410 o pÍ. dinheiro e

,,se lËes procurou licensa para isso, com que hipoihecaráo dito
,,Beth a Haym aos FI. 300 que pelles se pagol em contado
,.como consta da escrituía da dita hypotheca q esta nos papeis

,.da Nagáo promettendo paguallos outra ves como tivessem
. posses os quais dezembolsson o Gabay Davld Àbendana
.,domo consta do Lo, e para lenbransa disto se Íez este termo
,,que assinarào os do Mahamath em 12 de Àb 5402 a".

(v.s.) David Abendana. Ishak Moq(atta).
David Vaas.
|acob Gabay Enrique.
Ishac Coronel.
Rafael Perso.
Isaque Netto,

(Vertaling )

Boek van de beshiten, reglementen en verki.zingen der
Heilige Gemeente Talmud Thora.

5402.
Àarteekening b€treffende d. door de gemeente aan de

Hoosduitschen geieende J 300.- voor aankoop van de be-

sraafplaats.
De Heeren van de Mahamad hadden verschlllende malen

de Parnassijns van de Hoogduitschcn laten roepen en hun
aangezegd, dat zij een begraaÍplaats moesten zoeken te ver-
k.ijgen om hrn dooden te begraven, aangezien zoovelen van
hun natie naa! dit land zjjn gekoÍnen en wij op de onze geen
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plaats over hebben, doch ziende de zotgeloosheid, waaÍmede zii
handelden, werd besloten hun te doen weten, dat het ons riet
nog€lijk is, dit te blijven doen. Maar zij klaagden geen nid-
delen te hebben noch nogelijkleden om re beralên er ver-
zochten ons hen in deze zaat< te willen hetpen, hetgeen de
Heeren van de Mahamad deed besluiten hun f 300.- te leen
te verstrekken, teneinde hen re helpen de begÍaaÍplaats te veÍ-
kÍiigen, die zii kurnen koopen op Muiderb€rg contant voor
J410.- en zij verkregen toestemming daarroe, doordietr zij
genoerrde begraafplaats als onderpand gaven voor de t 300.-.
die door hen contant betaald zii., terwijl zij betoofden ze een
andere maal te betalen, indien zij bezirtingen hebben, zooals
blijkt uit de acte van genoeorde hypotheek, zich bevindende in
het archieÍ van o.ze gemeente. Betáald door den cabay David
Àbendana, zooals blijkt uft de boeken. Ter herinnering hier-
aan is dezê termo opgesteld. dewelke onderteekend is door de
Heeren van de Mahamad, den t2 Ab 5402.

HieÍuit blitkt dus, dat de Asjkenazien. die tusschen 1635
en 1642 overledên zijn, hun laatste rustplaats op Oude'fre./c
gevonden hebben. Àlle veronderstellingen, als een vroegere
aankoop van Muiderbers. een besraaÍplaats die daarvoor zoo
bestaan hebben en dergelilke hebben nu afgedaan. Eerst toen
de Portugeesche gemeente te leanen gaÍ nier làrger met het
laten begÍaven op Oulerkerk re kunnen voortgaan, waren de
Àsjkenaziern genoodzaakt een begraafplaats te koapen.

De:e ontdekking spoorde mij erroe aan deze aangelegenheid
volledig aan het dagiicht te brengen. Het geluk diende nii.
De origineele hypotheekacte of scheepenkenisse van de door
de Portugeesche gemeente geleende Í 300.- bleek nog in het
RijksaÍchieÍ t€ Haarlern aanwezis te ziin. Zii luidt als volsr:

,,Wij Gerdt Pietersz. de Wit, schour, Gerlit Freecksz. en
,,Pjeter Jansz. Lapper, schepen in Muyderberg, oorconde en
,,k€nnen dat voo! ons geconpareert ende gekom€n ziin de
,,Regeerders van de kerke der Hoogduyrsche foden binnen
,,Amoterdarn. dewelke bekenden voor haar en hare nakome-
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.,lingen nits dezen sch ldig te wesen aan de Synagoge poorte,
,,sijze kercke der voorschreve stede en hare nakomelinsen
,.eens dle sonma van dlie hondert CaÍolis guldens tot veedig
,,giooten vlaamsch t stuk, bjj ons ten danke ontvangen ter
.,cause van goede geleende penningen, omrne welke voorss.
,,somme en penningen wedelon kosteloos en schadeloos re

,,restituêeren en te betalen aan die voom. Sijnagoge kerck-
, neesteren, daar voor stellende dje voorn. comparanten tot
,,een speciale onderpant zeekere vierdehalf schepel bouwland
,selesen op Suiderbels in de juridicti€ van Muyderberg, aan
..de lir'estzijde belangt Piete! Claesz en aan de Oostzijde Wil-
.,lem Aêrjans Goyer.

,.Consenteren nog mits desen die voorschleve conpaÍan-
,,ten zoolans als zij de voolschreve SoÍnme nier en betalen,
,de Síjhasose kercke der Pottuseeschen en haat nahonelín.
,.sen haaí doaden nercns die uan haar op t ooo\chteae land
,,te bes.aren als wij die voorschreve somine
,,ristitueeren zullen daar na geen dooden zonder ons toelatêtr
,,vernogen te doen begraven, tot dien einde en onder con-
,,ditie voorschreve nos seneralijk veÍbjndende allen kercken
,,soederen, omme bll eenig wederlegginge van desen daar aan
,,te nogen verhalen die voors. sonme, nitsgaders alle kosren
,,schade en interessen die hieron gedaan en geleden zoude
,,nogen worden doch alle ergelist uirsezonderd.

,,In oorconde der waarheid, zoo he6ben wij schout en sche.
.,pen voornoemd, deze in plaatse van ,€gelen onderteekend.

.,Actun in Muyderberg den zevende Àusrstus 1642.
w.g. Gerrit Pieterse de Wit. Pyter Janssen.

Gerrit Freecksen.

Het meest bijzondere in deze hypotheekacte is, dat eÍ geen
termijn van telugbetaiing in vordt genoemd en de bepaltng.
dat zoolang de leening niet is terugbetaald, de Portugees€he
geneente hei recht had haar dooden op de begÍaafplaars re
Muiderberg te begraven.

In hoeverre nu de Portugeesche geneente ooit van dit rechr
gebtuik h€€ft gemaakt, is niet meer rla te gaan.
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Doch wÈl blijkt later. dat deze bepalinq de indiíecte aan-
leidiDg is geweest dat het bestuu. der Port. g€m€ente de ge'
leende J300. na verloop vaÍ 31 ja.en he€ft terusgevorderd.

In het Protocol van notáris Dirck van def Gfoe bevindt uich
n.l. een jnsinuatie, dooL dezcn op verzoek van de Parnassijns
der Porh,s€esche geneente op 5 Februali 1676 aan Sr. Zadock
Salomons. presidert ván de Parnassijns der Hoosduitsche

Semeerte gedaan, waarbij de t€rugbetaling der leening werd
gevorderd. De rcden hlervan '!oídt in de insinLràlie liteen-

Na het noenen van de bepaling uit de hypoth€ekactÈ, dat
de insinuanten en hun nakomellngen de doodcn van hnn natle
naast die van de seïnsin!eerden op het s€noemde land vrijelijk
zouden noger doen begraver zonder iets er !oor le betalen,
lezen wij n.l. de volsende belansrijke clalsu]€:

Ende alhoes'el gii grlnsinueerdrn dir,)volqe.s wcl bchooxl
hadde t selve gocdvillig. ten alle tijden naargekomen re heb-
ben zoo is t nochtans da! door u dienaanqiandc diverse
n1alen 1 zel!c is qedifticulteerd (bernoeilijkt). ende dat gij
zulks nog onlangs hebt qiqij:jerd te docn aan een eerstge-
boren kind van zeker n..rsoon van de Hoogdriische nati€ die
in diens! van hen insinuanter is ,zijnde een arm man. ienzij
hij daarvoor een stuk gelds gaÍ. welke gij van hen begeerde

"i,1. llzoo l,lt. rrrt e o Lo^.d. .^o dopn s ie1z.
Blijkeis de ook n1 ger..nd protocol bcrustende eD door het

!olialiige Coll€ge vaD P!rDailitus seteekende aclc var qrytins
hebbcD d€ parnassijns l,an de Hoosduitsche |oodschc natie

na verloop van circa 5 \'ehen cn wel op 16 Maari 1676, de

Í 300. belaald.

Deze acie volgt hieL in haar geheel.

Op huyden den XVIe Maert Ao. 1676 comp:treerde voor
mij D,íck van der Groe nots. etc. iD presentie van dc uabes

getuygen: de hrn. lsac/c Mendes da Sil.r. Isaa./t dc pi,Ió.
Abrahan Telles. Mólses Curiet, Danicl Pin,o cnde Abt.

I.sunot de Espn.rcsa, tnitsgad.ts 
^btahtl 

t ,S.iÍlaclc parnasses
en p.nní|Íttn*s1et ra, /. pollrgccr.ft. /.odc Í.rl binnei


