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vestiging van Tyrado c.s. in 1604, werd nu een Spaansche
uitgave naar Venetiaanschen tus voor de Hooge Feestdagen
voorbereid, zoodat de7.e Marranen, die de lange Hebreeuw
sche diensten niet vermochten te volgen, ook zelve konden
bidden. Met Seeligmam r) acht ik den werkelijken uitgever
(die zijn naàm hier tot Franco Mendoqa verdraait en de d.uk
keGplaats vczwijgt) van dcze kleine ,,Orden de Roshasanah
y Kipur, translado en Espaíol" niemand anders als onze
Francisco Mendes (Medeyros) alias Isaac Franco (Mendes),
die ook het tweede gedeelte in 1612 voor zijn Gemeente
,,Neve Salom" uitgaÍ. De naamsverdraaiing en het verzwijgen
van Amsterdam als drukkercplaats diende dan, zoovel om
de Inquisitiespionnen tcmisleiden, als het verzet van GereÍor
rneerde zijde in dit belangrijke jaar te ontgaan. In Haarlem
liet hij daaíom t€gen de laatsten de bepalins opnemen: ,,Dat
zl, oock zulen mogeÍ brengen ende doen commen var buyten
ende ooch hiet binnen Haetleln àaen àruchen en<le in heurluyden
huysen hebben end€ gcbru]'cken alderley boucken, in He
bteers alíe a dete sq/a,Àe". Dat deze càmorlfleering van zijn
naam om deze redenen wel noodzakelijk \À'as, bewijst wel de
klacht aa), die de heltige Plancius (dezelfde, die in r59z de
Marranen heimelijk de Indische zeekaarten ontÍutseid had ,))

acht jaar laterin den Gcrefomeerden Kerk€raad van Amster-
dam omtrent eenige onvoozichtige uitlatingen tegen heln
inbncht (Bijlage XII), \{'elke aanklàcht echter door hêi be
zadigd optreden van Ds. Jacobus geen gcvolg had.

Nu het Jrdaisatieproces zich bij Mendes c.s. srleller had
voltrokken dan bij de overige Malranen, ontstond er \'rijving,
met het gevolg, dat hij en de zijnen in 16()8 uittmden en dc
nicuwe, eerst in Haariem gedachte Gemeente, lru aan de
overzijde van dc Houtgracht stichiten ,3). Deze uittrecling was
nu reeds na twee jaren mogeltk gcmaakt door de komst
van Don Sa-muel Pa-lache. den iateren Ambassadeur van den
Keizer van Marokko, wiens legendc r) bler nog eerst dient
behandeld te wordm.

Koenen aa)maaktevia Basnqe het verhaal bekend, rvaarin
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de Po ugeesche Joden zich aanvankelijk te Middelburg,
rvaar Prins Willem I den herdooperc vrijheid had verleend,
hadden willen vestigen, waartoe Don Samuel Palache, resi
dcnt van d€n Keizer van Marokko hef verzoek deed. Door de
onverdraagzaamheid cler Middelburgsche Predikanten werd
zulks echter geweigerd, zoodat zij toen naar Amsterdam trok-
ken. Op p. r4r verhaalt Koenen verder, dat uit de ,,Joodsche
re8eeringsregisters" van Amsterdam (waarmede hij De
Bar os' gedrukte werken bedoelt 5), die Isaac Da Costa voor
hem toegankelijk hacl gemaakt) blijkt, dat ten huize van
Palache de eerste Synagogedienst te Amsterdam werd ge
houden en de bekende overval hier in 1596 heeft plaats ge-

Recds Henriquez de Castro onderzocht de juistheid van dit
verhaal en meldt op fol. 92 noot 3 van zijn ,,Keur" ,'g), dat hrj
het Middelbmgsche verhad niet bevestigd kon vinden en
daar Sultan Muley Zidan eerst in 1608 aan de regeering kwam,
P:Llache dus nooit vóór r5g? als diens gezant hier kan voor-
komen. Ecrst in 1906 heeft Graaf De Castries deze legende
in zijn Marokkaansche brcnnenpublicatie a5) ontzenuwd-
Hi€ruit blijkt, dat de uit F€z of Tetuan afkonstige Palache's
tot 1597 de diplonatieke betrekkingen met Philips II van
Spanje onderhielden. De gebroeders Jozef en Samuel $aren
nu vanaf 1605 tot 16()8 tc Madrid bij dcn Fmnschcn ambassa-
deur gehuisvest, die zij, evênàls die van den Croothertog
Ferdhanct de Médicis, van de Marokkaansche zaken op de
hoogte hielden. In het begin van 1608 kvamen beiden te
Amst€rdam aan, om de overkomst van hun eezinncn naar
hier voor te bereiden. Als positieve en zelfs geleerde Joden
(Sam11el voert te Ouderkerk de Morétitell), kon hii beg.iipe-
lijk€rwijs er niet toe komen, om zich bij het Tyrodogroepje
aan te sluiten, welks Hoogduitschen dtus ook hij moeitijk
kon volgen. Daar hij vanuit Marokko gemakkelijk voor een

Syragoge-inventaris vermocht te zorgen, kon Mendes nu
met hem een tweede Synagoge stichten ,,Newéh Sjalom
(Woning des Vredes) genaamd, ten huize van Palache ge-
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vestigd *). Daarde naam reeds op vÍeedzame betrekkingen met
de eercte Gemeente wijst en het door De Castro a{gedrukte ge-

dicht s3) dit ook verkondigde, r:ees er dusgeenbezwaàr, toen
Uí's zoon Aron, die zich deze diensten schijnt eigen gemaakt ie
hebben, dafl ats Voorlezer ging fungeeren. Waren de Palachc's
door de oorlogstoestanden in Marckko bewogen om in Am
sterdam te gaan wonen, àis de gebroeders ,,lvesende van de
nacie ende pro{essie der Hcbreeu, gebooren tot Fees in
Barba ën" besloten ,,hare huysvrouwen, kinderen, {amilien
ende goeden vuyt Barbarien te ontbieden ende henraerts
over te transporteren" en op 8 April 16o8 daarvoor een pas
poort van de Staten begeeren, wordt dit geweigerd a5).

Samuel keerdc hierop terug, bracht zijn vrourv naar Sali en
Í'ist Muley Zidan te bewegen hem als vice an'rbassadeur bij
de Staten te accrediteeÍeÍ**). Zoo krecg hij op 2r Februad
1609 eerst zijn aansteling, nadat hij met een diplonratieke
zending aan ale Staten Generaal en aan Prins Xilarriis Í'as
belast over het [itrusten van ctric oorlogsschepcn vooÍ
Marokko

De détails der Palachele8ende a0) zÍn on-s nu wcl duidelijk.
Weten rvij van Mr. I'rins t), clat Mlddelburg de eerste Noord-
Nederlandsche stad was, die de Marranen, iD het afgeschciden
Noorden een nieuw Charter bood, Palache's medestichter
Mendes zagen *'ij daar toen ook gevestigd. Tenviji een eeuv
later, in 1698, de Middelburgsche Predikanten wcrkelijk tegen
de Portugeesche Joden ageeren, protesteerden de Middel-
burgsche kooplieden op 2r Mei 16c)9 teSen den Marok
kaanscben handel van ,,le sieur Sanuel Palache". Ook
overhandigde deze iÍ dit stichtingsjaar zijner Amsterdamsche

i) Hiedoo lrcboodc oolt l(d.r drr Percv,àl rilie,die onlaqs door st.rlsr
vrrlen, o.trrodo\ J..dsch gê$ordcn, zich ÁLerddà noemden en zi.h rn lrijdoze
Dcer Joodsch seoriênlcorde Genecntc àaalolen h).
i') UitDeCashiesblijkl,d.lilloulerZidarzclve,v zijÍamb.ssadetr,,LÉnovcDr

,,n.!re sNitêur dévotró, le juil Sà'nftl Pàllachê" spÍ,eti. In detr.anvang konl
lalachc dd ooli als diers ,,dienae." voo., lêrwijl op 3 Noaenàer 1609 1p. {r7)
\'ordt scsprotcn var,den jódc Sanrcl P.l.chio, .lhier ge

,lcsarlo ilcs .orir.\ vàn lÍaro.6".
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SSmagoge aan Prins Maurits zijn dcplomatieke b.ie\-cD *.).

Ook hier blijkt clus alleen de liern wan de legcndír jnist te
zin, nl dat Palachc als stichter v:ln een Amstcr(t:rmschc

De l-Iott;<td.l, ,1.1 tlc dtie Swa!.gà1 i1l ró25.
r ln:i \-zhr..b
2. \cvê Sll.r
3 Eet Ysracl,

naar de stadsLaart van llàlthazar lrl.rensz van BcfcLeMode.

Syra8oge te beschourven is, zij het dan ook niet vaD de eerste,
doch van de tweede ,,Nevc Sa1om" genaamd, die hij in zijn
Amsterdamsche huis liet inrichten. Naar de Moorsche ver
sierin8skunst liet hij de muren met paneelen beschilderen,

*) Voor de diplonalicl{e cn.o \ícr.,ccl. loopbran vrD dc PrlaclE'salsA'nbàs-
sàdcnr en,.e) zic mer vc..lc. de prui.atiir van Dc castrics.
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Dat deze Gemeente in 1614 zoowat de helft van het aantal
l€den van de oude Gemeente had, blijkt wel bij cle kosten-
verdeeling in het Begraafplaatsreglement !0), waarbij de êer
ste één derde en de tweede Gemeente tivee derde van dc kosten
moest betalen. Het is bekend 3), dat jn 1618 door dc Marranen-
mentaliteit van Dr. Àbraham liarrar alias Simon Lopcs Rosa,
aÍstammeling van Tyrado, zich hiervan nog een derde Geme€n-
te ,,Beth IsÍaëI" (huis Israëls) geheeten, afzonderde, welkemi
niatuurgemeente in ccn, eveneens op eên pleintje gelegen

huisje, verderop de Houtgracht een kleinc Synàgogc inrichttc.
i)c Castro,s) bepaaldc haar plaats precies cn ook op de be
doelde kaart is dit buisje, drie huizen voorbij de Vloonburch
Steech aan te wijzcD. Toch zal hct aanstonds wel blijkcn, dat
(cvcnals zuiks te Hamburgas) het gcval \'as) deze versnip-
pcÍing nict uitsluiten(l ràn jnncrlijke onecni8heid te wtten is

Ook cle t$eede Gemeentc Neve Salom had een cigen be-
graaíplaats begeerd, doch vroeg haar na dc erva.ing van de
zustergemccnte ,,Bet .Jacob", nu niet in doch àrrr4 Anster-
drm aan, cchter nrccr in de nrbijheid dan die vrrn Groet
gelcgen. Op 8 

^pril 
160813), op denzclíden datum dat de

Palache's hier hun pnst)oort v(rzochten, \'crd dezc ianvraag

vertooncnale vergulale Hebreeuwsche teksten, door bloemen-

randen omgeven- Franco Mendes'zs) weet ons nu precies te

verhalen, dat dit huis schuins tegenover ,,Bet Jacob" stond en

wet mot cen dubbel upgrándon sioep Selcgcn was op eFn ruim

pleintje, door een ijzeren hek van de straat eescheid€n Wij
kunnen clit grootc perceel, d:rt nog een gebouwtje oP het

pleintje had, gelijk Bet Jacob, (ter hoogte van het scheePjc

in de gr;rcht), duidctijk *'aarncmen op de kaart, die Baltha-

zar Flor(nsz van licckenrode in 1625 van de stad teekende'

Dat de Palache's inderdaad hun Synagoge inventaris aan

dez-e Gemeente in bruiklecn hcbbcn gegevên, valt aÍ te leiden

uit een mcrhvaardiSe notrricclc akte !?) in Rijlage XIII aí-

gedrukt. In deze PoÍtugeeschc lrcte, ccn I'alt jaal no Samuel's

overlijclcn gcpassccrd, trcedi dc NlaÍí)kkaanschc arnbassa-

dcur Mozes Pal,rchc oP, to(:n in DeD Haag $oonichtig, :rls
gemàchtigde van zijn vader .loseph Pahche, ambassacleur van

àen Koning van llerberia, v^n zijn moeder Benvenida, varr

trIevrouu Malchir *) lvcdulvc van l)on Samucl Palrchc

meale ambassadetrr van dien vorst cn valr dicns zoon Isaac

Palachc, cn draagt in ctczc kwaliteit.ran den 
^mstcrdàm-schen Portugeesch€n koopman Gabdel l-opes, als'l hesaurier

van de,,Casa Neve Satom" 2 stuks, in het Hcbrteu\tsch gc-

naamcl ,,Sepharirn" over, dic voor dezc beid' lvêtsrollen rooo

{lorins. ieáer {loriD van 2() stuivers het stuk bctaalde **)'

4trgL
1 l)r. 1, li r,Lh,n1l!!1,11 rrrir-n"l{ lr'u' rt'lr'rrma " 

(i'lt! $ii'

'' r'1 '' ' la{

.,'d'. 
';'N 

.-""" h, ,srtr,ti.n ,D (;,Íl.!lnri{r* \\'rr{NrhrtF'lirrr dr lrterk rli!

s.bicd \\'.R r:d'JÍg.(il Íl-D'nln'nh lltsr' ln'trr h'rrtrrhrranettr ttdr

i""*-r. .r..t-ao-*r' r,rter Jth n$ Krs.t r(xi r"h"r6"n" eó mis\i'n is

"ro! 1"r"'r"" \"r'li' rr' rj ' 
\'nrl\'

Slniraog{ *.otcnd hel'ltr{ Í\ (L ..'librla chÍix'logit) Eris'oparu\ 't Ecclcsia'

(:{lh.dnlis Il.ncncNis , (l( lr.ni.lt rnr (lr llIrl.' tr.r'. 1.,

lhn (llijd,. til !t. (;cs.rrnakris lin l l'i*j,{ ' l|x,l'{l I t) :i3) \lxrL..hier o|r
t t) stl,tutbu ró.s^^nlctutrrad,,.\m\r'liÍ[r]irr,rintrsrrr!.3.,.ln,l.trisr{ri.
l'trsr\ Histrnr. Dr.ptc. rcnstirtrtiónen.n .\Iri.i s rt IllthnÍlÈ ...1n Ansl.r
nnD, $.d( Ícn _l(xrrsclc S\riiqus. scoÈn,l rdr d( nit*"\,.1\d.n it Sr:oje, v
!o!s dcsafrcn^r.rirÍ,ne1rl/ karót lldlt tdrr'' ri.rlLtlo v.rbin.Ílr Xrlh..
ii(lrD,sscldorp(li.|.nn',tri1lr.ks.lnitIÍr.is.il\lssoknrFnÀnnxl0sr566-róró,
\\'.ne' FÈtorinh C.noocch p, Uke,ht Jr s.ri. \o. r, l).tr H:rs r$o:r). die ir
zijn C.l\ in Èt.nlrn. t, d.zcn q)k !n àfr.l t't h.! Jdn,lo , in rimt i.l,l, v.drFldt
r.'\r (p. r$7r8) (rr rc.blnnin! (lrÍ.,\Iafi ( \Idc$os) ní srnnjc, ondar zij
nA l rlier 0 nen Konn,t: vnn iÍi.oltí, sxmonsÈflrdL .n vcrvolFons ook in
\ovcnlE 160r (f. r33): ,,soDuison dczur ,l/,o/e heDhon zi.h onn Ílfllirt naar
\lFlcrdan l)caevcn, *aarar'! so'nlntcn ít.! woortra ,str lr.tt.N v {li. *a.l
hír naam sc8.r. nclbcD. tràd.t zij zich l,addÊn htcn lanijd.n Dil ltyicl di.
calvini{.n \a1". Dit laatstc ltrGt op rlc l'orcr'rríamili( slaan. (icr lrkc.rins.n
li.sLijdina Lrn Dlxais!.nd. Ovr.isersnoot dc irïjjdins!a'r 

^"e!e 
srl,tr (tLLs h.b

Ii.! plaàts sovo cn (vrij.ttrs,) r_ovcnrlct t6oo, s.nhtn $ ajera 53to, frcn nr d.
v{stisins d.r l,ala.hers uit llarokkoi3).
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(Bijlage XIl) door Burgemeesteren behandeld en kortweg
geweigerd. De reden is wel duidelijk als men bedenkt, dat

in dat jaar het in heftige termen SeschÍeven boekje van den

Gereformeerden Predikant Abraham Coster verscheen rs), dat
bepaald op de stichting van Newéh Sjalom moet slaan. Eij
schrijft in de voorr€de daarvan: ,,Ick hàdde oock verstaen,

dat dese onr€ync rnenschen een openbare Syna8oge hier tc
Lande hadde versoght, irde $elckc sy hunne d$'ase en sotte

ceremonien oeflencr' en hunn€ 8roÈwe\'her Godts-lasterin-
ghen tegen Christum en sijn H. Evangelium, oock hunne

vloecker tegen de Christenen en Christelijcke Overheden

souden mogen uytspou$en, 't welcke de GodsaiiSe Overheden

dier plaetsc seer billick ende mct goeden rcclrt gewcygert

hebbcn". ,,Ende" woegt hij er verder blj ,,op dat het nàmaels

(lveder versoctlt sijnde) te beter en met rneer.l.r ïondament

soude mogen aïgeslagen worden, so hebbc ick na der eysch

rni.jnes nmpis oock mijne hulpe ende haÍ!'11 d"r 1óe \dllcn
ieenen". Dc nentalitcit va den schrijver, lviens kennis van

zaken op middeleeu\,!'sch-Duitsch lti-.Joodsche Pamflet-
liter:Ltuur gebaseerd $as, kensclctst ons voldoendc de Íel

heicl der kerkelijke t\ljsten van die dxgen De heftigc Plancius

vernocht cclst in 1610 '0) de kerk zelf tot een ,,rcdres tegcn de

Jooclen ' op te 
^r'ccpcn 

(Bijlase \V), doch deze actic had bij
I3urgen€estercn nog gccn succes, die er trorwcrs ook nicts

over lieten aanteckeDen.

\. De Rottedatus.he r1ëstiging . Ile lnrsl híe bouu

deï Graotu Synagage aw.x cansliaalshuis

In dit jaar rbro lvas ondcrwiil hct ,,Tyrado"-zijde contract
afgeloopcn. Nu hci nict hcnicuwcl vcrd en anderen hem

hiedn verdrongen, \ïaren de banden met Amsterdam hi€rdoor
verbroken. Wanneet de opcnlijke agitatie van den kerkeraad
hem nu het vooruitzicht beneemt zijn bedehuis ,,.Beth Jacob"
ooit tot een publieke, in rechten gewaarborgde, Syn?rgoge te
zien erkennen, wil lij het thans in Rotterdàm probeeren. Zoo
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bleek reeds op 14 Au$rstus 51) van dat jaar, dat in de wergade-

ng van BuÍseme€steren en Raden van Rotterdam ,,voor-
gelesen waÍen seeckere punten oÍte articulen, overgegeven by
enige van de Portugesche natie", behelzende de voorwaarden,
waarop zij zich te Rotterdam, gelijk andeíe poortels, zouder
vestigen. Zij besloten ,,tot vordering van de traÍique ende

Degotiatie binnen deze stadt diensticb (te) vinden, dc Coop-

lieden van d€ Po.tugeesche natie met eenige privelegien ende

vrijheden te inviteeren, omme binnen de voorseide siede te
coomen resideeren". In het eente artikel zien wij nu aanstonds

duidelijk het doel dezer Rotterdamsche vestiging alsvolgt
omschreven: ,,In den eenten ver8unnen \ïy dens€lven liber
teyt ende vrcyhcyt wan conscicntie in de best€ forme, soo

binnen ats buijten haer huysen, consenterende h€n tot dien

eynden, dat sy leven sullen mogcn op 't facoen van de He
breen. ende clat sy, op hare sabbatsdagen eDde oock geduercn-

dc haere drie groote feestdagen, binncn deser .-siede in rechten

niet en slrllen mogen \t'erden betrocken, vergnnnende hun
oock, dat sy buyiên de voorseydestadt sullen mog€n koopcn
een stuck Lants cnde 't selvc gebruycken tot begravinge"
Daar bij Haarlem gcblcken was, dat zoo een ged€elte der

,,Natie" slechts uit Anstedam vcrtrekken zorl, het mi
nimumget van 5(r fatniiiën tc hoog was Scsteld, werd dit
miDimumaantal hier op 3l] bep:lald. BÍ verneerdering tot
dit gêiat werd ovcreeneekomen, ,,dat sy suuen rnogen coopen

ofte bourven een huys, omme daerinne mct alle stillicheyd,
onder ende voor die van haere natie ende pro{essie alleen,

d'exercitie van haer religie te mo8€n doen, sonder dat sv
daertoe ofte tot haeÍe Íeli8ie, ecnige van dese landen, met
indrcii€n, disputatien ofte andersinds sullen inviteren ofte
toetat€n". Dan volgcn ook hier de bekende bepalingen over
de Gemeentcvoíming onder twee oÍ meer vaD hun eigen ,,con-
suls olte hooÍfden'', handelsprivelegiën, vriidom van belasting,
inklïartiering, wacht, enz. Dit contract gold sl€chts voor twee
jaren l]n toen blijkbaar aan de verwachting van 3.) huisgezin-
nen niet voldaan schijnt te zijn, weÍd na aflooP van dezen
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termÍn op rz September 1612 door de Vroedschap ,,eendrach
telyck" besloten, dit contraci weder ,,metten eersten" op te
zeggen. Z\tlks geschiedde dan ook aaD Maenus de MoÍa t5),

Emanuel Rodrignes de Vega, Lopez Zanches 'a), Daniel Siton
(- chilaó), Anthonis des Toscano en Francisco Lunicentis.
Blijkens het oudste protocol van Notaris Daniel Mostard te
Amsterdam (o.nl. 16()4) waren zij a1len Amsterdammers
behoorende tot hci Tyrado gÍoepje, dat dan ook na de mis
lukking dezer vestiging, aanstonds $eder laar Holland's
Srootste koopstad veftrok.

De groote beteckcnis van deze vestigiDg ligt in het feit, drt
niet te Amsterda , óocb.]n llalleftla t, de eerste Nederland
sche Synagoge \lcrd gehoude!, door de aterheid. beschernd e1í

ohder rcchíslcairbol.se elhe1ld. 'lwintiï jaar later voDder de
De Pinto's dczc ,,Esnogí" r,p ccn zolder wan hei hrLis \'àn
David Nanrias alias Juró da \reiga gevestiÍld, waadn zonder
hen toen zel{s geen Minjan (hct vcr€ischte ro tal nunlijke
biddenden) lrccl. mnwezig $.às í,). Deze luaó da \,'ciga \ras
{amilic var onzên lÍa.uel Rodrigues Veg:r, irieN zuster Gracia
Rodrigues Vcga in 1612 de begí{afplaats aan dc.lan van
I-oonslaan aankocht'3), nu nog de ordste Joodsche beÍlraaf
plaats in ons land. Tyrado hacl zijn benoodigde dertig lani-
liën verder uit 

^ntnerpen 
\\illen rccruteeren, en zoo k\ram

Gmcia met nog aldcre Antlverpsche reeders, die de groote
vaart ondcrhicklcn Ir), in 1612 nààr haar broer naar ltotterdam
Zoo compaÍeerde op 16 Januari 16r, (blijkens vriendelijke
mededceling van Dr. E. $riersum, GeNccutc archivaris) voor
Notaris Jacob Symonsz onzc Grncia lio.lriguez (Vega), wedu-
we van Jasper Sanchez, s'('1endc ann clc Spoeyevaart te ltot-
terdam, ter$,ijl mede v€rmeld \vorden haar zoon .josua San
chez €n haar broeder tanrllnucl ltodrigues (Vega) Portugeesch
loopman. rvo . r.J" ,, Ror'"-dJ,n.

Bieven verschillende ADtl.ierpsche lamili€leden van Manuel
in de Rottestad hangen l, voor het €erst trof ik bij dezen

1l No! op rs rl[rr 162r rrurvdc.r]ir dc in rj!,,!) t A.l\yfr|)on A.dooplt.
í;asFar fcnLand.z (dil\isi rls R.itrÍtxmsclr Porn,lccs.h lioot.hn, rtl l,lriliptr
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notaris ook Diego Nunes BetmoDie aiias Jacob IsraêI Bel-
monte r) aan en wel als ,,koopnlan te Amsterdam". Volgens
de legende a) zou hij nr 1597 ten truize van Don Sanuel Pala
che het eerste tient biddenden, voor dcn dienst bcnoodigd
(Minjan), hebben bijecngebracht en met Paiache en'tyràdo,
het eelste bestuu der Gemeente Beth Jacob hebben gcvorrnd.
Nu rdt het voorgaandc blijkt, dat zulks onjuisi is, wil hct nii
toeschijnen, dat de kern van dezc Belmontelegende doelt op
h€t bijeenbrengen van het eerste Roííeld.ahsche M|Íjan íD
r6ro *).

In 1614 was het groepje \ïeder in Amsterdam gevestiÉtd,
daar \rij hen in de acten van Rrttens, die in dat jaar aanvan
S€n, tcrugvinden. Belmonte komt daar op 3o Juni 1614 rvcdcr
mct FÉncisco Sanchez 5a) en de 20 jarige Josua de Mourasr),
beid€n als ,,mercador nesta dita cidade" (fol. 34) voor en op
ro È-ebruad 1615 (fol rzg) heet het duidetijk: ,,DioÍlo Nunez
Bclmonte mercador da nacaó portugrez lesidente en esta dita
cidadc", dus als gevestigd Portugeesch koopman te Amster-
danl. Ook Lomt daar in 1616 Senor Lcvcia do Anriquê PeÍeiÍà
'fenorio (íol. r93) voor, in 1618 (fol. 4o5) ook Seior Licenciado
Henrique'lèno o genoemd, blijkbaar dczclfde als de Rotter-
damsche Francisco T-rvicerlis

Was in Septenber 1612 hct Rotterdamsche charter opge-
zcgd, ile ,,Nati€" had dii reeds bijna cen jaar vooruit zien aan-
konen en $'as er jjvcdg op bedacht geweest om de Rotter-
damsche voordeelen nogjuist bijtijds vóór den frtalen temijn
tegcD Amsterdam uit te sp€len.

In Itotterdam \vas heD toegestaan om €en huis te koopen of
te bouwen ,,omme dadirrr" in a]le stiltesynagogediensten te
houdcn. Het bchccr daarover onder twee of meer van hun
eigen ,,consuls oftê hoolfden" 5r) deed aanstonds denken, dat
het karakter van de Rotterdamsche vestiging dat van de oude

l-opcz, rurlc vxn dc P. rg..s.hc nalie; ook l-ope, S chezn), die wdno{retijk
l'.i c.6re op de Jan !& l-oo p 14 JaNdi r6rj nos
r,ij \olaris s) ons (r.1. 2e6) vmr.

1 onde. dcr naad chihó vindên Íij ook in lrijlaec xÍlv scde. bij
..r P.rnas re .\Nlerdàm tdna.
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r6de eeuwschc Antwerpsche Nlaffanenkolonie was nl. het
Larakter van een eigen Natie, zelf geregeerd door hun eigcn
consuls vanuit hun consulaatshuis. Het publiekrechtelijk ge-
waarborgde Rottcrdamschc consulaatshuis moest nu verdwij-
nen en aanstonds werden nu maatÍegelen te Amsterdam ge-

nomcn om alda een ,,huys der Portegesen" te stichten, waàr-
in dan tevens, eêlijk te RotterdaD, Synagoge kor worden
gehouden.

Wederom is het hier liruncisco Mendes, die hicr de ieiding
heeft nu echter met Duarte Fernandez, Nlanuel's bÍoer.
Miguel de Cast.o, die wij in het bcgin vrn 1613 met zijn broe.
Rafael Cardozo en diens zoon .lsaac Nehemas te Amsterdam
nos aantre{len, (Bijlase XVIa) blijft hierbij op dên achtêr-
grond. Wi.j kmnen dt dit overgebleven fiagment dcr akte
juist nog genocg te {'etcn komen, om er de enge familierelatie
tusscben De Càstro en Nlendez uit te conclude€r€n; blijkbaar
is zijn ierughordendheid hierbij dus als maatregel van voor
zichtigheid te beschourven. Ook uit Bijlage XVIà blijkt de
hmilierelatie van de fnmilién De Moura, Roclrigucs Carcloso,
Fernandes, X{endes enz. en ook hun Amsterdamsche domicilie
rveder op 26 April r613, waar'l yrado dan weder als bcstuurder
der 

^msterdamschc 
Synagoge in 16r.3 ,,Los Siete dias" kon

worden opgedragei. Lr dczc opdracht hcct hct ,,Parnas de Ia
Naicon Portuguesa: qre residà en esta rnuy noble (y opulenta)
villà de Amstradama" en terccht merkt Seeligmann hieÍbij
(p. 45) ') op: ,,hier leeren we dus een historisch feit kennen, dat
Jacob f irado in 1613 Parnas der Portugeesch-Joodsche Ge-
meenschap was, van twee gerneenten vememcn wc niets uit
deze opdracht". Uit Bijlage XVII en XVIII blijkt ons, dat
beide Gemeenten aan dezen bourv hadden deelgenomen,
m.a.tÈ. daí ,ij ik 1612 ,taM l,uitm noe ais ién alzand.e/lijhe
Portugeesche halulelscolonie o,tuader, d.ie eersí in heí lalgend.?
jaat Í6Í3 dool r./,eí tan Burgemeestereil eiteensfaíte.

In Januari 16rz *'erd het bouwcontract met den aannemer
Hans GeÍritsen notaieel aÍgesloten, rvaarvan ons dc, ongeluk-
kigerwijze de ten deele verbrande eD uitgewischte tekst nog
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eenig beeld laat vormen (Bijlage XVII). Het gebouw moest
op8etroklen worden aan den Houtkope$ burgwal (o burg-
rvalda da Madein detras) en wel met een gevel van gele
friesche steen met houten dwarsbalken, witte kroonlijst, twee
schoorsteenen, terwijl de nokkenvan het dak versierd mocsten
zijn ,,'t bovensten sal syn mit eer appei van hertensteen mit
een vaenken daerop '.

Van binnen \ïaren de vertrekken van het groote gebouw
de,,Caza Crande" mct deftige betimmeringen gedacht,,de
madeim de eyhenhorLt", de versicringen soms,,mit s\laen-
halsen, carbc€len en harestilen", altbans van het deftige hooÍcl-
gebou\L. Buiterl de vertrekken dus als zolder en vliering enz.
(raarbij grenenhotrt gebruikt Í'erd) zou alles geheel met
,,"'ages(c)hotte en cykes(c)hotte" bekleed worden. Het hoofd
gebou{-1vas hoog geleg€n gedacht, en wel achter op een plein
naar Portugcesch -Joodsch gebr':ik ,,burgvalda madeira detÉs
cla via grande' zooals het in Bijlage XVIIIa heet. Dat het
hooÍdgebourv hoog r'às, blijkt \ïcl uit de omsiandigheid, ctat
het t$'eede huis, clat het pleintje van de stftatzijdea{sloot, ,,het
Iage huis" genoemd w<rrdt. Zoorvcl het lage als het hoofd-
gebouw zouden t$,ce eiken deuren bevatten: dc groote zware
voor het hoofdgebouw die dar ook op z$,are hengsels zouden
'rorden gchangen bovenlicht van ,,spigelglas"
rvorden voorzien. Als Synago8e zou in de Lal een ,,sisterna",
het vereischle ïonteintje moeten worden aangebràcht. Aan
Hans Gerritsen \vas den bouw voor 49oo guldens, een groot
bedrag in dien tljd, gegnncl onder verschilende bepalingen,
rvaarvan er óón luidde, dat hij van Vijdag vóór het invailen
van den avond tot Zaterdag na het invailen van den avond
het $'erk (mct het oo8 op de Sabbathvicring) zouonderbreken;
ctc boul\,sonl zou hem in temijnen \,"orden voldaan.

Reeds op 22 Februari werd het in tsijlage XYIIIa opgeno
men nader contract geslotcn betrefÍende het heien, hct leggcn
van de Íundamenten enz. en op 27 Februari (Bijlage XVIIIá)
tl,erd besloten om een commissie uit de heereD toczicht op de
rïerkzaamheden te doen uitoefenen.
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At spoedig werd met den bouw op den Houtkopersburgwal

aangevangen. Deze ptaats klopt wei met de mededeeling bij
het verhaal van Prof. Rogge in zijn ,,Kerkelijk en Godsdien-

stig I-even" 'a) (hoewel mij zijn bron onbekend is gebleverl)

betreffende het verzet van Gereformeerde Predikanten en de

vermoedelijk heltige aktie va:r Plancius vanaf den kansel:

,,Bur8emeesterc waren daarom met reden verstoort, toen lnen

in 1612 buiten hunne vergunning op Uilenburg, tegenover deÈ

Montelbaanstoren eene nieuwe Synagoge begon te bouwen",

waarmede ons consulaatshuis dan is bedoeld *)

Uit Bi.llage XIXd blijkt, dat reeds op 3() Mei,,de arbeijders

van der heye doenale waren" met .le eerste palen, ,,dienende

tor he( Íond.m"Fi vdn de voormuer :d" bou\í o-nmis'ie nam

ecbter geen genoegen met cle reeds [itgêvocrde werkzaam-

heden, daaralcze,,niet waeren zodaÈige als het veraccordeerde

bestek des werks was meldende" Zij Proteste€rden en lieten

JanGeÍritsz. perinsinuatie aanzeggen, dat lij de ondeugdelijke

i) Datnet hci,,hnijsder Pdtngeesen hicrtersted. det.lleen cctr Stugosc,
doch ook eetr soo.r cotrsulaat (lcr Portusccschè \a!ie l'c.laeld Ner'l, gêlrjk Iij dat

lêvórer te ÀnbvcÍl)ên k ,cn,l.erl óff.1\idclijli, hei auLogê llrnbuss'hc gcnal,

waarvàn in oo.cisbe,schrijvn,g v.n 1677 (Dcr ChÍonist liiedri.h Lrc@ enL Zeit

und SitterDild rus d€. z${(.n Halftc des sicl,cuchntcn iah.hnndcris ridLMort
ajM rsia, I. r3r) .rddnrÊ Norlt s.mdillt Flei hiis vaf trL"Íi Têiaonr r'sidetri

lin írhrktnra vrn z\rcdcn. !!d. h.1 .orll hxbhuis rl.r À-.aiic, hcrlrcrgdc zooN'l

de S-uagoge, het Joodschc Solnirarnrn àlshct Z]íccdscht.otr laat!rret worsiclijkc

lrnis vaí feixèira relrede dc fti,igcr nar dr ótrdc. Hann'lrg\ lrarislc se'onr 'n
,,Itbcíso kón'rl der.cicher Jnd.tr oder ,, PartuliA,l //r,r", Yc okrhij, hgro0e

coNider.lio. Druls logicrto dic KoniFin ClrrÉtnrc aotr s.hncdd in deNellren

wir sinser d6 orscns írii\e bimns, ursic zn sèher. {n dcr 'lhiir' rtaden 
'rvsi

'l.abatricn, velche uclirL \ï!'Bclr vcrnchmetrd, uns ehr$ ztrcrziêhencrnahnêtc^

t'rden \ïir roch nit ihrcn sPnchcn, tan eitr Calalier nit lanse , \Qiten Schtrrz

nosen,lnrt.cnren Federpusch anf den Htt nnd.irspà is.I Rnrhdhen irddH'd
a{f den Flnr gêtÍeten, tnd gilrg die Stic8ê bina Die rraharid 

'ter' 
}elchc

sogleich dic Helleparlen ldsonlilei hatten, t.ri.brctotr unsi als der Crvalic'
vo.iiler w , dáB es dic XoniSin sei, Lnd hie6en uns Jolgen \vas rvir arch tharcn

wit kd,rfl i, tinh saal, ndtin tlie KhiEh natl ihhn Plal\" rt.ss' ÀtB trall,' md
dàbeimit solcher Dêvotior auldie rnicc Íiel, iIaB der ganze Sial crs cl]n t terie sic

nàlte !uSe..nigeÀ ltalicncnl Nièmatrdcr bêi sich lthc die e$e zÍ Fnde \var,

snrgetr Nir wicderun unscs wegs Dicscr Korigh CbrÊiine lahrli'bcr VoÉtand

dil Gêrnuthe muB ijbrisons g.o3er sein und scl]on€r, àls deGelbcn duÍès fl'nB

I ich !ês Ansesicb t, rDnd bucldichter le ib" (vgl - Crlnrvlld 
' 
Porhr giesen sràicr, p ? q )
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nasten op eigen kostên moest verwij.leren en gaven ten slotte
tevens te kennen, ook vanhet contractsartikel gebruik tezr leD
maken en ,,hem ook mit eenen't geheele gebouw op de halse
te laten, a1s in 't zelve niet gevolght hebbende het voorseyde
vemccordeerde bestek". Uit het in Bijlag€ XIX, meclege-
deelde Íragment, dat bij dit protest ligt, blijkt, dat Pieter
Evert nàmens den aannemer beweerde alles in orde te zutlen
maken, alsmenhen,Itjjd liet en zoo niet, te protesteerer en op
de penonen en goederen der Portugeesche heeren tlr zullen
verhalen de eventueel door hem te lijden schade.

Ondertusschen blijkt gecnszins, zooals Prof. Rogge op
merkte, geheel kerketijk Amsterctam in het geweer te zijn
gekom€n, zoodat de Vroedschap hierover letterlijk bestonnd
\rerd. Deze vaardigde weliswaar hiertegen een scherpc reso-
lutie uii, doch om geheel andere redenen en dc qitatie hier
over lvas zó.i heftig, dat zjj ecnige malen achtereenvolgens in
de notulen van 8 Mei 1612 werd a{geschreven, zooà1s l)e
Castro !3) haar op p. 6 hccft aígedrukt. Daar men vernomen
had ,,dat die vande Portugeeschc Natie dhier terStede lacten
timmeren ende toemaken, seeker huys oft gebou tot een
Sinagoge om aldacr te oeffenen hacrc.Todsche exercitien"
werd na beraad besloten ,,die vande voorseydc natie aen te
seggeu, dat int voorseyde gebou nyemand vande selve natie
sal mogen wonen, noch dat aldaer eenige bijcencompsie mach
gehouden worden ofte eenige ceremonien vàn haerer Relieie
gepleegt, op pene van demolitie tot de groncl i'ant voorseyde
huys ofte gebou".

Zoowel uit dezc bewoordingen als in hct slot van het pro
tesi, waarin van ,,'t gehccic gcbou\l/' Besproken wordt, blijkt,
dat toen het hooldsebouw bliikbaar rl kl:lar \ías en de Iunda-
menten voor het lage gebou\r nog geheid moesten worden.
Vandaar dan ook, dat het verbod ook ging tegen den man,
die het huis ook bewonen ging n]. den koster, met wien wij
in het volgende hoofdstuk nader zull€n kennismaken. Na
rondvraag werd verder besloten, dat Burgemeesteren de
Portugeesche Natie nog eens zouden aanzeggen ,,dat de

- 2\5

Magistráet geensins wil toestaen nochte gedogen, dat ycmand
van voo.seyde natie int voorseyde gebou sal mogen rvonen,
nochte aldaer de voorseyde bijeencoDrstc gehouden worden"
op straffe, dat dit,,getimmert daetelyck aflgebroker ende
gedemoliert sai worden, dat men oick haer sal verbieden
haere Religie tot eenige andere plaets€n binnen dcse stadt
ende lrá-re Jurisdictie te mogen doen".

Men ziet hieruit, dat De Castro en Rogge deze acte geheel
verkeerd hebben begrepen- Het ging hieí niet om religie-
vrijheid, daa-r hen voorloopig blij{t toegesiaan om,,haere
Religie tot eenige anderc plaetsen binnen dese stadt ende hare

Jurisdictie te mogen doen" nl. in de beide Slnagogen Beth
Jacob en Newé Sjalon, doch de Magistruat wenscht geen

Canstlá.ttsgebauu *), m. a. w. zij wenscht geen toestànd8elijk
die te Antwerpen in de vodge eeuw \r,as ontstaan, een autho
nome kolonie binnen haar wallen van de ,,Portugeesche
Nrtie", welke authonomie via Alkmaar, Haarlem en Rotter
dam, ondanks rlle waakzaamheid, nu toch te Amsterdam was
binnengesmokkeld.

Was het voor de handelspolitiek van de Portugeezen een

levensÍactor ,,Portugecsche Natie" naar buiten te blijven en
in geen geval zich als werkelijke /oods.Àd Natie voor te doen,
Àmsterdam v€rzet zich met hand en tand hiertegen. Amster-
dam acht het voor zrjn internationàle consolidatie in hooge
nate bedenkelijk een kolonie van Spanjaarden en Portugeezen
met eigen bestuur in de stad te hebben. In tegenstelling met
Antwe.pen \a'enscht hei vrije concurrentie voor zijn burgers.
Metkrachtige termen eischtdcstad daaroo thans ook oïficieel
het démasclué der Marranen en dezen, hiertoe thans gedwon

8en, geven eerst nog na een tweede Alkmaarsche poging toe.

De beteekenis hiervan ontging cle kerkelijke agitatie ook ten
eenemale, die nadat de scherpe r€solutie eenige malen in de

Vroedschapsresoluties was a{geschreven, zich voorloopig ook
bevredigd gevoelden.

rr Mr. Pins hàd n,ij dit reeds làlg vmr dc vondst vrn ,l(rc l)$rh.nhr r!!
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Dc ftstro rd) gceft ds BestuurdeÍen ,,dezêr êêrste Syna

goge" op l)on Sàmuel Palache, Don.Jacob Tirado en Jacob
(Ismel) Belmonte. Men ziet het, dat in deze scberpe resolutie
ook slechts spnke \4'as van één ,,Portugeesche Natie". Zien
\ïij de tweede in 1613 nog als Parnas fungccrcn, in h(]t ehde
van het jaar zien \[ij de l€iding in handen van zijn neef
Fràncisco overgegaan. ltodrjgues Vega, onzc Tyrado, ver-
dwi.jDt nu algeheel Ldt alle geraadpleegde archieven, terwijl
hij ook niet iu Hollancl begravcr is. Volgens de overlevering
vertrok lij op laierer leeftijd naar Jeruzalem en zoorvel het
Emdener Memorbuch als h€t Jaartijksche gebed voor hem op
den Grooten Verzoendag uitgesprokcn in dc Poftugceschc
Synagoge van Amsterdam houden dê herinnering aaD hem
nog levendig.

yl. Eet d.é L.tsqlté d,e/ l,Iatranen .11 .le hetkelíjhe agitaííc íegen

de Poríugees.h loodsche Natíe oï hm .S\udgog.n

Na NÍaDuefs vertrek probecrdc de zoon van zijr brocder
Duarte Fern des nl. Francjsco t'ernanrles +), dn: zijn ro1

nu had overgcnomen, nog éénmaal het veilig€ mask,rr van
,,Portugeesche N?"tie" voor hen rlog te redclen. Op 2() October
1613 verzocht dczc 

'rcdcr 
voor ,,eenige huysgesinnen vàn de

Poytltg.tsLhe Naíi." eÍije vcstiging mct godsdienstvdjhcid tc
Àlkmaar eD wedcrom mct gunstig gevolg *+). Ondanks deze
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gunstige voo vaarden en de ïcstiging van de schàtrijkc
Duartc's aldanr3a), kon Alkmaar thans echter nict neer
tegen Amstcrdam op.

Zoo had Amstcrdam ten slotte over\r'onnen cn is het jaar
16r,Í dan ook a1s .lcn oïficieelen datum te beschouÍ,er,
'rvaarop de Portugeesch /r.dsrnr Natie te Amstcrdml officiect
werd gcvormd. I)it is ook het jaar, rvaarin dan ook clc Xer
keraad opcnlijk tegen de .Joodsche Natie tc velde trok, hei
gcen zij tegen dc Portugeesche Natie niet had vcrmochti de
agitatie die in 1632 zou cindigen n1et uitzetting uit de Àmster-
damsche gildcn, r'aarrloor hen een groot vcld van indristrie
was ontzegd.

Een zondcrlinge geschicdcnis $as eeD gercede aalleniiDÍl
tot cen geagiteerd optreden tegen de Joo.lsche Natic 56). Een
Doopsgezind jongeling uit Emmerik namelijk, Hxrls.Joos
tensz. geheetcn, had te Arnsterdam een dccme, Susànna
Thysdochter, ,,aengcslagen" en had veIvolge s nrct haar door
gansch liul'opa genvorvcn, ten einde op het punt van cods
dienst ,,sorchwuldichhcit voor sijner sielen saelichcit" te zoc
hen. Nadat zij l,alcstina en ook Svria hadder bezoclrt, lict
hij zich te Consiantinopel bcsnijden cll ging vervol8en-" lnet
zijn vrou$' tot hct .Iodcndonr ovcr. H1j noenldc zich in den
vervolgc Àbraharn Abrah.rmszoon cn zij Sara. I)aar zij nu
van de. Staten ,,bescherDfig" aan (Lc Amstcrdamschc Jodcn
verleeDd, gehoord hadden, vcrtrokkcn zij u s,etctr.a naar de
Arnstelveste. Daar was men juist lnet d{]n bou\r van het
grootc ,,huijs der Portugeesen" begonnen en ,,atsoo sy $ac'en.) op 1, \Í!i '6r7 (\!irri\ È.n!nin:1, nuchil*,lr rli.tr.l u,trhi*iL!s \'r!xs

hronl.r,d'l,l.is.u r)raÍr, l,rnàn(l.s Co.frrin vtri,l, lltrhrs.cn] nari. icler
rvoordclilL{ zLj[lc l,nr]rtr.1.rsi l,. f rxnd!2r Lnrn
crsco ri,Dxrr6,.rj,, sron nrittttatt ,t .1rtt.l.1: ,onL:iI z.Lcn ie ro(.l.rnl
,,.llez\rtbo'clrn,r(!oh.n,,rl,:rlÍx,rlrh,r,liiLi,$nnr)i(niNescrso.ddrno
G ". lxijlnr, rr*h'Ír \an ln*,h r.AnrÍcrycn Lij NotrrÊ
Rutt.rs i..\lstinlàn Uor. rs, r.1s{i . r6rsl h.rill rr.t ,,rl sor r,.à.risco 1,..
mndaz H oN m. rsnlo! tr ( r tr su cnrrr.r lr. lilrlrr L rrns 1. ,\.lN.rJlr rvoonx.hi ig,
dic in 7ak.n mi.rrriÊ,re ,,trÉ ss'r: t)IrÍ. t,.ntrnd.z i' f.dre y ficr.iqnr caLa.s
ru.un:do r.si.loDte trr. villr dc .\.kr.drmii!, .rns .ln,ijl vnde..tr zN3scr id
,1nri.rdtrn,. riildê^.rnc^ btijk, dat hij rp..rlic uir 

^u.rhr 
\t(lor !r.r.olkor F

dr wd$átr1n?s, :rcriJr Nij reds za:cn. a:n de p.(r.r.rromenÍanrili..
ii) Dit ir lror rloL v[ (1. Joods.nc inliriLiêchi lrs rlr. Hol]xnds.b. *ed{[,

\urr)ir 
^ 

strÍtrn, sdijtt 1o v.r\r,.trr tr rv$, tretn o\rrr.tr
inlg,.lic al d.zc.hrrl.is, lls rrnn\rlictu conrLu.nii. rEn.hcn n. Ho|rb,ts.tj.
ri.den, (ied 7i.n, dic dc Po ns..fuD tcsrrL.ltan(l( ntr!DOddor, jlri\rts h$vijst
,rlÍêrir Hugo d. cnJofs ,,Rcnr,\trlntic noFnd. d. o.{tÍ..1!. in dr tirnc, rrn
Holl:ndt .n.lc itcí vricslàndi d\art leslc1t op dcJldcn,'p r r..1., Lrarrol) IÍr.
P.jtu, Nicn ir .liL (str11àxt .d..l.ekte, dijr :ridichr ronig.tej,, 1tsoci sI.tn.
var qu.lc iNic\tc, dat ro'ÍL* pnlrtt.L. Ís.hr1jc. .. {1..to.trn rtrede j.getr\
dc ou.lc prxo.xtcr,rjrL (onoN. nL.i 1afttt.ndo {tat smr stct:tr; dd! 4. bt tL s|\a,r
1r.iN\ Ntan$*n rnt I'tst,,kt tinslik!'t 1\rn ! ,b atijllt. nt. tjh&!ii1,
t.x.t/tè tlt t t t at tu t n li.rc n nr.,r. Irlii!., rv.iinh of ,lc cer c,rÍtii í rtrn,
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van ,,sobete middelen" werd hij aldÍa voor deze soort Joden-
kerk als ,,coster" aangenomen. Meende men tot nu toe ó0),

dat hi.i daar niet aarden kon, wij lv€ten nu dat de bouw in dat
jaaÍ ni€t is doorgegaan. Hoew€l hij nu niet in het gebouw

ingevolte de scherpe VroedschaPsresolutie, had mogenwonen,

kon hij toch de Joodsche GemeenschaP nog andeÍe diensten

b€wijzen. In 1613 trok ht naar Grosthuizen, en ging daar

,,koyen" houden ten einale ,,keezen tc maecken voor de Jeut-
sche keÍcke". In Mei 1614 verhuisden zij echter naaÍ Schar-

woudc en aanstonds nam de Gere{ormeerde ouderling Jan
Pieters van Grosthuiz€n zich voor, hen \\eder tot het Christen-

donr teÍug te brcnger. Doch ,,door neetstiSe ondersoeckinge

van c1e schriftuere" kNam hij tot cen onverwachts rcsultaat'

zoodat hij nu ook,,het.Jctrtschc Sebve aengenomen, ende

a€ndc Overichcyt vancle lo(len sccr irstantelijck versrcht,

om b€snedeÍ te mogen \\'€rtlcn", die cchter ,,sulx nyct hebben

durven bestaeD, clcur alat hcnlulrden nyci geoorloo{t es, eenige

gc\rescnc Christencn in .lese landen te besnijden" Dc ouder-

ling echter verklaarde, clat deze Neigcring ,,hcm van herten

rcei" wus en ntlm desondanks nict allecn het,,grouwelijcke

.Íootsch. ongelovc" aan, doch cleed ,,oock zijne uyterste naer-

sticheyt, omme zijne huysvÍ,u endc drie zonen daertoe te

trekken". Álle drie rva.en zij door dcn Hoornschcn Schout

'snachts van be(l gelicht cn gedurende den kouden winter

in ctcn onvcrwarmden keÍker in boeicn Selegd, ten einde door

de preílikanten te \\orden overtuigd Nu de oudcrling bleeÍ

volharderl en zells verklaarde, dát hij wildc ,,sijn hals opsetten

by hct Jcutsche 8eloove", Ner.l tcgcn hen ats ,,verlochende

chístencn" den brandstflPct Seiiischt; na lantc requesten

q,erden zij ten sl(,ttc echtcr uit de RcPubliek verbannen s')'

Een der zonen van dcn cx-oudcr)ing had nu een schoon-

vader, Jan Rycx teheet€n, die in zonderlinge combinatie het

ambt van schocnlaPPer en hoedensto{Ieerder uitoeícnde

,,ale\\'clcke al ovcr eenige jaren -Jotlen geworden zijnde, sich

oock vande Joden heelt laten besnyden". Ook waren dc

vrouwen van Hans schoenlapper en Hans de coussemaker

-2r9-
,,beruchtight van het Jodendom", alsmede zekere Meniste
Ílesschemaker, Pieter tenaamd 60).

Zwaar weren de tÍden voor de Marranenkolonie geworden,
die zich had moeten deinaskeeren en nu aanstonds, buiten
haar toedoen, door dit gevaar bedreigd werd.

AIdía besloot de Kerkenad op 29 Mei 1614 67) om ov€r een

week twee lidmaten te hooÍen over het teval van den {les
schenmakeÍ en t€v€ns Ds. Lucas op te dÍag€n t€ informeeren
naar een Joodsche school die in de Verwerijen moest zijn, om
te wet€n te komen, oI daar ook Christenkinderen school
ginsen (Bijlage XXtz).

Wij weten uit het Gedenkschrift van ,,Ets Haim" rT), dat
vanáf de stichting van tseth Jacob, de ,,misvah de 't'almud
-l-horah", het beoeÍenen der Joodsche leer, door de Gemeente
reeds werd ter hand genomen. Ilerst in rózo vernemen \ïij,
dat voor dit doel tocn trveehuizen, naastde Synagogc geJegen,

werden gehuurd; van vóór dien tijd lleten wij daarvan no8
niets. Uit Bijlage XXó s'orden n'ij nu gervaar, dat de eercte

Joodsche school van Amstêrdam in de Vervêrstraat gelegen

was ,,achtcr de verÍcrijen tegens over Vloijenborch tusschen
het swerte pecrt endc het morgcn root". Ook kreeg de kerke
raad van ecn zilversmit nadere inlichtingen over den hoede-
maker van de Haarlenmersluis cnover een schoenlapper (ver-
moedelijk dezeude bovengenoemdc persoon) die had bekend,
dat een Joodsche smit hem bijna, en de vrouwvanden schoen-
maker reeds geheel vcrlcid had. TNee getuigen verklaarden
omtrent den doopsgczinden flesschenmaker van het Maga-

etenpad, dat deze den stichter van Christendom nict als dc
Messias erkende en openlijk verklaard had, dat deze slechts
voor zijn eigen ?,onden rvas testorven, doch dat hij een
onstefelijke Messias verwachtte, die zijn volk weder ,,int
lant Canaan" za-I voeren en deze meening ,,andere(n) soo veel
mogelyck is, souckt in te planten". De Kerkcraad stelde deze
zaak wetens onvoltalligheid nog een week uit en b€sloot to€n
(Bijlage XXc) om een actie tegen de Joden op touÍ' te zetten
en bij Burgemeesteren door Ds. Hallius en Willem Sitte.ich
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a dfte te doen van het houden van Joodsche School,
Sln^goge, besnijdenis, het houden van Christelijke dienst,
rneiden en het overhalen van Christencn tot het Jodendom.

N.'a het démasqué \Ías de positie van de Portugeesche

.foden zorgvol Beworden. Hadden zijn dadelijk hierna de
Oudcrkerksche bcgraaíplaats in het voorjaar víLn 1614
aangekocht, nict vóór 1618 vinden wij (Castro KeuI !0)

Bijlage G) de Cemccnsch:Lp zclvc daarbi.j genoernd; eerst dan,
wanneer dr keur van 1619 voor hcn in dcn maak is, \ordt
gehandeld ,,uyt de naenr van de PoÍtugescn oï Hcbtee sclrc
\atie".

Burgeneesterc,n Bin8en nu wijsctijk Dict op de khchten van
den Kerkeraad in, \ant 1614 \!ls ook het iaa) van het Frank
fortsche .Jodenpro{aom, dcn zg. lrclrril.rschcn opstand. 

^llesNerd daar geroof(I, geplunderd, gcnoolcl en in bran<1gestokei.
Het bleek mij nÍ, drt dálrÍ reeds verscheidenc Màrranen woon-
den; [Ir. I' ns' verondcrstelling (p. rí,5), dat het Zuid-Neder-
land!,che kooplieden zouden zijn ge\\'ecst, die daa. tcgen de

.lodcn hebllen gcstookt, wint hicrdoor dus aan lvarrsclijnlijk-
heid. Het is dan ook zeker bedcnkeli.jk voor de Amsterdamsche

Joden gc\r'eest, clat in dat jaar door Michiel Colijn tc Amst€r-
daÍn, een Hollandschc ve.taling: ,,Nieu$e Tijdingh. Wacr
achtigir Bcricht uyt de Stadt Franckfort acn de Mayn van
t ghcen aldaer ondeÍ de llurghcren ,r), Hant$ercks-ches€llen
. . . ende den Joden is roc-ghevauen" op 22 Augustus naar
,,de copie ghedruckt tot l.rànckfort A" 1614"'3) te Amst€r-
dam werd uitgegeven cn verspreid. IScdenkelijk w:rs ook de
omzichtighcid van de krijgslist, waarnrede dc Portugeezen in
dat jaar door Franco Mcdeyros de Oudcrkerksche begraaf
plaats hebben nroeten verkriiecn,0).

Bckend is hct, dat dc Statcn van Holland in i{.art 1615
cen commissie voor het ontwcrpen van een Jodenrcglement
instelden, waarmede zich de .{msterdamsche Burgemeester
Reinier Pauw en de llotterdamsche Persionads Hugo de
Groot belastten, $clk laatste ontwerp door Mr. liÍins in de
StudiebÍeenkomst van het Genootschap voor de Joodsche

Wctcns.hap in 
^-edprland 

v.rn t,insd:r8 ÍX Novembcr r92?
Íeeds uitvoerig belichr is.

. Onderwijl weÍd dê aanddchr van dc Jode,, hooldzakeliik JíBe
leid door de b.rocmdp eigên kerkelijke r$isrcn van de Remon
strênten, de gematigden, tegen ale contra-Remonstranten, dc
Íellc navol8ers vall Gom.rrus en den hcÍri8ên Arnsterdamschen
Plan.iusr{r Op !o Fnb'udri rbro $,rs her qraurr zoodanig
vcrhit, dat de opgeflide menigte de llemonstrantsche samen
komsien ten hrrizo van dpn xinziênlijk(n koopman h8berr/
brss( hop onmog,.liiL ,nlakr.. door zijr hui, rê ptunderen. Dp
heftrge elcmenrcn, die roen dc meerderhoid der Anrster(tah
sche Regeering vormdcn, Iieten dit katm begaan, zonder een
hand ter bescherming uit te steken cn slechts een man als de
oud-Brrgemeester Cornelis pi€tersz. Hooft, rv:rr$ v:ln alle
qccstdrijvcr ii. wisl roên klucku (n Bczondc l int rê doen hooren
In ziin ,,Memoricn ên udriezen 'e). re8t hij. dllr $.t ...looÍ
UooJrs gcnade vuhomcn \rijh,ydr \êrwurver" hcbbtn cn
vraagt dan,,Ist dan nyet \el een verkeert werck, dat wij
ons alhyer ter Stede nu alrcdc alsoo laten misteycten,,, dal
iedere gczindheid de ,,vrtheydt tot gemene costen ende
periculen verkr€gen, toccygeneníte, aue d rndere. v:tn an.tcr
g(sjndrhcydr ,iinJe. w,.l,.,onr e,.lU(k,.otrc r)o(t- swjÍr,l.r rt
d onrvlo(lene tyrn nic so d.,r \i cn ,,t, d,r hat"e dringen?.
Sprck.ndc ov, r dezê ,,troub.lcn v:r.l Fct,flr,ri r617 ;cbrcr
veÍtelt hij nu ook, dar de Joden hiervan tc lÍdcn hebben
gehad. De predikanten \yillcn, dat cle }Íàsistraat zich naar
de l(erk zrl ri.hi( n doch dan mo.tcrr zij:r ereersr nrLt lol
zulke excessen opruien. ,,Ick hebb€ tot nochtoe van geen
ander verstandt gewest, dan dat ecn Màgisiraet, onde; de
wetten ende lasten, daertoe staende, incumbeert voor open
baer geweldt ende moetwille te beschermen alte dye ge;ne,
wye.het oock sij, dye ondêr sijn gebiet cnde jurisáctie sijn
geseten.

Alqoo welen wij. drr in verscheyd"n tanden ende onrLr
verschcydcn Íegicringen van de Chrislenheydr veej Joden.
eDde in TuÍckien oock grote mennichte van Christenen haer
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sijn onthoudende, sonder dat mijn gedenckt, bij mijn leven
gehooÍ te hebben, dat men ergens toegelàten heeft,sodaniSe
luyden te tÍacteren nae de discretie van't gemene volck.
Ende so men de Joden, hyer ter Stede residerende, gelijck
dese vooneyde luyd€n hadden getracteert (: genolesteert),
ick kant nyet anders verstaen, dan dat men van Stadts wegen
haer daertegen hadde behoort te beschermen, ende tegen den
handtdadigen rechtelick ende met goeden ernst te procederen.

Soo sijluyden, olte yemandt ande$, yedts strafivaerdich
hadde bcgaen, daeryan competeert mijn heeren lnl. Schout
en Schepenenl de kennisse te nemen en de tot uytvoeinge
van dyen den misdader alsulcke straffe op te leggen, als
henluyden in goeder conscientie dunckt te behoren.

Den Keyser oÍte het Riick hcelt noch onlangs daervan,
binnen Fnnckfort exempel gestatueert, ende soudet oock
anders daermede gaen, wye soude sÍns lijfs ofte So(]dis
se€cker \ïesen?" Zulk een ,,geselschap" zoo te laten begaan
is toch ecn ,,saeckc van a1 te quaden exempel".

,,Is dat predicanten werck?" roept hij uit, zi.j die,,selfs
$.el vermogcn de Rcgieringe vandt landt schaÍPe ende nieuwc
bioedige !'etten voor te schrivenl"

Op Zondagmorgen rg Fcbruali, 's morgcns om B uur hoorde
Burgemccstcr Hooft ,,een groot gedruysch vàn menschen van
verre". Het 1ías een ,,trorpe, meestal jonck manvolck, maer
oock ccnige volwassen manspersonen daeronder sijndc". De
Portugeezen hadder voor hun huizen blijkbaar wooÍzorgs-

rnaatregelen Benomen. ,,l{ene oock rvel seeckerlich onderrecht
te wesen", gaat Flooft voolt, ,,d:Lt o,ntrent den selven tiidi
den Sergeant Major metten Schout Hacr beyde een tijdt
lanch syn gesyen tcu huyse van e€Dcn jck vermaerdcn cooP

nan vande joodsche natic, N. Mendez Senaemt, \Í'onende in
oíte omtrent de brcde straet buyien d'oude Antoinspoort"

Tegeu deze troep van €en honclerdtal opgeschoten jolSens
(rvaaronder ook €nkele pootige kerels), die reeds eenige dagen

samcnschoolcten, hadden de Portugeezer aanstonds naat-
regeleÍ getÍoffen, gesteund door de overheid, die de Joden
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hierbij boven de Remonstranien stelden.,,Alle de wereldt
wel is bekent" zegt Hooft verder,,de civytheydt, dye in ge-
lijcken zaecken tegen verscheyden gesindtheyclen, zoo rvel
hyer ter Stede als door thel€ la.ndt, maer insonderheydt hyer
ter Stede voornemelick oock tegen de Joodtsche natie werdt
gebruyckt". De overheid wàs echter bij de Arminianen thans
afwezig 01 deed of hei hun niet aanging. ,,I)aer men nochtans
wel zeecker mecnt te wesen" vervolgt Hooft vel'der ia zijn
,,Bedenckinge" van 8 .Januari 1618, ,,dat e€nige vande zetve,
teD zelven tijde haer wei hebben laten syen ten huyse van
eenige Portugesen, tot b€scherming van hare huysen. Twel,
cken, (alhoewel ick Dyet wil bestra{fen, Draer. houde wel ge-
dacn tc sesen), soo aclrte ick nochtans, dat zij dit andeN ende
ter plaetse, daer sij wcl rvister ende sagen den meesten noodt
te wesen, vooral nyet min behoordcn gedaen te hebben".

Hooft wenschtc in het vervolg dat de Magistraat invloed
zou uitoelenen ,,ter eyDdc onse predikanten int smadelick
spreecken ende verhleynen vali d'autoriteyt publyck, haer
wadt meer soudeD mogcr m:rtigen". De onlusten komen, zegt
hij, omdàt men ,,tgemene volck heclt ingeplandt vreemdc ge-
voelens van aDdcr luydcD, dye daeraen (gelijck mijn heeÍen
\'!c1 \{etcn) ontschuldich, nacr dc predikanten seus schld,
dich sijn".

In Bijiage XXI is hct rcsultaat van deze opruiingen te
vinden. Dit deerlijk gehavend schier oDleesbaar stuk gceft
ons toch nog hct verhaal der mishandeiingen, \raaNit ook
blijkt, dat men ook Francisco llendcs Medeyros toch nog
op stmat te pakken heeft gekregen. Doch ook blijkt uit dit
jn allerhaast opgesteldc conccpt, dat de Drost ten behoeve
der Portugeezen daílelijk heelt ingegrepen. De Yroedschap
stoorde zich dan ook niet aan de hlachtên door de Remon-
stranten aan haar in ctat jaar geuit,nl.dat ,,de onchristelijke
.loden" \vel ,,openbare Godsdienst" was toegestaan cn aan
hen niei, welke klacht in 1618 aan P ns Maurits door hen
herhaaid rverd aa).

Een klacht van clen Kerkeraad over een gemengd huweiijk



van den ,,Jode Jacques Mortelierint Salamanders steegien" 6r)

was nll oorzaak, dat Burgemeester Pauw op 15 October 1619

voorst€lde, daar het ,,vermengen van Portugecsche Joden met
clochteren deser landen" opspraak verwekte ,,in 't bijzonder
van de Remonstranten, aan welke men de oeffening hunner
godsdieDst ortzeide, terwijl men die van de Joden hier toeliet",
hieromtrent een regeling te tre{fen.

Ten slotte besloten de Staten van Holland op r? December

1619, dat elke stad ,,even als Amsterdam, particl iere kcuze

en o.der over de ,ryrrldeuusche nati\e zovrermogen tc maken
zondcr hen echter h€t smadelijk Jodentccken der middel-
eerwen te mogen oplegeen 14).

Aanstonds t.achtte de Kerkeraad van Amsterdàm deze

keur tot het voeren van een anti-Joodsche actie te bcnutten-
lien m:tand later reeds (Bijlage XXIIa) besloot hjj reeds

hierovcr een commissie naar Burgemeestcren a{ te vaardiScn,
om over ,,de groote wryheyt" der Joden en hun ,,8roote
lelickheclcn" te klagen. Wanncer de heeren cchter bij Burge
mcesteren hun klachten van 1614 herhalen, {orden zij mêt
het hortc antwoord àfeescheept,,daerop tc sullen letten"
(BÍlage XXIIó).

Ondertusschen \r€rd in 1620 nabij de Synagoge Bet Jacob
in verschiliende belendendc perceelen de schoollokalen van

,,Ets Haim" en ,,Tnlmud 1ora" ingedcht '?), \vaardoor het
complex natuurlijk no8 meer hct cêntrum derNatie werd tot
grootc ergernis des Kcrkeraads. Toer dcze bespeurde, dat de

Joden ondanks het veÍbod van 1612 ,,wederorr haere oe{fe-

ninge even sterck hebbcn", besloot hij aanstonds (Bijlage

XXII.end), nu ook weder een gcval van een Semengd huwe-
lijk bekend was, wedeÍom bij BuÍgemeesteren te doen klagen

over dit ,,wedê.om hare exercitie openbaerlijck drijven" der

Joden. De commissie schijnt nu echter niet malsch ontvan8en
te zijn, want dadelijk wercl de actie eenige jaren stilgezet; toen

zij in 1623 vervolgd werd, besloot de Kerkeraad voorzichtig-
heidshalve naar bewijsmateriaal voor haar beweringen te
zoeken (Bijtage XXIIIa) ,,om deselvc t'syner tijdt" ter ken
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nisse wan Burgemeesteren en de Synodc te Lunnen brengen.

Toen dit begrijpelijker!ïijze niet lukte, Sa{ de Kerkeraad
zijn actic tesen dc Jod€n nu alseheel op, woolal ook, omdat
de Vroedschap in 1622 van rechtzinnig in libertijnsche veÍ
anderd was, bij \,\,ie het opdisschen van dc Duitschc micklel-
eeu\rsche anti-Joodschc sprookjes weinig succes neer be
loofde te hebben *).

Nu het verzet tegcn dc dric toenmalige Portugeesche Synago-
gen, aan de ÍIoutgÍacht gelegen, isopgegeven, kunneD wij nog
m€erdere bijzonderhedei van dczc gebouwen te rveten komen.

\{ij zagen recds, dat in 1620 het complex van de SynagoSe

,,Bct Jacob" \ïerd Ldtgebreid'9?). Bij dcn gangnaast de Syna-
goge (op onze kaart rechts Daast en àchter de Synagoge te
zien) \rerden toen twee huizen gchuurd voor de ambtenaren
en tevens het hlris, dat in den gang zeII stond, b€nevens de
voorliggeDde \l'al (waamlede het plcintjc bedoeld is), teÊ
eindc als schoollokalen te wordcu jngericht, teNijl de ver-
hlrurder daar en boven nog één kamer voor dit doel op de
binnenplaats der Synagoge zou mocten bijbouwen. Op de
kaart zien \ïij links var het pleintje de bestaanale karner van
delr wal en ook tevens d€ nicuwe, rechts dàarvan gelegen,
die met de Synagogc zclvc tu veÍbinding stond *+). Zou on-
danks dezc uitbreiding dit complex wctuig opvallend ziin ge-

lveest, de actie vàn den KerkcÉad had er de algemeene aan-
dacht op gev€stigrl.

Wanneer dan ook de schutterkapitein Reinicr Reael in
1632 de gegoede inwoneÍs van zijn wijk voor de zooste pen-
ningbelasting moet opschrijven, duidt hij het begin van zijn
rondgàng slechts eenvoudig aan met de woordenr ,,Vloyen-
burch by de Jodenkerk" 6N), die zooals uit de kaart ook blijkt,
komcDde van de Zwanenbur$ïal ook werkelijk het eerste

iJ nÍc zio lhans: Dr. ní. dc lo sHzn. i,ltrÈte.rlànetr nolland woor cn mdê
heEvcraadèriÀs ie anÈterdan nLne eeste jI&na I610, voordrr.ht, aehórdèn
op lrer XIIde \edêrlands.lrc Phitologen conEres is Ulrechi', Gro ngcn'Den

*r) De krd.r \'arr au den sd,as (- Lo$.4 lcrrNnd
r5
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pcrccei was, dàt de ingang op het huidige Waierlooplein had,
toen Houtgracht geheetcn. Met groote stclligheid teekende

Balthazàr Flor€nsz wan Berckenrode deze Synagoge in r6u5
op zijn kaart, z-ooals zij uit drie verdiepingen (uiterlijk in
niets herkenbaar), achtcr op de kleinc binnenPlaats stond,
waartoe een klein deurtje van dc grachtzijde tocgang gaf

In 1619 wist reeds ecn Engelsch reizigcr haar in zijn aan-
teekeningen tc noemen 63) cn zijn 1àndgenoot Sir William
Brer€ton, gecft ons ecn uitvoeriSe beschriivntg van zijn bc-
zock afgelegd in dcn zoner van 1634 6a). Hij {,eet te vcrtellen,
ílat toen rccds te Amsterdarn 3oo Joodschc familiën, meest

Portugcezen rvooDdcn, clie zelfs ecn strart de Jodcnstraai
hêbben genocmd. Van d€ dric Synigogen bezocht hij natllur-
lijk,,Bet Jacob" als zijnde dc Jodcnkerk,,The Jcws have

three synagogucs, connived at, one ol them I saN, a ncat
place, on upperÍoom". Op Srbbath, ziinde 14 Juni 1634,

rvoonde hij hicr .len ochienddicrst bij, die van negen tot
hall ilvaau duurde. Dan houden zij op, z.8t hij, komcn om

drie uur voor het middàggebed telug en gaan ornstreeks
's avonds vcrder. Hij zag de vijliien hccrcn Parnassittt, hun
bestuurd€Ís en rcchters en vestigt natuurlijk zijn aan.lacht
op de Joodschc gebedsklccdcn. l)e t'itte mantels van de bid
dcndcn, lvaren van ccn soort linncn cn leken, doordat zij

ovcr tret hoold geslagen werden (zie de afbeelding), zeer kort
re zijD; zoolane zij in dc kerk \raren dcden zij die rooit af
Hij zàg verder ,,p esters" hun ,,Alchoran" of de vljl Bockcn
van Mozcs uit cen ,,trleir kabinet" of ,,taberrrahel" halen, ílat
bcdekt was met €en laken van goudbroca:rt, 1\ aaroP verschil-
lende klcinc belletjes in den kroon, prijkten.
$rcct nlen, dàt bij dcn Joodschcn itus de damesgailerij€n
dooÍ hekwerk bcveiligd ziin voor onbeschciden blikkcn uit
hct mannengedeelte .lcr Synagogc, dan doet zijn mededeeling

rÍappig aan, dat de Joodschc vrou$'en hicr achter de tralies
gevangen worden Sehouden en ziin vreemde medcdeeling, dat
\\'eduwen zich van de andcrc vrou$,en, door lange alhangcnde
witie sluicrs onderscheidden.
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'l'wec jaar later, op SabbaÈ 26 Juli 1636 wcrd ,,Bet Jacob"

door den F'ranschen anbassadesecrctaris Charles Ogier be

?i

4!
É

9

zocht, die er oc,k een uitvoerig verhaal vàn rDgesclreven
hccft, door den bcwcrker Dr. l(. SchottDtil€r abusieveljk
(blijkbaar niet wetende, dat er toenmeer Portugeeschc Syna-
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gogen warcn) als dat van een bezoeL aan de Hoogduitsche

Svnasoge, wedergegever 66). Hij vond het cachet hetzelÍde

als dat van de GereJormeerde kerken, hocwel de wourven op

galierijen aclrter tÉlie\terk zitten, w:lar zij doorheen kunncn

zien, terwijl zij dan allecn :ell gezien kunncn worden, als zij

gaan staan. De mannen zitten beneden in het schip oP iangc

banken langs den m ur; meer naar beneden de jonge lieden

Ook hij merkt dcn Tabernakel of H. Árhe op, rlien hij als

Katholiek met het altaar vergelij kt, cn beschrijft uitvoedg de

,,ÍIeilige Schrift " derJoclen. Deze rollen waren vêrsierd met de

zih'eren scheletjes ,,naar dc \riis van onze kindcrÉmmelaar-
tjes" en overtrokken door mantels van zijde, goudstof en

andcre geborduurde stoÍIen. Hij zag de Joden hiervoor op

staan en 1}et hoofd buiSen en beschrijít den Scwonen, nu nog

gevolgclen dienst bij de voorlczing uit de Wetsrol; gevoigd

.loor de voordËcht uit een stuk uit de Propheten. Ook hij

teekende op, dat de Joden wittc màntels van camelot droe-
ger (waarvan aan de vier hoeken, kleuÍige versierin8en op

taízij.lc waren geborduud), teNijl het vcrboden wlls icmand

te groeten oï hct hoofd ie ontblooten.
\4êrl,wJJ'Ll'g i- zrjn rn,,lêdn.ling n-Ja 1 . n,8^n iJrPn

te voren het eerstc Hebreerrïsche Joodsche gebedenboek in
Amsteralam was werschencn: ,,Enkclcn bezatcn ook hun eigen

gebe.lenboeken, die : lcn in het Hebreeu\ïsch zi.in geschrevcn

Ik zag jongclingen en ook knaPen, die het Hebreeuwsch zoo

goed lezen en begrijpen, Àls in het Fmnsch". Aan het slot

verwolgens verhicÍ zich de merligte cn zong icts op tameïijk
muzika]e $'ijze.

Dit gebouw bleef tot 1639 in gebndk, toen hct door de ver-

eeÍiging der drie Gemeenten werd opgehevcn PÍo{- Rogge'a)

en de ,,Je\'ish EncycloPaedia (X, P 28o) bêêlden nu êen ets

van een onbekend meestcr naar Calinet's Amsterdamsche
litgave van r?3r af, clie een rTde eeuwsche Amsterdamsche

Synagoge, tijdens het Purim- ol HamansÍcest, voorctelt,

welke voorstelling nu geheel klopt met hetgeen wij thans van

de Synagoge ,,Bet Jacob" weten Dcze uitgebou\vde gebed-
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zaal Det plat plafond heelt een zeer eenvoudige H. Arle met
goudleer bckleed, waa an de bekroning naar Sephardische
zede in dÍie deelen is verdeeld. -^.an beide zijden zrjn de da es-

gaandedjen in tlrec djen ais van hekwerk voorziene nissen

ingebouwd, waarvan de bovenste loges (thans ongebruikt)
door gordijnen aan het oog onttrokken rvorden. Zoowei de

inrichttug van deze eerlvoudige zaal, als dc typcn vcna.lcn
direct, dat men hier met cen Portugeesche Synagoge te doen
heeft, ierwijl dc beide rïalmende olielampen naast het lléchal
(H.Arke), de vier aan we€rszijdcn tcgcn de damesloges, de
lag€ banken bencden van de geciteerde beschrijving, cn hct
in Oost Europa nog bek,:nde hamertjes kloppen op dit feest,
erop wijzen, dat dit nog cle Synagogc ,,l3et Jacob" noet voor-
stcllcn. Inderdaad stelde Prof. Dr. W. Vogclsang, directellÍ
van het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht, deze ets op
grond van klecding en architectuur op circa 1640, zoodat wij
hier dus met een interieur van de in 16o6 gestichte cerste
Ansterdatnsche Synagogc te doen irebben, zooals zrj cr.en

vóór dc a{blaak van 1619 nog in h€t huis ,,AntwerPen"

Ogier had tocn ook een bezo€h aan den Opperrabbijn
Menasséh ben Isrnal op hct prosram staan, $aartoe hij de

t\ïeecle Synagogc r.,"r:*{lr Sjaltrtt bezocht 0'). Daar Ménltsseh

echter met Utrechlsche damcs in gcsprel( was, beLeck hij
ondertusschen ook dczc SyDasosc. IIii vcrlelt van ha'!r, dat
zij ovelal met paneelerr versierd \l,lls, bcschiidcrd met plantcn,
boomen en H€breeu\ïsche spreuken, \!a op cchter geen

levend wczcn, zel{s geen vlieg of ïorm was afgebecld, en be-
eindigt ztn indrukken mct de rnededeeling: ,,Nergcns leven
de Joden, naar hun eigen zeggen, zoo vrij als in Alnsterdam".

Velc vreemdelingen en ook dc lcdcn vaD de Gere{ormeerde
kerk Singen in r6:q cle nieu\!e, vergroote Syuagoge dcr
verecnigdc Gemeenten bekijken, x'aardoor de Kerkeraad nog

in dat jaar (Bijlage XXIIIó) besloot, daar vele ,,lcede maten
gaen besichiigen de vergaderinge ende hct doen der Jooden",
om,,dit tegen te gaen ende, die daer toe gaen $illen, soo veel
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rnogelijc is, dar afï te Íaden"; zijn actie tegen de Portugecsche

Joden '\'ns 
toen echter al lang voor goecl gcbroken.

\tÍL De eersíc R.lbb;jnen

James Ho$e]l6r) krva,n, nadat hij dc Synasose en de bcurs
bezocht had, nr het voorjaar van rí)r9 írp straat eer langge-

baarden ouden Jood tegen, .1ie door zijn geloofsgenooten met
del1 Ítrootsten ccrbied werd gegroet. Hoesel hij heln abusieve-

lijk voor ccn opponent van den vermaarden Ergelschcn
Hebmicns Broughton hou.lt, w€ct hii toch te vel.tellcn, dat
hij rdt dcn starn van,A.ron stnnde. Dit was nu de eerstc

R.rbbijn var Amstcr.tarn, d€ tocn hoosàejaarde trri Le!i,
ui, J"l| .r ,nr l-\r-, ,ooJ,r ,lr' lr.. . /oor"r lrrr.t i".
dat ook de hoogepricstcr Arorr r1il dit stnrnhuis s'as Sesproten

-l'oen in 1608 dc twírde (ictrccntt ce,r eigen OppcFabb{n
had bcroepen 6r), \'ollcdig behend mct hd Setnrardischc

rituà:rl, sprak hei ool. \'an zeive, clat ook,,Bct.Jacob" nrar
een geschiki trr bevoegd OpperÍrbbijn Iitkcck, oni (lên be-
jaardcn Url ter zijdc tc stx.ln. Xrlcn lnt Ui tlus zijtt Opper
.rbbinalcn titel (Hxham) bchouden Én koos dnnrvoor cen

gclcerde I -evaniij n, nl. Joscph l']ardo, dic toen jnist zichvanuit
\renetiè te Amstcr.lxn govestigd hnd.

Zoo Ncrd, ná(l.ri Lrri zcs jakn.le Hoogcluitsche di.nstcn
gele had, in r6oll d.rn dc ecrstc Portugeesch-Joodsche

Oppcrrabbijn v.rn Amsicrdanr a:rngestelcl, zoor,ls Seeligmann

dit laatstelijh r) hccft ranÍletooncl. Uit Sal.,riki Scboortis,
dus uit ccn SpxaÍsch-Jí,odsch Cenirun, ha.l hii zi.h als groot

koopnrn nr ong. 1539 tc Veneiiit Scvcstig(I, \l'aar h,j ais

Joodsch gclccrdc ook rls li.l vxn hct l-ei'antijnscbc tiabbinaat
aldaar frulg.lrdc. laccds hrd hij zij zoon kaac te Usliup in
Turkije €n zijn hle{rle Abraham nr .leruzdenl door dcn dood

vcrloreD, ten'ijL zijn jongstc zoon Davicl mcde naar Venctiit
to,rg. Als ,,goed:rardig Dran, doch onlogjsch en wispclturiÍ]",
had hij buiten zijn groothandcl, die hij in \ienetië dreef,

niet alleen aan Joodschc schrijveÍs \\€rk opgedràgen, doch was
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ook zelï als uitgever opgetreden, waardoor bij zijn grooi
vermogen had vertoren. Ten eevolge daarvan v€rhuisde hij
kort na 5 Scptembcr r6oil naar Amster.tarn, rvrar hij nu van
zeh'e \r'as aangewezen om liri-ha l-evi's werk voort te zetlen.
Ook Davicl ging hicr akha aan dcn arbcid cn vcrta. dc aan-
stonds ,,Choboth Halebaboth" (Piichten des Hárten) voor
dezc Marranen Lit hct Hcbrccuwsch h hct Spaansch. Zicn wij
Jacob Tyrado, onze X'lanuel Rodrigues Vega in deze tijden
Ierhaaldelijk in handelsrelatie met Venetió, dan meen ik \'!c1

te mogcn concluclccrcn, dat ]'ymdo ook Haham Pardo l*
$,ogen heeft tot de overkomst naar Amsterdam, te meer ook,
daar zijn zoon David, de ccrstc oppcrmbbijn der derde
Gernecrtc, nrct ltaclÍrl Sanches vart XÍoura, de dochter van
lrancisco Sanchcz, uit Tyrl|do's lanilic huwdc 1).

I-ie\er .lan in herhaling over Pardo's bekende Àmster-
damschc \\erkznamheid te vaI]cn, wil ik hicr dc aandacht
vestigen op een lange Italiaaische notarieeki akte (Bijlage
XXI\I), die de heer Angelo Bruschi, direcleLll van dc ,.Biblio
teca NazioDalc Ccntrale di Firenza" \'oor Dij uithet oud-
Iialiaansch in hct Fransch vertaald€. en \ranrin dczc cc$te
Ànlsterdanrschc Oppcrrabbrln en z;jn l.]oor David vÍ,rkomi.

In \lovenber 1617 tr*tLt te Amstcrd n de hicr \l'oorach
tigc koopman XlIr. Gaspnro fluingctti rdt nran van de e(iele
hecren Christophor.) Ilubbi tn ()iorgio licrgonzi, hooplicdcn
tc Vcnctió, voor dcn notnris, drartoc gcnrxchtiud ]Jij een

I-atijnsch.i procu.atie voor rotaris Giacopo Frofctini tc
Venetió, op 17 November 1616 vcrlcclcn. I)czc vokla{rt nLL

vrijvillig en ter vcrmjjdlng van àlle verdeÍe processcn ccn
overeenliomsi te hebben aangcg:lan mei dc -loden.losetfi en

David Pardo, r.adcr en zoon, zoo\yel gezdmenlijli als iedcr
afzonderlijk, beireffende alle eischen en acties, die dcze Venc
tiaansche kooplicdcn op hen hebben ingcsteld er Nel bit-
zonderlijk over het pÍoces, dat voor het Gcrccht van Am
stcrclam tcgen hcn wcrd gevoerd over een funtraci en obli-
grtie,door den toen minderjarigenDavid Pardo g€tcckcnd, voor
Loopwaren gcLochi cn ontvangen door -loseph Par(Lo, zijn
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vader. De zcstieDhonderd ducaten. die de Pardo's daarvoor
nog schuldig waren, kon Joseph toen niet mecr bctaler. Nu
blijkens dit Protocol6s) Camillo Borgonzi in dit nàjaar te
Amsterdamwas,Iigt het voor de hand, dat hij, nt1 dc Pardo's
zelve geen middelen meer hadden, rvildc spcculccren op hun
aanzien bij hun Gemeente ,,Bct Jacob". l er zake van dczc

zestienhonderd ducaten, verhaalt deze aktc, ,,\lcrdcr loseph
en David Pardo in .le StadsgcvaDgenis opgeslden en veNol-
gens rveder vrijgelatcn, onder het stellen van v€rtrou\ïde
borgen". David protesteerde hierop er gal te kenncn, dàt deze

obligatie, nog in zrjn minderjari8heid gegev€n, moest Norden
geannuleerd. Juist om cleze re('1en had hij her Du zclf cen pro
ces aangedaan, Naarvan hct SunstiSe resultàat $eldr te
verwachier was, zoodat hij hrln onmiddcllijhc inv jheid

stelling eischte. ,,Om deze rcden" gaat het protocol voort
,,en ai tur gmoalde .Toselh Pa o uns 

'eet 
o d u ol1lbloot ïdrr

alle lijhdo t, \'laaruit men eenige schadeloosstclling zou k n-

ncn trekken", hee{t mer gcmachtigcl tot dit accoord. De
VenetiaaDschc kooplieden verklaarden daarom hicrbij door

Qujrgettj van Joseph Pardo t{'cc honderd en vijltig dlcatcn
in goed zilvcrgcld naar \renetiàanschen koers ortvangen te
hebbel1, rvaarmede cleze vord€ring van 1600 ducater, benevens
alle vorige obligaties, contractcn cD Beschriften, geannulccrd
rvoldcn verklaard en eveneens elke vordering op de bolgen,
zi.jnde Diego Nuirez Bclmontc en À{onso T-opcs Chila., die
zich voor hun zelvel en hun eÍven daartoe in rcchterl ver-
bonden hadden, tenïijl het surplus van 5() soudguldens gc-

In deze borgen hebben \i,ij dc bcstuurdcrs vaD ,,Rei Jacob"
te zicn, dic hun oudcD I-Iahan (OpperÍàbbijn) biistonden.
llaar arderen het ntr blijkbaar ook probeerden, krcgên bêide
Oppernbbijncn daarom op 29 Augustus 1619 op aanbcvcling
van de Regee ng der stad ,q.msterdrm, als Portugccsche koop
iieden, van de Statcn van Holland een seureté du corps,
zoodat voorhands geen beslag op hun goed voor bdtenlaDd-
sche schulden kon q'ord€n gelegdr). Toseph overleed twee

maanden later op 9 Octob€r en heeft zich voor het
Joodsche Amsterdan \.ooÍà1 verdienstc verx,orven door
zijn, naar Venetiaansch voorbeekl gestichtc, vclccnigin8cn
voor ziekenbezoek, Wctstudic cn het rithuwelijlrcn van
bruiden.

Mozes Ben Aroy is, naar zijn naam te oordcelen, ecn j-cvan-
ttn. Bcs.rijpclijk is het d11s, dat hij tu dit Marranenmilieu hier
riet kon wenner er clus spoedig zijn anbt als Opperrabbijrr
nederlcgde en naar ]tonstantinopcl vcrtrol{. I}nar dit \:ertrek
met de kornst van Haham Saul l-evy Mortcyra 6e), dus in
1616 plaats vond, is ht dus veel later eerst als dc Pardo's
naar Amstcrdam gekomerl.

Blijkbnàr om dezclldc reder schÍnt ool de in 16()8

door dc trvcede Gemeente beroepcn Oppe abbijn Jrda
Vcga 70) evelecns na twee jaren Neder naar Iionsunti
nopel tc zijn vertrokken. Dc invloccl van deze l-evantijnschc
Rabbij,ren kunncn \.''ij in enkele, oorspronkclijh bij dc
Portugcesche Joden nict inhcemsche, gebruiken uit .lien tijd

Zijn opvolger wàs .]e Marokkaanschc rabbijr Isaac trziel,
bekend uit dc Barrios' ,,\rir1a dc Ishac LÍzie]" een groot
.loodsch geleerdr, dic zich €chter evermi,r in dc mcntalitcit
der Marranen vermoclrt tc vcrplnatsen. Ik \r'il hier zijn ro1,
die lij in het gc\'!clclig dramrtisdr c I udaisaticproccs van d€zc
katholick-hrl1lanistisch gcoriërltcerdc NhrrrInen gespeeld hce{t
en waardoor de dcrde Gemeente ontstond, nict \1,edergeven,
noch zrjn sombere persooriijkheid techenen,.och zjjnverdien
sten alsHebrccurvsch taàlkundigc herhalcn, doch uit het nota-
iecl archief liever icts over zijn verlcden outslu crcn 2) Don
Samuel Pxlache, die toen jrdst weder van Marokko k\ïaN en
dicn ih als stichtcr dezer ilveede Gcnccnte aann'ees. bracht
van hier dc trvee \\retsrollcn naar Amsterdnm. 7,ekeÍ heeÍt
hij dus ook Hàhnm Uziet uit Fez naar 

^msierdam 
med€ge-

voerd*). Nu na negen jaar, in 1619 comparecrde hicr (I3ijlagc

I BlijlidrsDc crtrnr st r,lLjrr of; De.cnl,cr r60qj,j{lxt {t hr.r xNl,rs\r(tcnr
\?.br .pL. rcrpíe var den Jdto, rr $cet(rL PalÀ..n vxn 1
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XxV) ,,Rabbi Isaac Ozicl, geletteÍd man en g€lecrde in zijn
Naiie en Reljgie, Inij notaris bekend, die veÍklaarde in de stad
Fez in Berberia geboren ie ztn, jn ,{msterdam te $onen

en voorts, dat hij bij het Hof van cler rurkschen Kcizer,
nl. in Konstantinopel, $etiis $'as gehu$d met zijn vÍotl\'!
tsul1a Vida, clie leefde er woonde te Amstcrclarr, doch gecn

kindcren had, rcrwijl h,j die \lel bij zijn eerste vrouw bezat

Xennen Íij nu de overoltde Joodsche zede, orn van devrolrw,
wier echt ro jaren onvrtchtbaar blccf, te sclleiden *), dao
kunnen \r'{ hicr concludeeren, dat H{ham Lrzicl in 1609 te
Konsi:lntinopel met ha:u gchuwd \ïas, cn vandaar vi:t lez
mct haar in 1610 tc ÀmsteÍdan belandde. Dc .loodsche
scheidsbricf ({;eut (lie hjj haar nn sal (€n waarop zij blijkbaar
na:u Konstàrrtinc,p.l terug \'.rs gekccrd) had jn dc Turksche
landen, \\'aar dc lslnn soortgclijke schcidsbricven kcnt,
rechtsgcldighei.l, in clezc iandd] €chtcr niet Zoo verklaart
Haharn Uzn'l nu onder e€de, dat hij Buila's b'uidsschat
thaÍs zelvc oí door €en Semachtig.lu Nil temgbetalcn.
Zij bedrocÍl viifticnhondr:rd dtcnten Yan gocdc gonden
'llrkschc munt, die hij indcrtijd in got.l cn zjh'ervan haar,

bencvcns de ge\ïonc ge\rrden, ontvansen h,rd. Thans Nordi
dczc so . zijndc zcs duizend flonjnen Hollandsch geld,

bercvcns cc. aêrldeel vnn zttn bczit aan haar í,{ ha clven
riib.t,!a1.1. T€n slottc \i,ordt vcrklaard. dai all€s \lat Rabbi
Uziel zcgt w.ar cn bcvcstigd is- D€ acic js geteekend

en door den ons bekenden getuige Nlichiel,,Ísaque Vziel'
de Castro.

Dat Haham Uziel zeer vermogend was en ook handelszaker)
heeft Bedreven, blijkt uit folio 462 van dczen notaris, rvaar
hij op z7 Augustus r6rB in compagnie lnet zijn Cemeentcleden

,,Senhores I-ouvndos, Drnrte Fernandez, Francisco Mendes
de Medeiros e Isaquc Oziel" in proccs bljjl.t tc zijn nlet ,,Senor
Francisco Nunez Homé, Senor Dmrte Saraiva van de anclere
Gemeente, bencvcns Manucl I-opcs Pcreira van Antwerpen
en wcl ove.,,negocio"- l)e Ío1 van .lezen Haham Uziel, die
in 16?2 overleed, is door zijn strcng orthodonc richting voor
de jonge Mananenvestiging vàn oveÍsegenil belang ge1\'ecst.

ti Halcvi hccft hen allcrl owcllecld. Hji zns dc ccrstc,
tweede en derd€ Synagoge verrijzen en de Rabbijnen vai'
Vcnetië, dc Lcvxnt en XÍarokko, die zij,r zend g vcrdcr
hebben vervutl; ecn glirnp van (len laieren bloei van het
,,Tweede Jeruzalem" dcr Todcn hccft hij, ds de anderc
xÍozes, uit de verte nog mogen aansr:ltourven.

Dat hij ook door dc lateren Secerd Ncrcl, blijkt !ve] uit het

de reglementen van,,Talmud Tora" tceLcndc en blijhbaar
tocn op zijn initiaticf, naar Hoogduitscl loodsche ge\ïoonte
de ,,X{isvot" (eerefuncties) van het stichtingsleest verpacht
werd€n'21 Blijkens Iolio ro7 van dc rckcningen van ,,Beth
Jacob" ?3) bewoondc hlj eeu <]eL seroende annÍswoninsen
naast de Synagoge (op onzc albceldhg te zien). In dczc

,,casas da congragagaó" rvoonde it 162r ,,Hahaó Urias" e

,,HaIa6 Mortera" benevens de S:rmas (de koster). Ahijd $ ordt
hij met d€n opperrabbhalcn titel (I-Iahaó, Kakam, Itahanr,
Chaga6, Kahaó enz.) daarin àangeduid. Wij zien Vriàs l-eui

ieit, dat hij in 1616 bovenaan naast ile Opperrdbbijn Pardo,

\r r..krtr.nrlr. ri,h!{j .r .tuJlrrrrrari{rf ;l,ir
halsrno , rl!{ lr dn n..,$\ii('

( :c ncrrl s.hu .tr nnJor 1 rórl Íhrs vntr .\lEt.Ldrrt.
,lal srrr'l: l)r!!lcr l',!rl, iii(L(r!.,liui r.i. itr li(nLrnl zxl l,lij!o !n.,rïn.

Stx{lr .\r'd.dxr' orrit' !\ch al.la.r t
.lcr Ndi ! v.ri(htiL *ro.o ' zi] rdzo.hten

o,,lr Ílvu ltc) \illm ]rlih.Dmn Ndc ddEllv.n n. '.rhxÍ 1,.!lnr!!!t!. strl\ dat h\ trr.t .r
\orl r.rons.lij.1" ol, r JinMri 16r" 'tu lr.l nrril scproviàn.I.lrd !.or d.r
rcis,tr,r. \lr.l*o dL or Í I'n,j ,ro \rrs Sxntrol \r.d.r nL llollar(I, op Nollt. r.ir
hij nror ilrhi,n ljzrln,tut hcl,b.r n(degclrrachr.

1 Dit $bn,ilt ri.hi z,.h n:Lxr rl(tr Àifr{rds Al).$u, dir rrrnl1 Sn.x Io
jrd, on'n,dÍl,.r 1,1..r. fr.


