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voor vrijwel alle modeme rabbijnensemiM.ia, ook buiten
Duitsland. Mantren als Schwarz eí Gndenann, die op
Weenen hun stenpêl dr kten, waÍen leeÍlinsen van Grátz.
En rnen nag ook niet vergeten, dat w€rken, dle voor de
moderne Joodse v/€tenschap van het grootste belang zijn

seve€st, in BÍeslau ziin ontstaan. lk denk aan Frankels in-
leiding in de Misina en aan de Geschichte var Grátz.

De ruin 15 jaren voorsprons, die Breslau op Berlijn heeÍt

sehad, betekenden niet atleen een verschil in tijd. NeeD, ook
de toestand besotr in die peliode al te veranderen: de joodse
wetenschap in Duitsland werd door een jnzinking bedreisd.
Imrners, de grondleggers, de grote maanen van de eerste
getreratie verdweneD langzanerhand en Àet bleek niet zo een-
voudis opvolsers te vinden.r) Waar zouden die vandaan
noeten komen? Hier raak ik een tweede iÍvetrdige factor,
die van de velspreiding en de popularileit der Joodse weten-
schap in Duiisland. Deze factor heeft nauwe sanenhans IIl€t
de voorgaande. Zurz had zich als ideaal gesteld, dat de

loodse wetenschap in elk opzicht de plaats van het Tal-
moedisne zou gaan innemen, dat het nl. m voor een Jood
even vanzelfsprekend zou worden de Joodse vetenschap re
kenren en te besruderen als dat vroeger mêt de Talnoed het
geval was geweest. Deze v,'ens is niet vervuld. Natuurlijk
zijn wel sommise resultatea van de Joodse weteÍschap tot
de massa doorgedrongen, naar echt populair is ze niet ge-
worden. Een van de redenen daarvoor is dunkt Inij wel het
feit, waar Elbogen in een andere samenhang terecht aan
berinnerd heeft (zle p. 8a ), nl. dat Talnoed leren een mitswa
is en de studie der foodse wetenschap niet. EÍ zijn zeker
altijd wel particulieren geweest, die zich tot Àaa! woelden
aansetrokken, naar de neeste beoefenaren waÍen toch leer-
jingen van de seninaria. En nu lnag men niet vergeten, dat
het hier sins on raóóinênseninaria, het doel der opleiding

1) Er nod onsdwijÍeld óok 
'ckêniíe 

n,èe soden sêlodê', dat in
Duitsland de hunanistische wetenschappen over de geh€le linie doo. de

.atuÍflretêns.happe. .aar de achter!rond wÊrdên gedreve!.
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was in de eerste plaats de seneenter een rabbijn te geven
en niet om de Joodse wetenschap voort re planten. Reeds
doo! dit enkeie fei! bleef de opleiding beperkt ror de betÍek-
kelijk klehe krins der woor rabbijn studeretrden. En ook de
leerstof, die behandeld werd, hield rekening ner het ]ate!€
levensdoel der studenten. r) EÍ tenslorte kwan er nog dir
bij, dat als de afsestudeerden eenrnaal een berrekkins hadden
aanvaard, de tijd voor we.der werenschappeliik werk vrjjwel
steeds ontbrak. Het vraagstuk van de werenschappelijke
Nachwuchs kon dus door Breslau det wordeÍ opselost. Het
Hildeshenner-seminariun stond oot( in dienst van de labbjj-
nenopleiding en opende ten deze geen nieuwe gezichrspunten_
Àlleen de Lehranstalt deed althans eeD rheoretische posins
on al deze rnoeilijkheden te overwinnen. ze wilde met nadruk
geen kweekschool woor een bepaalde ric rins zijn en alleen
de wetenschap dienen. Maar in de pracrijk heeft dit nier veel
betekend, daarom al niet, ondat aan de Lehlanstalt roch ook
een rabbijrenopleidins verbonden was en orndat de statuten
dwongen aan de eisen van deze opleiding zo veel nrogelijk
tegemoet te koinen. Wanneer nen er bovendien nog rekening
nee houdt, dat Duitse geleerden van raam ook nos vel naar
het buitenlaDd werden beroepen, dan kan nen wel hzien,
hoe niipend het probleem van de Nachwuchs was. Àl is er
ongetvijfeld steeds waardevol werk seleverd: de foodse
wetenschap in Duitsland is net dit probleern b)ijven sukkeler
en een periode van inzinking is duidelijk te constaterên.
Sjemaria Levin, die in de 90er jaretr aan de Lehransralt ge"
studeerd heeft, zeg! (ongetwijfeld met enige overdrijving),
dat hij aan de universiteit meer var het lodendon heeft

1) ln deze gêêst heel scherp: M. Friedlànder, o.a. in de inleiding op
zijn ,,Der Àntichrist in den vorchrisrlichen jndischen Queller' (t90ll
p. xvll). vsl, ook de publjcatie dooi Frantret (MGwl 1662, tól w.)
ve d. exa@eívragen, die den eeEten alqestudeerdcn te Breslil eesreld
zijn, De vrag€n hebben bÈt.ekkinq op het kasjrceth ràn geslachte dier€n
€n op echtscheidinqsbrieven. Gelse. {Jiid. zeirschdft 1E62. 1ó9) heelr
hiercp ?eer sóerpe cttiek uitgeoelend.
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seleerd dan aan de t-ehlanstalt (lugend in Àufruhr, p.256v.).
Het tekent wel enisszins, dat al hel materiaal, dat in de

Geni,a ontdekt werd, of door Harkavy in de Pêteísburser
bibliotheek {.erd gevonden. niei in Duitsland werd bewerkt,
maar vooral in Polen eD de Angelsaksische landen. De sub-

sidies, die de Gesellschaft zur Forderuns der W'ssenschaft
des JudeDtuds aan een aantal publicaties gal, brachten geen

blijvende verbetering. Eerst omstreeks 1920 is er in Dtrits-
land weeí opbloei. Deze js gedeeltelijk toe te schrijven aan

de weeLslag van de ontdekkingen, die ik zoëven noende, waar-
door natLl!í|ik toch ook de loodse wetenschap in DrjtslaDd
nieuw nateÍiaal te lerwerken kreeg. Een andere factor is,
da! de toevloed van sludenlen uit Oost-Europa \veer groler
werd. En zeker werd deze opbloei ook hieldoor leroorzaakt,
dat in 1919 een Akade ie fil! die Wissenschaft des Judentuns
N€rd opgericht, die het vraagsluk van de Nachwuchs lnet

srootscheepse linanciële niddelen glng aanpakken. fonge
geleerder kresen van cle Akademle de sdegenheid zich seheel
vrij van seldelijke rorgen aan hun studie te wijden. Van
het \.erk, dat aldus tot st.rnd gekohen is, noen ik de ibn
Cannch{litgave van Wilelsky, de studies van Fritz Bàr over
de Spaánse rod€n, die van Spanie. over de Tosetta en wooral
de publicaties van Selma Sten over de Duiise Joden voor
de etnanciFatie. 1)

Als laaisie factor, die voor de ontvikkeling van de foodse
wetenschap in Duitsland van belang is geweest, noem ik het
opkomend nationaljsne van de tweede helli der l9e eeuw,
dal €€rst teger het einde def eerrv onder de Joden in W.-
Er-op ' . n l-el,ng u'-d. Voor".r.t'. rp trjjren op pen veÍ-
andering in de belangsteilnrg. De 19e e€uw. die in sterke mate
onder de invloed van Àu[k]árung, emancipatiestÍeven en
rationaljsrne had gestaan, had zich b! roorkeo gewend tot
de Neienschappelijke bestuderiÍg van de Àsada, waarblj

r) Vql. óver de Akademie J. Gutrnann nr de FestsdÍijt
stehên der Àkadenjè fijr diê WissÊíslàít ds JÍderrÍns-
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nakkelijke. de universalite van het Jodendom in her
licht kon stellen. Voor de Halakha was €! vrijwet geen andere
belangstelling, dan dat ze uit lefofuristische motieven be-
sireden Á'erd. Maar de 20e €euw roout belanqsteltinq voor de
HalJk\d omdir ?e d.-e d " qrro,,i. ,-Jood.- ,,ti.,,, ,,",.
De Íationalistische 19e eeuw had Se€n besrip qehad voor de
mystiek in het ]odendon, zelfs Gràtz had de Kêbbala e!
hei Chassidisme fel veNorpen. Maa( d€ 20e eeuw zjet ooh
in deze geestesstuoningen iets intens ]oods en maaLt er een

Van de invendige geestelijke ia.roren, die in de taatste
tijd de ontwjkkeling van de Joodse wetenschap hebben be-
heerst, is m.i. dit nationaal gaan denken wel de belanqrijkste.
En nu is het nerkwaardig te zien, hoe de nieuwe geest een
áerwaaÍderjng neebrengt van haast alle motieven, dje rot
het óntstaan van de |oodse vetens(hap hebben getejd. Dáár
vas het afcheolo,rische: de lust tot bestucleri.s van cen afgc-
sloten verleclen. Uit Tsionistische kring koncn heÍtigc ver-
wijten aa! de Joodse Í'eteoschap, da1 zij oojt het iod.ndom
als iets.Ígeslotens heett knnnen:ien. Sjenárja L.!in. dic
inmers rej aan dê Lehransralr Diets geleerd te hebhen. (zie
p.91./'1) voeot hieraan roe dat dit d. scluld u,as va. Zn:
c,s., die het lodeDdon voor dood hadden gehouden. Ik her-
inner wee! aan Rubaschotf, die de lranrcn van de Kutlur-
verein ,,Erstling€ der EnLNclung heelt gcDoemd. r)

En. ,o wo dr ook ler r r l, diq -r'o,oqc r.\i-e ,. orct, te.
ernancipatiestreven aángevallen, heefr de Joodse wetenschap
niet de Joodse nationaliteit prijs gegeven? Om de emancipatie
te verkrijgen, om de positie der ]oden veilig te srellen, on!-
kende ze. dat het foodse volk no.r leefd€. Maar het nje!$,,)
natlonalisme wees voortdure!d op de nuiteloosheid vrn de:e
opoflerjng van het nationaal karakter, op de rwijfela.hrige
waarde van de emancipatie. De Joden mo€sten \!et vrjj

r) ln dczdldc sccst ook nos b.r. J. CinzLru,! nr dc 1. jlarlrng va.
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vorden, naar in hun eigen staat, waar zê de burgerrechtetr
niet als gunst zouden ontvangen. Trouwens, reeds de apologie
op zichzex, los nog van de emaÍcipátie als doel, toonde een

sebrek aan zelfbewustziin, was een vernederende erkennins
var de naatstaÍ der anderen als iuiste maatstaf En daarmee

was alweer eetr motieÍ, dát to! het ontstaan der loodse
se'er {hdp hdd ge "id....... gedevalue"rd.

Ook het Íefornistische notief had niet meer hetzelfde aan-

zien. In de l9e eeuw had de rÊform noeten dóóEêtten en

daardoor had ze de loodse vetenschap nieuwe inpulsen
gegeven. Maar de stellingen, die ze veroverd had, waren
tanêljjk wel geconsolideeld en de belangstelling van de

reÍorn voor de wetenschap bestond nog wel, naar was niet
meer zo geladen. En de beide groepen, die het reÍornistisch
motief verwjerpen, waren veel krachtiger geworden. De
waardering voor de orthodoxie was nu veel groter dan in de

20er en 30e! jaren van de volige eeu$', toen de reÍorm rot

bloei kwan en ook de nu zo zeer vetd winnende nationale
richting verweet de reÍorn dat hii, méér dan de orthodoxie
het Jodendom van al vat nationaal was had willen ontdoen
Zo was ook het Íefornistisch notief ernstig verzwakt.

Maar het inwendig-apologetisc:h notie[: de handhaving
en v€rsterkins van het |oodse zelfbewustzijn werd nog vol'
ledig aanvaard. Het streven naar zelfbehoud, al draast het

natiotraal karakter, is gebleven. Het omvat nu

ook h€t vroegere archêotogische notief: nu beoeÍent nen de

Joodsche wetenschap ondat een volk, dat vil blijven bestaan

en een toekonst Nil hebben, zijn verleden en zijn hele cultuur

'noet 
kennen. En dan is er nos een notief, dat de ioodse

wet€nschap kracht blijft gever, nl. dit, dat zij zich a.h.w.
emancipeert van elk buiten haar liggend notief en dat ze

beoefend wordt alleen on haar zelve. Hel plincjpe van de

welenschap om de v/etenschêp schiint wel onaantastbaa( in

de gemoederen te hebben wortel geschoten De studie vraagt
geen anderê belonins dan de studie en de kennis 2elve.

Men kan zeggen, dal de assjnilatorische motieven, die tot
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het ontstaan van de |oodse wetenschap hebben geleid, zich

in de volige eeuw hebben kunnen uitleven lnderdaad heeÍt
de Joodse wetenschap de emancipatie bevorderd en de reÍorn
gesteund. Dit is niet iets, waarvoor nationalisme of orthodoxie
haar dankbaar kunnen zijn. Maar het zou zeker erg ondank-

baar wezen, bii de critiek hel positief berejkte
vergat. Want dit is er wel degelijk, wanneer meD denkt aan

de lrvloed, die de loodse wetenschap op de geesten der nen-
sen had. Dan zal ieder noeten erkennen, dat de EntJudung

die zeker aan de loodse weterschap noet voÍden toege-

schreven, ook kan worden gezien als een reactie, als een

herstel na eer ergêre Entjudtrng. ZelÍs wie de reÍorm zièt

als een halte op de weg naar de doop, zai moelen toegeven.

dat ze op die weg vêien irderdaad ,,halt heeft laten houde.
En speciaal wat de waarderins van de orthodoxie vooÍ de

rnoderne foodse wetenschap betreft, zou ik nog de opmerkins
willen naken, dát de inderdaad van traditioneel stardpunt
vaak onhoudbare conclusies der loodse wetenschap de oDat

wijsbare plicht meebrenger voor.ie orthodorie deze co!-
clusies zo veel mogelijk ook van wetenschappeliik stardpLrnr

te veerleggen Gelijk de ianvalle. der Karaieren in de 9e

en l0e eeuN een herni€uvde opbloei der rabbijnsc weteDschap

hielpen veroorzaken, zo kaí de strijd net d€ te modeÍne

Joodse wetenschap tot verbetering van eigcn inu icht worden
gebruikt. Zo heeft de Hildesheimer school het bcg..Pe r).

\i/ij hebben dus gezien, dat de Joodse vetenschap in Duits-
land geneten aan de naatstaf van onze dasen en aaD die der

traditie niet onvoorwaardÈljjk is toe te juichenr :eker katr zij

echter everuin zonder neer wordefl verworpen En het js

ni€t meeÍ dan billijk haar ook aan haar eigen aatstal te
meten, na te gaan vat zjj tot stand heeÍt gebracht van wat

zij zelf ilde. Dan is als bl]jvend resultaat v€rmoedelijk te
noteÍen, dat nu in vrijwet alle sroepen, zij het bij de een forser

dan bij de ander, het ontwikkelingsprincipe oP de bestudering

1) Vql. b.v. \ ohlsemuth (lêscburur vU, 505 v).
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van het lodendon woldt roegepasr. Naluurlijk is ook de
detailkennis belansdjk vêrsroot. Er zjjn ook terreinen, waar
de loodse wetenschap in Duitsland nier veet heeft gepres,
tee(d. Onze kennis van het Hebreeuws is door haa. niêt
veuiJkt. Een zelfstandige Bijbelwetenscháp heett 2e niet kun,

Men nag echter nooit vergeten, dar de Joodse wetenschap
in Duitsland, ook waar van inzinkingen en gerinse presraries
spÍake is, toch altijd voorbeeld en srjmulans gebleven is voor
andere landen. De huidise loodse verenschap in Ànerika
en ook zij het nisschien in mindere mate - dje jr Palestina
zijn kindelen van de Joodse werenschap in Duitsland. Waar
deze te koÍt is seschotên,:ijn oude probl€nen seblevên.
Waar zij vruchtbaa! heeít sewerkt, zijn de oude problemen
door :iieuwe vervansen. Wie aan de oplossjng van al deze
problenen werkt, zai:ich steeds de loodse wetenschap in
D{ilslaÍd voor ogen noeren houden en noeten leren van
haar fouten en van haar rêsultaten.
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DELMEDIGO. MENASSEH BEN ISRAEL
EN SPINOZA

door

f. d Àncona

INLEIDING.

De invloeden, die de! wijsgeer Spinoza tot zijn denkbeelden
geleid hebben, waren tot nu toe nog steeds niet alle met zeker-

heid bekend. Terwijl sonmigen ze alleen in zijn niet-Joodse
omgeving zochten en hem als een getrouwen volgeling van

Descartes kensch€tsteD, wezen anderen 1) erop. dat ne! jn zij.
werken veel sedachten kan vinden, welke nÊn ook b'j Ioodse

sodsdienstphilosophen iMaimonides, Gelsonides, Chasdai

Crescas) aantrefi. Men nocht verwachte!, dat nen indien in-
deldáad loodse invloeden bij Spinoza gewerkt hebben, in de

Portug€es-loodse ongevi.g, waaruit hij is voortgekomen, per-

sonen zou kunnen aanwijzen, die zijn ontwikkelins in eetr be-

paalde dchtjng hebben geleid. Tot nu toe vas nen evenwel nog

nlet daarin geslaagd. Wel meende G€bhaldt 1) bii de loden te
Anrsterdam een zekere typisch€ Marranen-mefltaliteit.,,Spal-
tung des Bewlssts€ins', zoals hij het noende, te kunnel con-

stateren. Àls één van de voornaamste bewiizen voor een derge-

lijke nrentaliteit gold het ontstaan in 1618 lan een d€rde Porí!
gese g€meente te Amsterdan, Beth Jisraël genaamd, die,,v!jj-
zinniger" zou zijn seweest dan de andere. NieuweLe onderzoe-

1) Dl M.IóëI. Beit.êse zt Geschi.hte de. philosaPhie,lên Il, Br€sláu

1876; Leon Róth, Spinoza, D.s.a.r.r and Mainonider, OaÍord. 1924! Harrv
Aust.yn WolÍso.. Thr philosaph!1 of Spiióza, II wolunes, Cambridse

(Mass.), 1e3'1.
!) Dr. Carl Gebha t, Spinaza uníl d.. platonisnus ]n Ch.onicófl SPi^a

u inun, L ( 1921 ) , p. l 8oi dtc Scn.ifr€n lcs U.icl da Coíá. Ànsterdan 1922,

Eirleituía, p. xlx-XXVI; Spino.a,LelPzig 1932, P.9 )AI
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klngen hebben evenvel ertoe geleid, dat wij een geheel ander
inz'cht k(egen in de juiste (oedracht van dit conflict. Zo bleek
o.a., dat de Duits'Italiaanse MorteiÍa. de rabbijn, die aan de

verbannjng van Spinoza mÈdegewerkt heeft, geheel ten on-
rechte door Gebhardt s aanhangers als ,,kabbaljstisch en Oost-

Joods sekarakteriseerd werd en integendeel tot de sroep be-

hoorde, die iegen de kabbaia gekant wasr dat deze sroep echter.
hoewel rdrionalistÈ,h denkerd roch qeeiszins vr'jzinnrg Se

noemd nocht worden r).

Aan de mogelijkheid van invioed van Delmedigo op Spinoza
heeft men nog niet vaak gedacht. Dit is vooral d
dellijk. omdat één vatr de betrekkelijk weinise Hebreeuwse
Nerken, die zich in Spinoza s bibliotheek bevonden en die een

Àanwijzing zoudcn kunDen gever voor zijn ontwikkeling, Del-
nediqos Aój.ordifa Sapienfiae vas. Hieraan werd evenwel
ni.t veel aa.dacht geschonker. FLeudenthal') schLij[t daar-
omtreDti ,,loseph del Mediso (t 1655). ein V,elwisser und
Vielschreiber, ?wischen Zv€if€lsrchi Índ wiisten Àb€rslau-
bcn schwankend. hat in der 1629 zu Atnstedatn [1ees; Basel]
gcdrucktcn SchÍiÍ! nDln rllbt!t|l (Geheimnisse der Weisheit)
sein€ l<abbalistischen TÍanmÈreien ausgesprochen. Von ihn t1nd

seinesgleichen spricht Spinoza jm theol.-polit. Traktat c.9 als
von Schrvátzern, deren Unsinn er Dicht genug ansiaunen
konnte . . . Dat Spino:a inderdaad Delnedigo tot de kabba-
lister rekent. blijkt evenu,ei nergens. Ook Gràtz:r) is ni€1 zecr
nàuwkeurig. als hij schÍijÍt: ,, nDin hrÈiltn besteht áns ltcD
nDtnt Basel 1629 und nDrn hl)!rr,eine gaDz€ Reihe kabbalisti-
s.hêr Pieccn. Basel l63l."

Blijkbaar heeft men te veel vertrouwen sesteld in de voorbe-
richteD, die voor h€t eerste en tweede deel geplaatst zijn en die

r) Cl niin hiidÍage in: (;.s.li..Lrir ./.r /ólen ir Nr./.r/and o. red. v,
Dr. H. BNsnrans en D*.À. F.ank, L l94O, p.228 239 en279 283.

r) Dr. I. Incrdcnthal, drc leóeasp.s.n,.Áfc Sptnótá s, Leipzis, 1899

p.279.
3J H. Cráru Gcsr/l(ÁÍe r/e. /!den. X, p. 146. nóót 2.
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inderdaad de indruk wekken. dat .nen net een tritsluitend kab-
balistisch werk te doen heeft zonder voldoende aandacht te

schenken aan de eigenlijke inhoud, die, althans gedeeltelijk,
allerninst kabbalistisch is r). Het is naurvel;;ks aan te nenen
dat Spinoza het seschdft Mastef la-Chogtna, in deze bunde]
opgenonen. waarin Delmediso in schijn hei alkeurend oordeel
over de kabbala van zijí voorvader Elia Deln€diso bestrijdt,
in werkelijkheid echter diens argume.ten aanvÍlt, nlet doorzjen
heêftj).Ook in dit seschrift laatDelmedigo ziin srote belezen-
heid op het gebied van de philosophi€ doo.scheÍl
hij spr€ekt over d€ opvattnrgen van Democritus en Plato. van

de kerkvaders Basileus. Eusebms en Ausustinus, van de neo-
platonici Chalcidius, Plutarchus, Psellos. Porphyrirs, Plotin!s,
Iamblichus, van ÀvicembÍon, ibn Rosjd, Pythagoras, Iohannes
Philoponus e.a. Voorai .chter in het tNeede deel NoàfielorÁ
CÁosna behande)t Delnediso !iivoeris allerlei kemvraagstuk-
ken van de niddeleeuwse foodse cn Arabischc philosophiel

zo somt hij oa. alierlei argÍm€nte! op "oor dc opvatting.
dat de \lereld niet geschapen is doch eeuwis bestaan hceíi
Het,ou allicht de moeite loner, m€e! in biizonderheden na t€
gaan, in hoeverre nen kan aantoDen, dat dit w€rk één van de

broínen is, waaraan Spinoza zijn keDnis van de loodse en Ara-
bische philosophen ontleende.

Invioed van DeJrnedigo op Splnoza leek ftii evenwel vooíal
waarschijnlijk. nada! ili i! h:i archief van de PortrrgeesJsraë-
lietische getueente tÊ Amsterdám enige belargriike. tot nu toe

onbekende sesevens vond. Zij vornen niet alleen een rvelkonc

r) Wellicht is er ook srrakc wnn verurrrnrg met hd viiÍde hóófdstrk
van Ddmedisos Májrn Ga,nt.,,, dat evenee's Ta alócnoth Chooma se-
titeld en voloens de áankoídigir!€n aan cen b.spr€ki.g wan de kab-

bala gewijd was. Het is ev€nwel noojt sedrutt en ook h hands.h.ilt nict

b€kend. Dat h.t ide.tick is net de hier bedoetd. bu.del, zoals Dr. À Gciser
ií Mcló Chotnajin, e. xLv II en XLVIII (no s 27È en 23) $sser.ett. lijtt
nij zed onwaaFcliinliik.

!) Zoals ook Leon de Modena de N..e bcdocli,rs onthult in zijn A.í.
Nonen, pasin,
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aanvullins van de biosraphie van Delmedigo en van die van eer
ênde(e beroende persoonlijkheid uit de zeventiende eeuw,

Menasseh Ben Israel, maa.leiddeÍ !]ij bovêrdien bii voortgezet
ondeÍzoek tot het ontdekkên van een relatie tussen Delmedigo
en Spinoza. Het zal voor een duidelijke uiteenzetting van een

en ander noodzakelijk zijn, enkelê punten uit Delmedigo s leven

en werken en zitn relatie tot het Àverroïsme nader te belichtetr.

I, DELMEDIGO'S WETENSCHÀPPELIJKE
VORMING.

|oseph Sjelomo Delmedigo werd 16 ]uni t59l geboren te

Kandja op Kreta uit een niet-Sefaldische geleerdenfamilie, die

zich van geslacht tot geslacht onderscheiden had door Tora-
studie, rijkdom en macht en waarvan verscheiden leden sedo-
ceerd hadden aan de Italiaanse univeÍsiteiteÍ te Padua, Peruqia,
Florence en piza. Zijn vader was Tora-geleerde, geen philo-
sool, doch één van zijn voorouders van vaderszijde, Menachem
(besin 16e eeuw). was zowel hoofd van een Talnoed-leerschool
voor de loden als docent in philosophie voor de Christe.en ge-

weest. Vooral beroemd was zijn voorvadn van moederszijde
Elia Delnedigo, leraar van Pico Mirandola en profêssor in de
philosophie in Italiê, van wien Latijnse er Hebreeuwse geschrif-
ten in druk en in handschlift bewaard zijn sebleveÍ en die zich
zowel in zijn zelfstandige werken (De unitate intellectus, De
prino toto'e, Dè substantia otbis, Bechienath ha-Dath o..er de

verhouding van geloof en wetenschap en tegen de kabbala) als

in zjjn sllpercommêntaren op Àverroës {ibn Rosjd) diens trou-
ven volgeling toont r).

Het was dan ook ongetwiifeld op grond var fanilietraditie.
dat onze loseph in 5367 (einde 1606 of begin 1607) ln Padua
zijn studie in de philosophie aanving. Daar was toen nog steeds

de leer van Àristoteles naar de verklaring van ÀveÍoès de
heersende richting. .,L université de Padoue nérite une place

,) Àr dezê sesevens in Elien, Ànsterdan, 1629, p.29 ea elg.
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dans I hjstoire de la philosophie, moins comme ayant inaugué
une doctrine origirale, que comme ayant conrinué plls long-
temps qu aucune autre école les habitudes du noyen àge. La
philosophie de Padoue, en efIet, n'est autre chose que la sco-
lastique se suryivant à elle-nême, et prolongeant sul utr point
isolé sa lente dégépitude, à peu près conme l'empire romain
réduit à Constantinople, ou lá donination nusulnane en
Espagne ressefée dans les nurs de Grenade. Le péripatêtisme
arabe, personnifjé dans Averroès, se cantonne, pour aiDsj dire,
dans le nord-est de I ltalie, et y traine son existetrce jusqu ên
plejn XVIIe siècle. Cremonini, mort en 1631, est, à proprenent
parler, le dernier scolastique l).' Toch drong ook de noderne
vetenschap aatr de Universiteit dool Galileï, aanhanger van
de leê! van Copernicus ootrent her heliocentrische wereldsrel-
sel, die tot 1610 professor te Padua was, behoorde tot de leep
neesters van loseph Delnedigo 1).

Beiden, Crenonini en Galileï, kvanen door hun opvatting in
boising mêt de overgeleverde godsdiensten. De leer var Àver
roës (sest. 1198) was vooral in drie opzichten in srrijd net de
dogmata van de Kerk: ten aanzien van het ontkenner van de
,,creatio ex nihilo", de intellect-theorie en de beschouwing van
het wereldgebeuren als een ononderbroken keten van oorzaak
en gevolg, waarin God alleen de eerste oorzaak is. Het was ook
op deze punten, dat Crenonini door de Kerk aangevallen werd.
Bréhier 3) schdjft: ,,Le InouveneDt padouan aboutir en ltalie à
Cremonini (1550-1631), qui, prolesseur à Padoue, fut en 1611
et en 1613 l'objet d une enquête en cour de Rone; les points de
doctrine qu'on iui reprochait d'avoir soutenus en son De coelo
sont caractéristique de I aristotélisne padouan: éternité et né-
cêssité du ciel qui I'anènent à nier la création, liaison intime de
I'alne au corys qui lui Íait nier I'jmmortalité, acrion de Di€u
conne d'une sinple cause finale, ce qui ne s accorde point avec

1) Ernest Renan. À,€rrcèr .t I Aaetoïsne Pans, 1861, p. 322.
:) C€iso. ,.c.p . p. XXVlll I Ma jan Gaanrn. p l{8: .I o,.D.rr r.vr,rD
3) Eh,le Brehjer, HÀror'ic lc to Phitlophie. L p.757.
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la pelsonna)ite et la plovidence divine. C'est surtoLrt le danger
de ces propositions pour les croyanc€s qui frappait les co.tem-
porainsj nous devo.s ajoute! que, au monent on Copernic,
Képler et Galilée avaient déjà paru, le ciel d Àrjstote avec son
éternelle ci.culation et sa Iinaiité n'êtaient plus que des vieilleries

D€lmedigo rekent ook del geneesheer Dr. Ë)ia Montalto tot
,ijn l€ra.en') en stond tijdens zijn s tu dietiid te Venetië in con-
táct met den bekenden rabbijn Leo d€ Modena, door wien hij
wegens zijn zelfstandis oordeel bijzonder werd gewaardeerd.
ln Atie Nohen, ee. seschrilt. dat de Modena vcle jare)r later
schreef, blijkt zijn oordeel over Delnedigo zich e.igszins ge-
wiizjgd te hebben. in vcrband lnet de onvaarachlige houding.
die dere ten aanzirn van dc kabbala ten toon spreidt in Mas.ef
/r CÁog,na; de Modena sreed liever m€t ope!) vireÍ.

Nadat Delmedigo rijn studie in l6l3 beëindigd had, ging hij
over Venetié terug naar Kreta. trad daar in het huNelijk. Ver-
volsens begaÍ hi; z ch - waars(hiinliik was zijn vrouw ions ge-

storven naar Kaïro en vandaar naar Konstantinopel, waar hij
zich nos in Decenber 1619 bevondl).

II. HET ONTSTAAN VÀN EZIEM EN
MA'IAN GANNIEM.

t. De drie brieten uan Zéraclt bar Natan aan Delnediso.

In het begiÍ van 1620 moet Delmedigo naaÍ Wilna vertrok^
ken zijn. vaar hij reeds kott daarna een briet van den Karai€ti-
schcn geleerde Zéi.ch bar Natan uit Tloki ontving. gedateerd
Maandag ll leja..2l van dc omertelling. (5)3803) In deze

1) H. Frielens.ald. Mo,r./ra. Á B l|.tin ol ttu Instit't. of the Hkta.!
ol nrrdi.i,.. trr, (f.b.. r935). no. 2: //í-(á.,r1. vt. {1E67), p. 3r3: D}h

irDi tr-!r,tr i'biNi'br i-:$! rD)Ènll i+* r:"i> inrbi N$ii 
'hri 

È>ii Èr

ll lla-Ktncr, atd. p. 342.
r') Karai.t.n.vrijzin g.Jdódsc secre, die hcr oezag van dsTal oednict

rrlc.r. Hun kalendcóercIe, ns $ijki enisszins rr m de eldc6 bij de Iodeí

_ llt _-

blief tlacht Zémch, die rceds vernomea iad van Detnedigo,s
geleerdheid, tn nader contact met hem re komen. Hii had daar_
mee vooreersr geen su(ces. ddar z,rn brieÍ onbeantwoord bteeÍ.
evenah.een volgende d,e voorat betansrijk is. doordar ernirbliikr dJr Delmedigo Íoen a s vitn Jen vorst Radzrsrll
was.,Inmiddels brachr een Ieerlinq van D.trnedigo. Morer \4erz,
ccn b*oc} "an Troki op :irn doo,rcis niir ecn bíuiloÍr in centwaalÍ,n4l.vcrder gelegen plaarsje en aldus kre eg ZèÀ.h. 

^adthij in de inleid'ns \an ,iin derde b,,ef aàn Detmàdigo ve,hd.jtrper,ndrw denk-bc"tJ \ dn dre ns opvartingen a,ngàande \ e,sch,l(nde vraassrukl.en. De woo,den uan Voze" Velz tnaa",, t1
Zérach,twiiÍel doen opkomcn aaD dê juisrheid vu" a"tg 

"" *or
hij .in de boeken ran Arrstoretes en diens q,oren comnrcrr orib. Rosjd had seteerd en hij íormuleerde zijn moeilijkhcden i.
deze^ocrde..ryenats de vorlse in her Hebreeuws ges,etde bÍ,ct,,,'n Uelft€dtso. \e,deptdover Í2..19en en 70p}Jdo\c. s"tl
geschrilr hir nna, dànhidina !.,n ExodUs t5.27 /i//e,r no.r dc.N.ur Z<rn.h z.tÍ vcrlt;r,,rr h.,,t Moz.. M" z t,,,t,.tellinq r.,n.l"z. d.rdc i,ri,.Í srorc rnrtoed. h.r htiikr :,..r..t rnoe rnre,d.nq itr in d. .,.,qc,,,clÍ. z. is Jr (,.rr,( \,.,i,rÍ.r,.\,,drán rra.tgsrukle,, vrn df hól_rriaononrerne op d,t\i,.s vin
Mores Mcr,. w.ens sch,,ivcn d,raronrre r cnn gcc,r"ert wordi.

2. Dc denkbeetdcn uan Detnediso,s lecninp: Mozcs Met:.
Zè.íàch haà ook ee,, aanrat anderc rragerr Jan Mozes Merz

leflchÍ. w.Èrop h"r anrwoord on\ bewd3rd is sebtever ,r. Hijhrd daarln regerrover Mo:,s Merz,ijn vcr$onderino eÍover',irqcsproken. drt dcrc zove,I rird hrd bestced 
^,, a" L,r:;"*L,Jl re l, re . ..s.rnr s,t rneteD dê $,rsh,:id . J,rar .l. r.ril

roch n:er irdcr. i\ din hia, ro[, . ,oek.i in Jnod* hron
vooral. daar er ook in de l-lebreeurvse taai veei werken qcschre-
y"",,"r Y.*' Metz ncrkr n zirn nn.vóo,d ori. rl ,. hri rn <1.

]@dse we*en qeen rotdoerrrnq heefr arvond.n Mrr:rc,nrdc.
heelÍ nier bcdorld. e.i merqodi\ch. le",o.,n,r .,,", .t. *"r",r

r) Erie,,, Àmsterdan, 162s, p.27-51.
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schappen te schrijven, doch alleen te polemjseren tesen de

(Àrstotelische) phllosophen en de ,no€takallinoen i) dat

ziin de ,,lheolos€n in de geschrifter van ibn Rosjd; hij wilde de

doorneD uit Islaêls wjjnqaard wegrunnen en wie niei tevoren

elders de wetenschap bestudeerd heelt, zal in Moft Neboechíenl

onoplosbare moeilijkheden vinden. Dezelf de nethode hebben

3ndere voo,L,cltelijke geleerd"n gevolgd rrou\errs wernrg in

aantaj. zoals Gersonjdes, Chasdai Crescas, Narbonie Albalag

Joseph ibn Palquera!) in zijn encvclopedische werken en

Iehoeda Cohen in zijn werk Midrasj ha'Chostna)t) toenen

alleen de hoofdzalen, zodat het tiidverkwisting is indicn men

uii dergelijke erkeD de wetenschappen zo! vilten leren De

andue werksr zijn vertalingen uii hei Arábisch net talÍijke te

letterlijk vertaalde woorden waaraan men áan die taal ont-

leende beiekenissen setreven heeÍt die me! het Hebreerrvse

idioom stujjdig zijn en die het begrip van dê hehandelde siof te

zeer belenmeren. Een van de adviezen die Mozes Metz aan

zijn leraar Joseph Delmediso te daÍken had was dan ook'

vooral de Latijnse taal te leren. waarin de neÈste geleerde wer'

ken vertaald o[ seschreven zijn Vootts had zijtr leraá! hen ge-

raden, duidelijk geschreven boeken te kopen en steeds uit

,lêzelÍdê boeken te leren. Hierdoor wordt het onthouden van

citateD bevorderd, \Íat vooral een groot genak is bij de stan-

daardwerken, zoals de Talnaedh. Àlfassi s sodsdienstcodex'

Zoe'1), de werken van Mainonides va' Aristoteles en ibn

Rosjd oveÍ de philosophie van Hippocrates, Galen s en ibn Sina

over de seneckl,nde, de Abnasest er1 CoPelnicus verk oveÍ

i) Moetakalli'noen, beoef.naaN van dc Kalánt spitswÓndise dialecii-

sche ArabisclE sódsdieníphilosoPhie Cf ó a Dr' I Goidzlhet V'desungën

,ib.'.íên 1slan, Heidelbdg, 1925 p 94 ei 17a'179' 
"1 Wat.t't is bedoèl.l Sjedtob bèn Josph Palqu*a ol Falàquera cÍ

Mo;iE Steiíshnei.r.r, die htb.ábche Xbe.setzunset des Mittelale6 Ber

lin, 1E93, p. l.

rt Joodse s@qoiênstcode,

, 113

de ashoromie, dat van Àlhacen (Ibn al-Haithan) oveL de op-
tiêk Euclidês Ele,rê,.á êá

Dit schrijven bevat voorts eÊn beschlijving van Delmedigo's
!literlijk en karakier en een opso'nmins van zijn roemLijke vooL
ouders en van zijn geschriften; na de,e uitvo€rig€ inleiding
gaat Mozes Metz over tot de beantwoording van de veten-
schappelijke vragetr van Zérach bar Natan, en wel in d€ eerste
plaats, hoe Mozes Metz dacht over cte physiscbe ilrondoorzaken
van Aristoteles, t.w. oerstof, vorn en vornloosheid, of dezc
nanelijk iD d€ Tora zijn aangeduid in de rvoorder ,.Lohoe wa-
bohoe' (Gen. I :2), zoals sommise verklaarders nenen.

Moz€s Metz beweert o.a., dat, naar hij neen!. zijn leraar
(Deltuedigo) deze grondoorzaken niet aanneent, het bestaan
van oersto[ en vorn geheel o.tkeDt en voo! a] het zijnd€ dri.
grondoorzaken aanneemt, nl. de waLmte (de zon) als actievc
en het droge en vochtige (aarde er Nater) als passieve oor
zakerr. Mozes Metz ,eU ontkenl, dat er zelÍstardiee rormer
Inr'à3t hrlr! ] bÈstaan en noeDrt dcze drornerijer en fantasjc.
Hij wordt wegens dÊ:e opvattiug door velen aargevallen, daar
klaarblijkelijk eruit voortvloeit. dat het voortbestàdn van de ziel
na dedood niet nogelijk isr). Doch zelfs nrdicn neri stelt. dà! er
zellstandige lormen zijn en dal de ratioDale ziel één dàaNan is.
kont men, aldus MozÈs Meiz, toch tot noeilijkheden, omdêt
immers volgens Alistoteles en anderen deze niet te scheiden is
van het lichaan. daar alles wat zich beweest, deelbaar is, seljjk
Àristoteles in de Págs,ca (VI, 32) aantoont. Hieruit zou dus
voortvloeien, dat de ziei deelbaar en dus stoffelijk is. Het ant-
woord van de ,,noetakallimoen : dat de ziel zich in een ondeel-
baar ogenblik voo.tbeweegt, is ict afdoende en wordt door
Aíistoteles in de P/rqstca (Vl. 29) ontzeruwd. \zolgens Plato
en de kabbalisten is de ziel gecn zeltstandige vornr. doch hecÍt
zij een van het lichaam onafhanlelijk bestaan. Hieruit zou even-
wel voortvloeien, dat de ziel een stoffelijk substraát noet heb-

1) dààr dc ziel b6chouwd werd
Maidonidês' Mtsj,é 7o'a, Hil.hoth

als de ,,wo.n var h.t licbaan. Cf,

Iesodhé Tora, IL 3-5 €n IV, 6-9.
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ber, zoals inderdaad enkele voorname Christen-theolosen aan-

ook de kabbalisten ten aanzien van de engelen

daar zij anders niet zouden kunnen bewegen, tenzij zij stoffelijh
valer. Het is zeer wenseliik, de argumenten tegen deze opvat-
ting te w€erl€sgen, ondat nen dan de onslerfelijkheid van de

ziel er de voortbewesing van de engelen kan handhaven.

Kenmerkend is in dit schriiven ook een uitiÍg over de ver-

houdlng var gelooÍ e rvetenschap, een sellefkoosd onderuerp
bij d€ aanha.cers van Aveuoës. ,,ln overeenstenming net dat-
grre, va! ik van nijn leraar seleeld heb, dorf ik onbeschroond

te zesgen, dat wetenschap en geloof gesche]den moeten blijven.
In de philosophi€ noeten wii bewijzeu brengen voo! onze opvát-
linger e' mogen \l'ij niet zeggen: Zo hebben wij als haditie van

onzc vooioudeLs, ol Zo staat het in de Toía Ze1[s indien ver
slandeiiik. redeneÍinq iot resultaten zou lejden, die in strijd ziin

Írr het geloof, dan is dit geen absolute tegenstrijdigheid .

D. mens. \'ie!s vcrstand voldoende oni$'ikkeld is. moet de veí-
jrtaD.l€lijkc rcd.ncring Dicl ontniddellijk verwefPen voor h€t

r'rloof. \'ant o ziln vetl InaDicrcÍ, onr het geloof te handhaven.

rnaar zij zijn ni.r altii.l bekend, doch indien het geiooÍ waar is,

knn het.i.t jn s(,ijd zijn met de Waarhejd...'
Van belanq is ook de volgende oÍthu11ing:,,AI deze $'eten-

schappen, die men de .,lheologische noeÍnt, zijn g€bouwd op

wankele gLondslagen, want indien de oerstof fantasie is en er

seen sferer bestaan (want mijn leraar heeft door een overtui
gend bewijs aangetoond, dat deze lucht zich uitstlekt tot zeer

grote hoogte, waar zlj wegens haar fijDheid en doorzichtigheid
aether heet) e[ de sterren zich van natur€r) rondbewegen

lin tegenstelling tot de €lemenlen. wier aarci het is cm tot rust
te komen cn die. \\,anneer zii blit€n hun besiemde plaats zijn,

naar bover of naaL beneder bewegeD, totdat zij weer op hun

I) Vdlle$ de plilósóÍi. van ibn Sina eá. h.d clke plaíeet ee. ziel en

c.n li.l]aànr, dic door een hógs seestcliik wezen $arèn voortgebràcht. De

ciÍkelvo nigr l)0\'.!in0 r.n d. sl.ren n.rd tls tcD vrijsewi]de bes.housd
in tegerstellins Lot dê natuu,lijke oÍ rechtlijnige Ct. Dr. Tj de Boer, re
u,ijsbeseè.te ín dêí Islan, Haatlem. l92l , p, )37 -,4A
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plaats terugsekeerd zijn) en e! daarvoor geen bervegende
wezens en afzonderlijke seesten nodis zijn, dan is deze sehele
wetenschap overbodig gewoLden en hoeveel penn€n zijn er nict
gebroken en inktpotten seledjgd over dergelijke disputerl
Men noemt hen, die zich net dergelijke onderv.'erpen bezis
houden, ,,theolosen', doch mijn leraar was boos op degencr,
die herl zo noenen en hij pleegt te zeggen: Het ware te wen-
sen, dat wij het Íècht zouden hebben, ons natu!íphilosophen te
no€nen, vant God is in de henelr). . . Wat moetenwijhetqe-
loof bouwen op de daselijks wisselende denkbeeldeni het is
inners veel beter, naaÍ Gods huis te gaan in het voetspoor van
de Joodse kabbalistische geleerdenl . . . '

De tweede vraag van Zérach aan Mozes Metz behoÍ dc vr.-
ger, die Delnedigo en ecn geieerde Àrahier,'Àli, te Kairo el-
kaar seste)d hadden; de derde liep over een knaêp te Gróditz.
dle nen alsemeen ais cen wonderkind beschouÍ,de cn de vierdc
behelsde een verzo€k, jets mc€ tc del€n i,an dr gthcirnr:rr dr,
physica eD de verkingen vár dc che ic. die Mozr,r Mr:tz..an
zijn leraar gehoord had.

3. De t.genstelling trssen Á,e.Íois,rê ea rrorlearc orctea-

Ter iilustratie van cle indruk. die de woorden van Mozes
Metz op Zerach maakten, laten vij thars de ticnde cn elfd€
vraag, door hern in Elien aan Dehnedigo gesteld. in uertal Íl
r o)gen.

Tiende vraag. Ontrent de hemel.

Ik be! onbekend m€t álle niellwe ontdekkingen tn il. weet
alleen, dat, wat lk ge)eerd heb uit de boekcn van Aristoteles en

diens groten commentator ibn Rosjd. TocD ik cv.n\\'cl de woor

1) Zilspelhq op Kohelet 5 : 1.
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den van uÍ' senoenden bekwamen leerlins. Rabbi Mosié 1)

hoorde, di€ niet schroont, geheel ardere opvaitingen te veÍ-
kondigen omtrent de substantie van de sferen en sterrên, was ik
verbaasd en werd lk een ander nens. Ik dacht namelijk altjjd
dat de bewjjzen van den phllosoof!) omnent de substantie van

de sfe€r overtuigend waren, dat deze bestaat uit de ,,quinta
essentia en wat haaÍ materie aangaat, niets gemeen heeft net
de vi€r elementen, zoals Maimonides aanneemti de woorden
van Àrisioteles in het boek De coelo zijn onaantastbaar. ID alle

universiteiten heeft mer zijn opvatting gevolgd en de verhalen

van de 1'ora komen goed uit en zijn juist volgens zijn stelling
lndien ik riet wist voor wien ik sta, gij vader van alle wijsgerer
van onze liid, dan zou ik allerlei bewijzen en íede

cn rvater scheppen uit di€pe putten, on de woorden van den

philosoof te verdedigen en te versterken (indien dit Íog nodig

Hoe zouden niet hemel en aa.de op hLrn gLondzullen wanke-
]en. i,ldien wii aannemen. dát deze lucht zi(h oneindig ver uir
st.ekt. dat er ,reen hemel is daêrb iten eD dat de st€rren daarin
driiven of zwever. Volqens deze opvatting zouden de woorden
van de Tora en de profeten (wat God verhoede) op foutieve
opvattingen berusten en zou de voortrefÍelijke rangorde bij

het bestuur van dc wereld niet neer bestaan, daar wij het be-

staan van God niet zouden kunnen bewijzen, noch dat van de

engelen, di€ de sfere! in beweging brengen (want, zods ibn

Rosjd schrijÍt. js er see1r ander overtuigend bevijs on de Eerste

Oorzaak te kennen. dan alleen door middel van deze sarienge-

steld€ bewesins); de aaneengeschakelde keten van oo.zakeD en

ge'olgen zou ondeóroken worden evenals de ftllzi€k van het

heelal en de verbindiDg, waarmee hct een in het ander griipti

de physica en de theologie zou ire€nstorten Ook zou een deP

gelijke astrononie geen vasle basis hebben. Wani waarom zou

de zon. die zo licht van aard is en in de hcht zweeft, steeds de

111 --
verduisterirgsbaan volgen en niet rechts of links afbuigen?
Wellicht nemen zij, die een derselijke astíonomi. aanhans.!,
afzonderlijke seesren of ziêlen aan, die de .,vormen' van dc
stelren zijn en bepalen die de hemelse cnkelbanen en is htr.
beweging derhalve niet een natuurlijke, doch eeD vrjjvillige.
Tegen al deze hypothesen kan nen belangr;jke weerlessingen
aanvoeren; wegens de geringe betekenis van deze opvaitingen
werd het overbodig geacht ze te schrijven in de boeken van de
peripatetische vijss€ren. Het zijn de víeemde denkbeelden van
de Orden, welke cte philosophie van Arisioteles trachiiq ontze-
nuwd hee[t. 

.wat 
is vo]gens hun opvatting het beleisel, dar deze

lucht zich oneindig ver uitstrekt? En indien de aardbol niet het
niddeipunt van het heelal is en zijn plaats njet her nidden
(want bij het oneindige kan nen zo nin van een nidden spre-
ken. als van liteinden), dan zou ik saarne villen weten, waar,
om hij niet \,an plaats verande.t. En hoe kán er sprake zijn lan
ninder grote of grotere afstand, snelheid, stilstand cn vÈrplaát,
sing, die nen bij de sterren wêarneemr enz.? En het noeitijkste
te begrijpen is, hoe een ster twee tegergestelde bewegingen zou
maken. Ook de beveging in de brcedte is moeilijk op dez€ wijz€
voor te stellên. Dezc nieuwe jd€eêD hebben nij dan ook in grotc
onrnst en verwarrjng gebrachi. En wat hoo. ik, dar uw leerling
beweert, dat gij door een overtuigend bevijs tot her inzicht ge-
konen zijt, dat de hemel passief en vÈrgankelijk is. cij aanzien,
lijke onder de |oden. ik zal Lr niet Iaten gaan. atvo.ens qij mij
ge?egend hebt, want ik dwaal als een dolen.l schaap. ik sta nog
buiten bij de groep van de rondtrekkend€n, waa.\,an Mainoni-
des spleekt1) en ik ben nog nier uitgcnodjgd in hÈt paleis te
verschijnen. Ik heb verschillende geruchLen sehoord en ben
beschroond, al te gauw geloof te hechten, opdar ik niet de
plantlngen onverbak. Derhalve verlang ik sterk naar !, diÈ zo
nachtis in kennis ziit.

EiÍde vraas. Ove. de bouw van het heelal en de astrononie.
1v1/ie ,ou onz€ nale seloven? De aarde Nankelt op hêar

1l Mo.é Neba..hi.,n. L5t.
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q.ondzuilen.Er zijn in onze tijd,in navolsirs vanArjstarchusl)
odere geleerden opgestaan, Nicolaiis Copernicus eo zijn

aanhang, die de thesen van de vroegere astronomen e. Philoso-
phen onjnist hebben ve'klaard, de zoD, het licht van alle lichten,

in het midd€n van de wereld hebben seplaatst en de bol van

aarde en ater als één van het hemelheir in het wereldruim
onder de planeten. De aarde maakt twee ktiÍglopen tegelijker-
tiid: een daseliikse en een iaarliikse en daardoor hebbetr zij

bet€r de werkelijke afsta.den benaderd en is men tot nauwkeu-

riÍler.esultaten op het gebied van de sierrekunde gekonen.

Indjen neu evenwel m€t dit oognerk de andere astronomie

vckozen haC naar erkend bád, dat rij onjuist was, dan zou ik

zwjjqcn (want ook de thesen lan Ptolenaeus omtíent de excen-

Lrisch€ cD concentrische cjrkels ziin oniujst en van onwaarde.

zoals l\'lainonides in Maré Nebaechie,n II, 24 schrijft'g) Tíotr'
r., nd"l,q,ablltr d,r r r oni,ri rp pr"eF,.'er $are.on
(lusies kunDen volge". Zo steUen de astronomen voor het leve-

bewiis hypothesen oP.) Doch zij gedrasen zich

overmoedig tegenover de vroegeren en spreken in trots dat djt
de ware. gebaande en voortreffelijke veg is, de weg van Ptole-

ma€us daarcntegen verk€erd en dwaas en .lat er veel aÍguneÍ-

Hun aanhansers verkláren, dat er tal van weíelden zijn zij

:i€n op d,r bol van de maan worrden heuvels en m€len en nis-
schieD zijD er op allÈ st is de dwaas geplaatst op

qrote hooste teNijl de rijken Lvan seestl in de laasie wonen3).

N{ijn voet€n wankelen. teNijl ik b€wees net mijn aarde en ik
wacht met orgedulci, tot ik verde. zal trekken naar een wereld.

die bet.. is dan nijn v€rbliiI op deze onherbergzane aarde en

mijn ziel hoog:al ueielef in de wereld van de planeet Mars

r) Àristàr.lus van Sa,nos. a 250 jaar v. d sew jaàrt, voornaanrst€

aanha.gd vaD het helió.eniris.hc we.eldsystcenr in dc Oudhcid
i) Cl. S. MuDk, Le sidc dcs..sa.és. (Traductión) ll Paris 1861, p.
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Jupiter of Saturnus enz.
Gij zo deskundige op allerl€i gebied, zeg nij toch o[ dcze partij

het aan het rechte eind heefr en zo niel. schrap dan hlrn opvar
tingen uit uw boek, dat gij geschreven hebt om ze verder te ver,
breiden, selijk uw leerling, die hun mening aanhangt, vertetd
heeft.

4. De antuootdèn oan Dehnedigo.

Delnedigo had nog binnen her jaar het anrwoord op de vra-
gen van Zérach grotendeels klaar. zoals blijkr uii e.n sctlrijven.
dat hij l3 Siewan 5381 (162j) aa! e€n ii,,ienlijke. I.rocl
rlchtte en waarir hii zich veroDtscholdigt ovc! d. v.rtfaging hij
de beantwoordins van diens vrasen,). Het sedeette va! deze
brief, da! op Elten betr€kki.,r heeft. luidt ald!si

,,U hebt nij verder gev.aagd náá. mijn op,/atting over tal van
ond€Nerpen, die ik nerendeels nieL rveet, zoals over cle invloed
van namen, hetzij heilige oÍ on.eine e! dc dêden van d!ivets en
soochelaars etc. Anderen hebben Íecds vóóf u deze vraaen qe-
-reld. m"r nar" dp oetÈ",de Zca, h t, ,, N", ,i cl e e", or À--
antwoording van zijn vragen aanqcdronger hte[t. Ter volcloc-
ning aan diens verzoek heb ik l3 hoofdstlkke,r qcschreven cn
ik heb het werk geno.nrà: Ma jan Oahnien. ttl tlct cersÍc hoofd-
stuk heb ik de rriqonomerfic behandcld. q,e re de basis vo.mr
voor de astronomie. ik noehd. her daaro'r,5oíJI t,-,i.soí1ft
{het sehejm van d€ basis) I. hcr twe€de hoofdsílk heb ik de
eerste twee capita ran de á/rnagesr behrndctd e! dc Deesrc
vraagstukken van hÈt ,primun nobile onder dc naan Ciroelr
koth Sjanajin (de Íetten van h.t heetal). In het derde hoold,
stuk heb ik al het v.rder belatrgijjk€ van de ÁÍragcsr cr van
Dc rcrclutíonibds cotpo.tur .aelestía11 van CopcrDicls en her
rverk van Àlbaten orrrent de aÍstanden en dikrc van de síeien

1) Elie-, p.81,
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en de maten van de bollen van alle sterLen en verdere irteres-

saDte zaker vcrklàaíd onder dc naam Séler Ceboeroth ha-Sietn

(de macht Gods). h her vieÍde hoofdstrrk hcb ik de construcric

van all€rlei bcDodigdheden van de astronomie lriteengezet en

andere bekoo.lijke zakeni ik noemde htt lvlisedh Sjanajittt
(de bekoo.lijkheden des henels). ln hei vijÍde hoofdstuk heb

ik êlle krnstgrepen van de tov{:oaars en hun gereedschap en

trucs triteengezet, ,odal degeen, die ijD boek leest niet meer

'verivonderd eLovcL zal ,iin. daar de zakÈr en hun ooLzaken hern

duidelijk zullen zijn. Vooris heb ik daarin gespLoken ovcr de

leer van de labbala haar ritqa.qsptnldr cn tJrondslaqcr en Loi

hoe"er de macht var clegrn-L..liÊ zich Érei haar bezig horder
qaat en hoe qroot haar macht is bij de speculati€ omtrent het

Go<ldelijker over dÍivcls, wichelarij en droomuiilegsing en de

klrrst van hànd- en gclaatlezenr ik noende het Ta aloenrcIlt

CloiTara (de vcrbcLgenhcclcr van de v,jsh:id) In het zesde

hooÍdstuk h,rb ik gespfoken over de astrologie €n *'at ik daa'in

voor belans,ijks itevo.den heb: ik noemdc hct OróoÍlt Àa-Sla-

r?altn (cle tcl{enen des hemels). In het z€verde hoofdstuk heb

ik sesprokcn .ve! !€rschillcnde moeiliike vraagstukken en daar-

in hcb ik e:i ni€lve Àlgebra onderwezen; ik noemde het

a{.rcl.,, Áàterrcn (dc spijs der nachtiscn) ln het achtstehoofd-
stÍk heb ik scsproken ove' de Àlchenie en d€ 

'reheirnen 
van de

Physica: ik noenrdc ht1 Mcgalí h .ekóth (onthrlleL vrn dc

dicptcn) In hct n.lJrDdc fiooÍdsiuk hcb il{ hct boe(, p/rorisna:
ran Í{ippocraies eccitu.rd. dat ik !it Ict Crichs in h.t lle-
b.ccrws vcrtnald heb; ik nocddc h.t Mclcor Biia (de bÍon der

wijshcid). Ir het tieljde l,ooldsluk heb jk de b€wiizen van

Àristoleles voor d,: .,qrlnta esseniia één loor één v€€rlegd,

al wat er stant in het boek De coe/oi ik no.nde het'Éseft la-
Sta,,air, (de substantic des hcnels) In het elfde hoofdstuk

heb ik alle Lvpothes.D van de astronoden omtrent de steÍen op

dr rveegscraal selegd er heb ik de nadelcr' die lit elk van de

opva!tnrgen !oortvloeicn, uileenge2et en anderzijds het nut;

voorts de noodzakelijkheid. velke CoDcuicus qedrvongen heeft

te stellen. dai de aardc bcgeegt: ik noemde het 'ÀnroedÁé

- 12L

Siamaii'n ide zuilen van de hênel). In het twaalfde hoofdstuk
heb ik een aaÍrtal thèologische onderwerpen behefÍende de
hoofdzaken van het gelooÍverklaard onder de naam can Ná'oel
(gesloten tuin). In het deÍtiende hoofdstuk heb ik eetr aantal
zaken verklaard, die den hoorder vreemd klinken, zg. para-
doxen; ik noemde het Ma jan Chathoen iverzegelde broni.
Wegens de talriike beslomÍneringen kon ik ze nos niet in vaste
vorm rangschikken, want zii zijn bij nij nog als ongevormde stof
en ik kan ze nog niet zenden, totdat ik sedurende de lange
avonden van de komende vinteÍ wat neer tijd heb.

Daar dit schrijven van Delnedigo, zoals wij sezien hebbetr.
uit het voorjaar van 162l dateert, de eerste brief van Zerach
een jaar vroeger gedasteketrd vas, \'eten wij dus vrij naswkeu-
ris, wanneer Ma'lan Gannien in hoofdzaak gereed kvan. Na
1621 zijn in dê hoofdinhoud van het weÍk seen wijzigingen van
betekenis aansebracht, daar de inhoudsopgave, bij het drukken
in 1629 vervaardigd 1). in grote trekke. overeenkornt met de

In een ander schrijven van Delnedigo uir zijn poolse tijd
spreeltt hr; eveneens over zijn antwoolden aa. ZéÍach.)r ,,Wat
njjn ziel betreft, ben ik jn onzekerheid, wanr alleen dir weer ik
en geloof ik vast, dat zij onsterfelijk is, en geen bewijs noch
argument daarteseÍ ácht ik van waarde. Doch ik beÍ in twiiÍel,
welke van de opvattingen ik ooet volgen van degenen, die aar
de onsterfeljjkheid vasthouden, opdat zij nii bevrediging
schenke en ik haar kan verdedigen tegên de tegenstanders
(want dit is de taak van den verstandige en godvrezende. niet,
dat hij iets gelooft, waarvan hij het wezen niet begrijpt, zodat
hij, wanneer nên daartegen vragen stelt, sprakeloos €n be-
sclaand staat). In rijn antwoorden aan den geleerde Zerach
heb ik de menins van de kábbalisten gevolgd en de bewijz€n,
die dáarteseí zij., ontzenuwd, ofschoon ik in niin ieuqd zeer
gehecht was aan de nening van Maimonides; waÍt ik kon niet
begrijpên, hoe zij lde zie]1, indien zij een zelfstandiqe vorn is,

r) Zi. bljláse lV.
,) Elien, p. 62. Dir citaar is ool ove.igens van belans.
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kon scfeiden lvan het lichaam]. In mijn jeusdjse onbezonnen-
heid zej jk, dat de ,, an heales ,) geen deel aan de toekon-
stis€ wereld heeft, daar hij niet gesubstartiveerd is door de ver-

seestelijking. Slechte en ijverzuchtige mannen hebben deswege
praaties in de wereld gebracht, om zich op Ílij te wreken, als
zou jk de onsterfelijkheid van de ziel loochenen." Delmedigo
wijst er dan op, dat hijzelf zowel als vele van zijn voorouders
de vijsbegeerte bestudeerd hebben, doch niettemin steeds wets-
getrouwe Joden zijn gebleven en gaat dan voort: ,,Deze slechte,
dwaze nensen hadden moeten bedenken. dat de wil Íiet kan
heersen over de krachten van de ziel met een absolute, despo-
tieke machti), naar alleen met polÍiek€ nacht3i, d.w.z., oI-
schoor zij luisteren naar de wil van den nens, toch hebben zij
de vrijh€id om zich ertegen te veÍzetten, zoals AÍistoteles in de
Efáica schrijftj sons kunnen er voorstellingen in de ziel zijn, zo
sterk. dat de wil niet bij machte is. ze er uit te verdrijven. In de
s ta a tkLrndig e philosophie is reeds komen vast testaan. dat er geer
zaak is, die mên begeert, irdien die niet te voren doordacht is.
want het verstand heerst over de wil en geelt de prikkel voor de
wii. Hoe is het dan nogelijk, dat lnen zou willen, wat men Íiet
begrijpt of in strijd rnet hetgeen 

'nen 
begr,jpt? De wil is niet da!-

gene, wat mên voorgewend spreekt, doch vat nen in het hart
wil. Hoe kan rnen dan afkeuren, wanneer iemand njet wil se-
loven, wat stÍjdig is rnet dat wat hij zich in zijn geest voorstelt
of dat waarvan verstardelijke redetr€lins de onmoselijkheid
heeft aangetoond? Dit is een kwade ziekte; het Opperwezen zal
hen daarvoor niet straffen: daar onrecht verre van Hem is. Ook
de civiele Netten letten alleen op dengene, die ,iJn opiÍies aan
de nassa bekend naakt en het publiek doet dwalen, doch niet
op dat wat Inen denkt. . ."

Dit schrijven is njet gedateerd, doch het noet later geschre-
leí zijn dal 23 Siewatr 5384, de datr,n, waarop de vraqer zijn

1) ónontwikkelde €elovise.
1) zoars een heer over zijn slaven.
3) zóals ee" konins ovÍ :ijn onderdaí.!.
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brief aan DelÍnediso Íichtte, di€ roen nos in Witna verbleeÍ.
Tussen 1624 en 1626 heeÍt Delnediso nog koÍe tijd vertoefd
te Hanburs, vanwaaÍ hij wegetrs een daar uitsebroken epide-
mie naar Glickstadt trok; vandaar ging hii naar Ansterdam.

III, DELMEDIGO'S VERBLIJF TE ÀMSTERDÀM;
HET DRUKKEN VAN E'1EM EN

MA'IAN GÀNNIEM.

Op 5 Tanrnoez 5386 129luíi 1626) waren de bestuurders
van Betlt lisraëI. één van de drie toen besraande Portugees-
Israëlietische gemeênten te Amsterdam, ir vergadering bijeen
sekomenj daarbij was ,,Haham Ruby foseÍ del Medico'onr-
boden. Men dêelde heln mede, dat het de wens van de seneente
was. dat hij in deze stád zou blijven. aan de daartoe seschikte
ionselui onderwijs zou geven, voorrs zou prediken en her anbr
van Íabbjjn van deze gemeente bekleden. Daar echter de ge-
meentekas niet bi, Ínachte was, om meerdere uitgaven re dra-
sen, hadden enige leden van de semeente. die kinderen hadden
en ande(e, die gaarne ,ijn predikaties zouden wjllen horen of
de sítdie van de wet wensren te bevorderen, toezeggingen ge-
dáan tot een sezanenlijk bedras van Í 500 per jaar. Delmedigo
verklaaÍde zich bercid het arnb! te aanvaarden. Àtdus een aan-
tekening in het aÍchief van de Portugese geneente te Àmster-

Het is nerkwaardis, dat, hoewel het bekend was, dat Delme-
digo te Amsterda'n vertoefd heeft, waar de piaatsnijder Willem
lacobs:oon (DêlfÍ) naar een schilderij van Wittem Cornelis,
zoon Duyster in 1628 een portret van hem vervaardigde, tot nu
toe nooit de aandacht van de geschiedschdjvers der porrusese

foden te Ànsterdarn gevallen is op de andere aanwjjzinsen er-
voor, dat Delmedigo te Àmsrerdán enige jaren het ambt vaÍ
rabbijn bekleed heeftl). Op versch iliende piaá tsen in d e bundel

1) Ze bijlase L
:) Door l. S. da Silva Rosa lcesdti.d.nis dc. pa.t s.Ióí1èn tc Anstc.

dán. ÀrÍ€rdan. 1925) wordr hij io her gehêelriêr s€noend. crátz (t.a.p..
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van zijn geschriften, die te Bazel in het jaar 5389 \1628-91 teÍ
perse gins onder de ltaaÍil Ta aloenoth cftosna, wordt de

schrijv€! als rabbijn te Ansterdan genoend, zo op het titelblad
\aí Bechienath ha-Dath') en in de inleidins ean Maeet la.
cÁosda ,), wáar de cor!êctor verhaalt, dat God hem geleid heeft
naar het huis van Joseph, die geestelijk voedsel verschaft aan de

Serardische |oden te Arnsterdam en Hamburs en die een zeer

drukke werkkring heeft in de leerschool en omdaf hij bjjna elke
week moet prediken {).

Van bijzonder belang is het slot van een blief ván Delnedigo
aan den drukker van deze bundel, Sanuel zoon van luda Leib
Sjatz, AsjkeÍazie, alsedÍukt in de inleiding van Nobheloth
Chogmat het luidi in vertaling aldus, ,,lk kan u een blijde
tijdins nelden. dat nanêlijk de geleerde Menasseh ben |oseph
tBen Israell die, zoals gij weet, rabbijn is van de Sefardische

Joden in de gemeente Newé Sjalom. alhieÍ te Àmsterdan, nijtr
boezemvriend is en dat hij nij oveueed heeft, de vragen van den
geleerde Zérach net mijn antwoorden êrop uit te geven. Reeds
heeft hij enjse bladzijden ewan gedrukt op mooi papier en met
prachtig€ l€ttertypen. Moge God hem een lang )even schenken,
want alleen hem ken ik ais een man van vertrouwen in dit land.
oud in wijsheid, ofschoon jons in jarenr hij js een sieraad van de
geleerdenwereld van ons volk in de osen van de
niet-loden. Ook schrijft hij geleerdê werken, waarvan de weer-
ga niet te vi.den is waar ter wereld ook. Hij wordt door Chris-
ten-theologen dagelijks geraadpleegd... Het werk, dat hier ge-
drÍkt wordt, heet Elten; daarop zal volgenMa' jatlGannien\l.

p. 1,14, n. 2) vijsr e N.l op, dat D. ..einc g€Nisse rabbinische Funktion..,
in der Gesend von Àrsterdàm ritseoefend heeft.

,) a'hrii nDr brrDms rir: iD rDr.
r) ui.rb hrr!"ob* p"p:o b,Jr!b5 rr ïrDbi xri t , ih': r tiri trrr 'x{

or1ir'r! brDrD lri,ior nyÏ ur '' ,i r!1 i* È'']rni

i) voorts vem€idt zijn srarschrirr h€m als rabbijn tê H..",;; fii';:
stc.dan (E/ien, ditgavr Odessa, inleidi.g).

i) t: ioD rr//ir! ï!*i ilry thri olri àliir irÉ i:,u: tt ro:Ê 'lli\
Nr hirbrr* ir lrto 'pp!e rroi D! re' ]Ï irri xir ner rD* abr
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Zoals uit dit schÍiiven. dat verrnoedelilk uit he! begiE van

1629 dateeÍt, valt af te leiden, las h€t ooÍspronk€lijk in de be-
doeling vaÍ den sch.ijver en van Menasseh Ben Israel, de art-
woorden op aue in Elien gestelde vrasen te public€ren. Dit
blijkt ook uit de titelbladeni zij vernelden bêide, dat de druk
in Elloel5388 (1628) begonner is.

Delnediso had zich evenwel te vroeg verheugd. Het was ook
den ,,deputados" 1) van de drie gemeent€n tel ore gekollen,
dat MenasseL Ben Israel in ziin woning een Hebreeuws werk
van |oseph Delnedigo (die, zoals uit het daarop betÍekkhs
hebbeflde besluit') blijkt, toen nog ln AnsterdaD verbleef)
liet druklen. Menasseh werd in hun vergadering van 13 Md
1629 ontboden en na enige discussie besloot Ínen, dat het tot nu
toe gedÍuktê woordelijk door Robier) Joseph Saloar, voorlezer
van de gemeente Beth Ja'alobh, zou worden ve.taald, in h€t
bijzijn vaÍ Robie Menasseh Ben lsrael, die eventuele moeilijk-
heden in de vertaling zou ophêlderen. Daarbij zouden aanwezis
zjjn de heer Chasan a) Àbrahan Cohen de Herrera met dÍie
vooraanstaaÍde personen, één uit elke geneente, gekozen dooÍ
haar bestuur. Deze personen zouden velvolgens rapport uit-
brengen en gêzanenlijk zou rnen dan een besluit neÍnen. De
druk mocht voorlopig niet woÍden voodgezet.

Naa! het schijnt, was Menasseh Ben IsÍael net deze 1Á,ijzê

van b€hand€ling niet erg ingenonen en wendde hij zich daárcn
tot de rabbijnen var Venetjë, ten€iÍde van hen een apprcbatie

rr iï rr"i,J ttDi blhi tr itr.Di nï'rt xBï,'
D rD"i ltr{r Nr*Dà hrn$ 5lD$ rr$ ]ll'tr ,hrID,
nrtb$ rÈtbrii rÈ rjil blD t ]",x! È':h* r* lnyr \r!, $jr
:E.r$ nr$i! !mD! ïtrr $ rÈ:!'ri ,È tr'1Fr n! ,ird, :È.iiM Èn'b>n lrrr Èr Èr urrr

'''ÈD Ïr,, t $t l!.rnr
1) De táak vàn deze afq.vaardisden was vooral h.t behe.r van d€ ,,In-

posta , een $ort ln- è! litvoerre.hta, eaarvan de opbreígst besteed werd
v@r d€ arnm van de dlie g€nedtd, Zí behártisdêÍ echt€r v@rts alle
alsenere lelaisen van de ,,Portusese Datie te Àdsterdan. C[. stjn b'j-
dras€ it: Gescáiede"is de. tdlèn in Ne.bnand, L e. 244 .n vlqs.

,J Zie hilàse \.
uJ Robie d cbasan heeÍt hier de belekenis van J@& s€l€€rde.
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voor het te drukken werk te verkrijgen en aldos de overbodig_
heid van een onderzoek aan re tonen. Dit zou althaDs kunnen
blijken uit hct feir. dat ruiur rqrcc Daanden na her g€noende
bcsluit van de depLrtados approbaties getekend werden door de
Venetiaanse rabbijnen Leo de Modena en SimchaLuzzatto Íop
l0 MeracLen 5389 : 30 Juli 1629) en door hun collega's
Nechenja Saraval (in de week van t8 25 Àugusrus) en

la akobh Ic-beth ha-Levie (onsedateerd).
De vier rabbijnen verklaLen daarin. mei insremDing kennjs

genornen te hebben van de vragen van Zérach en rhans net
bclangstclling uit te zien nanr de anrwoorden, die Delmedigo
crop seseven he€lr. Bljjkbàar hadden zij dus alleen inzage se_
kregen van het reeds gedLrkte d€cl van het s,erk.

Inmiddcls vlotte het niet erg mer het ondeEoek te Anster-
dam er voltooide Menasseh op 27 Au,rlrstus EIie (her se-
dc"lre. dar de lrdqen \dn 2i,.,(h h"lrtlc). Op 2 Septcmber
kwímen de deptrtados opnieuw bijccn. jniegen$,oordigheidvan
Robi€ McDasseh Bcr Isracl. Robic Àbraham Cohen de HeL-
rera. Robic David J€ssurun, Robir Isac Scnior en Robie Isac
Àboab. Besloten weÍd. dat Menasseh aan de commissie zou
overgeven. u,at hil tot nr roc vaD bcr vcrk gcdíukr had, bene-
lenshetnog t.dr!kken gcdccire, hetgcen dooL haar onderzocht
zou s'oLrlen. Irdien zij zon bcvindeÍ dat cr iets in voorks,am.
dat strijcliÍl was nrct dc ecr vancod o[ met dc goede zeden,zou
zijhetopschrift nrccten stellen. wclk .apporr de gedeputeerdeD
aan Mciasseh zouden doorgeveD Hij kon diar schrifretiik op
antwoordcD, dat hij het meL haar cerls was. of vaarom dir niel
vcbodcn rvas. Dc qeleenler zorder dan zoDder vcrderereptie-
keD een beslissiÍg nenen. Tenenrde ve.derc disputen te voor-
komer uroesten alle aànwc:isen dczc ..Lllrina Rezolussao .
(aariD rcvcDs hcl besltritvan l3Mciherrocpcn\,crd,tekenen,).

Ofrtrcnt het resultaat van hct onderzoek is geen berichr tot
ons Sekomcn, doch het bliikt voidocndc uit hct fejt. dat dedruk
nn Ma ian Gannic t nid'rrcr voltooid js. Dc vollediqsre exen-
plaren van lllierr en Ma jan Gannicn. die Nii zasen. b€vaften,

1i Zic hi rs. nr,

//l^,
/íG,r^-'-v nd

Definitief besluí tor censuur
lsrael gedrrkt (bijlàce III).

D.lmedigo's Ma'jan Ca, i.r,, in tr,29 door Menasseh Ben

Archiel pott. kr. Ae t. Ahst tdan

Xís" .1-odt^'5-
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behalve het reeds genoemde portrei vaD Delmectiso 1)i

titelblad van Elien, vermeldend als besindatum va. het druk,
ken Elloel 5388i

Latijnse inhoudsopgave,
de approbaties van de Venetiaanse rabbij.en;
de drje brieven van Zérach,p.l-27i
de brief van Mozes Merz aanZ&a.h. p.27-511
een bljef van een oudl€erling aan Delnediso. p. 51 en 52;
aDtwoord ván Delmedigo aan den voris€ (?) p. 53--64;
gedeelte van een correspondentie tussen twÊe rabbij.en over

het vonderkind tê Gràditz, p.65j
een citaát over driehoeksmeting van Izak Israëlie, p.66 73:

een brief van Delnedigo aan een onbekende, p. 73-.83;
een nededeling, dat de druk van Elierr voltooid werd op 8

Elloel 5389 (27 Àusustus 1629), p. 83;
titelblad van Ma jan Gannient, vermeldend als besindatum

van hèt drukkên Elloel 5388,
voorbericht van den dmkker Menassch bco Iosepb Ben Is-

inleiding van Delmedigo. aanvangerde oet het \\'oord
,,Achoez.p.1 7:

antwoord op de ee.ste vftag !ar ZêÊch. p. 7- 71:
antwoord op de iweede vftagranZda.h, p.72 140.,

antvoord op de derde víaag van Z&ach, p 111. 191
verklaring van de 70 paradoxen vàn Zérách, opnieus' gepaqi,

nee.d, p. I 80.

Op te rnerken valt, dat van de inleiding ,,Achoez , die door
Geig€! naar een handschrlft volledig is g€ptrblicecrd, een groot
gedeelte. rvaar Delmedigo zich zÈer scherp aÍkeurênd over de
kabbaja tritlaat. is wegqelatcn; het;s evenwel twjjfelachtig. of
dit ook het gevolg is vaD de !itgeoefeode ce,suur. N4,nder rwij-
fel kan er bestaan omtre.t de ontbrekende antwoordcr op neoen
vragen van Zérach, waaronder die over de waardc van de kab,
bala en orntrênt de theologische onderwerpen. Da.rlrit is wcl

,) cÍ. l. s. dá sirva Rosa, cáraror6 . . . Te,roo sÍ.r/rr" . . Mefu"*'/r
Ben k.ae!, A dan,1927, no.6 (lees ald. i.p.v. Elia /o:.ls.lo,r'dd Mediso).
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geen andere con€lusie te trekkên, dan dat Menasseh geen toe-
stemniDg kon verkrijgen tot het drukken.

Vanzelfsprekend vas de verkoopwaarde van het werk in
deze onvolJedige vorrn veel seringer geworden. Tenejnde het
o.tbreken vaD n€gen hoofdstukken minder opvallend te maken,
u.rden in de Latijnse inhordsopgave, die bij het Nerk qevoegd
is. de eerste 3 hoofdstukkenvar Ma jan Ga nien alseerste de€l
en het derriende hooÍdstuk (de 70 paradoxen) als een afzon-
deriijk werk aansekondisdl). Het reeds in 1628 gedrukte tit€l-
blad venneldt evenwet niets van een dergelijke verdeling.

Na Mej 1629 vinden Nij van Delnedigo geen spoor meer te
À'nsterdam. Vernoedelijk vond hij het na de opschuddins, di€
de druk van Eliera verwekt had, raadzaner, te vertrekken.

IV, INVLOED VAN DELMEDIGO OP
MRNASSF]H BEN ISRAEL,

Syrnpathiseerde Menasseh Be. Israel rret de denkbeelden
van Delmedigo? llieLvoor zou all€lecrst hcr feit kunnen spre,
ken, dat hij, de rabbijn va. Newé Sjalon. ecn werk liet drukken
en de drlk wilde voortzetten, olschoon het de Soedkeuíing van
de andere rabbijnen niet kon wegdragen. E€n aDder bevijs zo!
nen kunnen aanvoeren uit het reeds eerder vermelde getuigenis
van D€lmediqo zelf. die Menasseh zij! boezenvriênd en ,,den
enigen man van vertrouwen in dit land noemt.

Van belaig is voorts, dat Zérach bar Natan, die de vlagen
tol Deimedigo gericht had. ook zelf in couespondentie met
Menasseh Ben Israel sestaan heetu. (Verkeer tussen orthodoxe
rabbijneD en Karaieten kwam zelden voor )ZérachhadeLken-
nis van geronen, dat Menasseh Ber lsrael de dftkker was van
Eliet , voorts, dát Delm€digo met zecr veel lof over hen sprak
iD Taaloe oth Clrogrra en tenslotte had hij ook gehoord vaÍ
een werk van Menasseh in de Latijíse taal (welk€ hij evên-
wel niet verstond), \'aarin deze op k!ístige vijze de tekst

iisfó.! ,r./ /itc..hte, Vól.
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nÈrh ï'1rÈ nDI.(Ps. 85 : 12) als drukkersrnerk had gebruikt.
Daar een dergelijke ,,drievoudige dráad niet zo spoedig verbro-
ken wordt , gebruikt Zérach dit all€s als introductie, teneinde

Menasseh te bewegen tot h€t drukken van enige werken van

Karaietische schrijvelsl ). Mena$eh heeft ook werkelijkin5403
(1643) één van de senoemde werken voor Zérach gedrukt. Er
zijn slechts twee exenplaren van bekend, bcide in cle bibliotheek
vàn het Portugeeslsraëlietisclr SÈnina.itrn te Àmsterdaft. ln
één van de €xemplaren heeft Menasseh de naam van Zélach op

het titelblad wesselatên en daarvoor een andere, wáarschijnlíjk
geflngeerde, gezetl ).

Het door ZéÍach aanseduide werk van Menasseh Ben Israel
kan zíjnt De c.eatione ptoblenata XXX oÍ De resutíectione
,norfro1trn, Ànsterdam, I635, resp. 1636. ln het eerstgenoemde

werk komen enkele passêqes voor, die uit de nond van een

orthodoïen rabbjjn wel vr€end klinken; zo het opschrjft var één

van de hoofdstukken (p. 2a), .An Moses historiaó creationis
nundi, ex ingenio suo coníinxerit, án vero eius cognitioneft
habuerit, v€l per t.aditioÍe . vel per revelationern. Het hoofd-
stuk zelf vangt aan: .,hgenium hominis eo,nagis propeDdet, ut
credat mundun ab aeterno fuisse, quan habuiss€ aliquando
principjum. Itaqr Íieri non potrit, ut Moses ex jngenio suo coí-
finxerit rundi oeationem. . .

Dat ook de bestuurderen van de loodse gemeenten niet ten
volle vertrouwen hadden in de rechtzinnlgheid van Menasseh,
zou kunnen bliiken uit de omstandigheid, dat verscheidene van
zijn werken eerst nochten verschijren, nadat hij zich censuur
vanwege de gemeenten had moeten laten welsevallen. la, zelfs
was de publicatie van één van zijn werken aanleiding tot het in-
stellen van de betreffende bepalingen. Korie tijd voor het ver-
schijnen van her eerst€ deel 'ran zijÍ. Conciliador besloten de

afgevaardigden van de dri€ q€meentên. dat niemand, !a,
@elke nng ook, vooltaan enig boek nocht laten drukk€n in

r) lacob Mann, ?êrrs ad sfddies tn /eo^À
ll, Karaitica, Philadelphia, 1935, p. 1225-

') l. S. da Silva Ro5a.l.a.w., p. 15.n 16.


