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dam, het andere betrelfende Haarlem, duidelijk ààntoonen,
dat de steden wilden hebben, dat de Marrancn er k\r,amen.
En dat dit vooml een duidelijk bewijs is voor hct grooie
handelsbclang, clat n1cn in dc aan\\czigheid vaÍr de Portugeesche Joden zng.
In 18831,) heeft cle to€nmalige Itotteldansche archivaris
-1.
H. Scheffer ccn ,,Pivilcgic aan de Jo.len te Rotterdam
verleend a'. 1610", dus nog \'óór deze quaestie ir dc Staten
van Holland en WcslFricsland ter sprake kwam, gepubliccerd. Laat ik dc karàktcÍstickc plaàtscn cruit te. adsiructie
van mijn opvattnrg rncdcch)Iljn. ljtt l'tuíltri. rïcrd, zooals
Scl,cffcr scl,i.jlt, r4
1(;ro nlci ocnpadgheid vàr
^llgnstus\itn l{ottlldrm aangenomen.
stcmul{)lr {1(!rr dc \rro,rlsr:trap
,,13nrBcrnocstclon ltacdcn ontlc' \'roetschappen der St.rdt
,,ltotterdrm, (locn tc $rtcr1, dat \vij tot vordering van de
,,tÍafique ende negotiatic binnen deze stadt dienstich vinden
,,ctc coopliccten van de Portuge€sche ratie met eenigc privi,,legien ende vrijhcdcn tc iiviteercn ommc binnen de voor,,seide stede te coomen resi.leeren. Soe hebbcn vij dcselfde
ende haere aI,,coopluyden die alhicr sull.n
,,komsle, vergunt soe wij hun vergunnen by dezen dc naer,,volgcndc vrjjheden: In den eersten vergunnen rvij denselven
,,tibertcyt ende vrcyhcyt 1'an conscicntie in dc b-"ste forme,
,,soo binnerl als buyten haer huysen, consenterende hcn tot
,,dici1 cyn.lcrl, dat sy ieven sullcn mogen op 't ïacoen van
,,de Hebreen ende dat zij, op hare sabbatsdagen endc oock
,,geducrcndc hacrc drie grooie feestdager, binnen deser
,,stede in rechten niet cn sulicn mogcn wcrdcn betrocken,
,,vergunnende huD oock dat sy buyten de voors. stadt sullen
,,nogcn koopen een strch lands ende 't selve gebruycl<en
ge,,tot begravilgc. Endc als dc zcÍdc cooplicdcn"
- het
bruik van dit \roord telkens is bijzonder merk$'aardig
,,vcrmccrdcr-t sullen rï€scn tot dertich fanilies ende daer
,,boven, zoo sall deselvige toegestaen welden, gelijc hen van
,,nu voor alsclan toegestaen rved, dat sy sr len rnogen coopen
,,ofte bou\ïen cen huys, olnme daerinne, met atle stillichheyd,

_III,,onclcr ende voor die van haere natic ênde Prolcssic àlkrcn,
,,d'cxercitic vàn bacr. reli8ie tc mogen doen".. Dn vcrdcr:
,,De cooplieden van de voorsz naiie die .lhier comcn resi

,,dccrcn ende den gewoonlycken cedt van gctrouwichheyt
,,ende gehoonaemheyt gedaen sullen hcbben, sullen gc,,hou.len wer.Ien vool ingebooren b[rgcrs tler voorsz. stede
,,Ende sullcn ovcrsulcx {tcnicten rllo vijdornncn, die d'ander
,,burgers genjeten oJte mogcn gcnieicn Ende bovcndien
,,vergunnen x'y desellde by dcsen, vrijdom, elcx in zijn huvs
,,cnde voor syn huysgczin, in de \\jjn ende asln exsysen cler
,,voorsz. stede, als oock vrijclom vm wacht cnde het logieren
,,ïan soldaten, mitsgadels van dc nnpositien, dic, tcr s^ecke
,,van desellclc Nacht cnde logiercn van soldrtcn, ornmc,,geslagen cn.lc bctaalt souclc noeten wcrden "
Ik $il hct h,rge Pririlegie niet verder medcde€len, daar
uit het tot nu toc \(rmolclc toch à1 voldocnde blijlt, \relkc
cnorme verwachtirgtJr rrcn varl hct l(ooPrn.r'nschaP varl dezc
,,cooplieden" moct hcbbcn g(trn(l onr zc dc,8(,tiji(c vrijhcdo'r
te gevcn. Alle€n zij cr nog op sr$'cz. , d|t n,,s d(i (luidrljjkc
bepaling erin voor|omt, dat intln n ocn vart dc locgclatlrnrn
aantoonde ,,dat sy, by de inquisitic van ltorrcn olte and€rc
,,t]'rannie, veriaecht ende van hare goetl,:r'cn bcrooft wàcrcn,
,,sulcx dat zy daerom haere creditcuren nict en konde be,,taelcn, soo beloovcn wij alle nogelijke devoir te doen, dat
,,sy, voor de schtlden buyiens lànds gemacckt, hier tcr stcdll
,,niet cn sul1en wordcD gemolesteert, voor en alleer sy nrctto
,,selve haere crcditeuren sullcn syn Seaccordccrt oftc vcr
,,dragen. Die van de voorcz. nati€, dic, l1t andtrc lmden
,,dircctelycl< ove. scc in de llase nct haerc huysrnil alhicr
,,sr len a-rriveercn omme binnen deser stccdc t(i (rnrcn resi
,deren, srllen van't incomcrldc convooy vtrn (llsclvc haere
,,huysraet bevrijt worden."
Naast dit stuk van liottcrdam, wil jl( nog op een soortgetijk pivilege van Haar'lem wiizcD. l, was in r9r5 reeds
door den lÈer J. S. da q lv" ltosl lr) oP sc\lezcr en het werd
iater door Dr. M. Wolff in zijn gchocl rdgcdrukt la) Dit stuk

.-TI3dateert van nog vroeger ên wel van ro November 1605. Het
verzoek om zich in Haarlcm tc mogen vestjgen gaat uit van
met namê genocmcle ,,Portugeesche Coopluyden, wooDende
,,tot Amstctrcdam gedaen aan de E. Hcercn Burgermees,,tcrcD ende RegeerdeN der stede vàn Haerlem, van \regcn
,,die van de Portugeesche ende Spaensche Natic, afcomp
,,stich van den Orieniaelsche eiclc \Vestenctre Hebreen ofte
,,Joden, \1oonendc cnde pÍolessie doende var de Hebrceu\\,sche
,,religie in Italien ende verscheyclen plàctscn van Turquye."
l)c lledoeljng is nahrulijl(, dat de NÍaÍranen, die zich ir
Hanrl(rn \\illcn vcstiÍjcl, vcrhlar(]lr haDdrl io drijvcn ntt de
Jodcn h Vcnctili, (i)nsttntinopcl, Snrym.r dc., zooals \1.e
latcr nog zullen zicn. O,n( iD ,lit privilcgc {orden cLen ,,CooPlieden" vcrrcgaandc vrijheden blloofd, al zijn ze veelgedetailleerder en daarom bepcrkender dan de latere Rotterdamsche.
Sommige punten komen in beide overeen. Het komt mij ook
hier nict op de analyse van dii stuk aan, ik wijs er alleen op,
dàt ook hieruit blijkt, \ïclk een naam deze tr{arranen in de
1..'r Jt.$-rFl'l r,.r nriiír' n lêbbên Sêhad ddr n.n /" lldus
tot zich wild€ lokken. Hct gààt bij djt alles natuurlijk niet
om bijzondcrc philosemietische edelmoedighcid der steden,
maar om commercieel eigenbelang. \Vaar dit voidoende uit
de privileges blijkt, doct het er verder niet toe, dat lo& in
beide stedcn zich niet een grooier aantal Nananen hebben
ncerg€zet en deze privilegcs ícitclijk niet in werking zijn
getreden. Ih vcrklaàr dit aldLls: de l(arrancll nr Amsterd:'m
in d€zen eersten iijd, - de privileges zijn zooals rve gezien
hebben blijkbmr nog SetÍijfeld
hebben uit 1605 cn 1610
gunstige
in
Ámsterdam, als hun aantal,
aan dc
opname
stcrk zotl toenemen, en
wat imm€rs \rerkelijk Bebeurdc,
bovendien schijnen zjj in het c,nzekere ge\reest te zijn of zt
voldocnde rvoongelegenheid zouden vindcn. Dit was nu door
denonge\.eer met de komst clerX{arranensamenvallendenuitleg
van Amsterdam wel het geval. Om deze t$cc oorzaken is
n.m.m. van een gaan naar Haarlcn ol Rotterdam toen niets
gekomen.

Een mededêeling van Nlenassêh bên Israël in zijn ,,Humblc
Àdresses" aan Cromweil, naàr Lucien Wolf 15) waarschintijk

in 165r te Amstedam geschr.even, schint mijn opvatting te steunen. Hij schrijft: ,,Ook in de Nederlanden
,,werden de Jodcn met groote liefde en welwillendheid ont
,,vangen en speciaàl in cleze meest beroemde stad Amster-
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,,dam, wàar niet minder dan 4oo families zijn. En hoe grooten
,,handel en vertier zij naar deze stad hcbbcn gebracht, b€-

,,wijst de ondervinding voldoende. Zij hebben daar niet
,,rninder dan 3oo huizen zelf in bczit en nemen flink deel
,,4àn de West en Oost,Indische Compagnieën enz."
Een vielhonderd families en een bezit van 3oo huizen,
binncn de vijftig jaren na de komst der eercte Marrunen,
bewijst bovcndicn ook wcl, dat de vrijheden in Amsterdam
ecn sterke aanl rckkingskracht op de ltarËncn moetcn hebben
SeoeÍend.

En dat dezc vrijhcili,n nÍ)(otijk warcn, kw n door hct
niet uitvaardigen van ccn Jodcn rcglcrncnt d,Ín (l( Stlit('n.
Ik hoop, ctat dit rit dr l,ior slccl,ts kort g.s( vrn l,c$ijs,
voe ng wel duidelijk zal zijn.
Dn deze vrijheid voor de hicr gckonnn Portngccsche Jo-

dcn bleef ookgclden t€genover de làtcr, Lrcgin dcrzcvcDiicníLc
€erllv ongeveer, hier gckomen DLdtsche cn l,oolsche Jodcn.
Ook zij rve.dcn door het ontbrckcÍr van een Joden-reglement
nict dls menschcn van e€n lager orcle aangczicn. Ze gcnotcn
cen vrijheid, die ze toen nergens anders ter vercid kondcn
vinden en die de oorzaak was van den sncllcn groci dlr food
sche gemeenten hier te lande. Dven:Lls de Portqccschc Jodcn,
werden ook zij nergens in een ghetto opgcstotcn cn de in
teliectueel en finanticel hoogere klassc vns ook nic't van de
andere bevolkingsgïoepen afgcsioten. Dit gcldt nict alleen
voor de groote steden, maar misschien in nog hoog€rc mate
voor een aantal provincic-plaaisen, rvaar zich Joden konden
vestigen. En dàardoor kwan hct, dnt nrr dc linnsche revolutie
hier te lande de Emancipatie dl)r Jodor, die alieen bestond
in het vcrleenen van àctief cn passicf hicsrecht, het deel
u

-1r4nemen àall de schuttedj en dergl., dus ztdvere staatsburgeÍschapsrechten, zoo kalm verliep, ivant a.lle rechtên als menschen en burgers hadden de Joden hier te lande de facto
reeds lang 16).
Toch willen wij hierop alleen in het voorbij8aan wijzen.
HooÍdzaak voor ons is de wiize, waarop de Màrranen hier
zijn ontvan8en. Het mag wel ats bekend worden veronder
steld, dat ze ook in hun optreden echte groote h€eren blev€n
Hun mooie h izen in cte steden, hun land8oedelen aan Amstel cn Vecht, hun kunstschàtten en liefhêbb3rijcn zijn nr
tal vnn opstcllct ílcr laatste jarcn oPzcttelijk ol tcrloops in
het licht Scsi(td, zood:rt wo ook daaruit de zeldzaam
Srootc vrijhe (tcr Jodcn l,icr 1c lande, die zich in elk oPzichi v:tn dn, in í'ndcre lanclcn onderschcidde, kunncn :tflciden.
Hiermede is het eerstc Probieem, dat ik mij Scsteld had, en
ddt ik in lr L L"8in ,rir,.rzêri.. uL 8êlo'l
De tweede v.aag, die ik mij ats gevolg dezer nieui\e bcschouwing clcr Jodengeschiedenis hier te larde stelde, was
dic, of er niet ergens elders een parallel voor mijne opvatting
te vindcn was, dat door het ontbrcken van een Jodenreglement de toesiand der Joden zich juist Sunstig ontwikkeld heeít.
Ook hierop vond ik een antvoord, als ik mt tenminste
losmaakte vrn tclkens herhaà1de geschiedopvattirgen €n
met cen nieuwen kijk het vraa8stuk bekeek.
In Dngeland waren de Jod€n in rzgo veldreven Onderzoekingen der laatste jaren hebben trachten aan te toonen,
dat na dien tijd op vcrschitiende plaatsen nu en dan *el
17) te Londen heelt
Joden woonden, - vooral Lucien Woif
maar toch kan men z€ggen, dat
deze stelling verdedigd,
feitelijk tot de ee.ste helft der zeventiende eeur den Joden
Jê {oeg-ng tor En8elxnd verboden uas.
In 1655 kwam de qua€stie der wedertoelating in een acuut

-rr5stadium. De bekende Ànstcrdarnschc Rabbijn der I'ortLl
geeschc Synagoge XÍenasseh ben Israêl spcelde hicrbi.t ccn
overwegende ro1. Geboren uit ouclcrs, clic zclf Lot clc NÍar'rancrl
behoorden, en hier in Amstcrdan opgcvoc(l cn opgelciLl,
heeft hij het aspect van ccn Nc(lo1:rn(Lscb h,rma,,ist dor
rTde eeuwj heel dc tcnlghoudcndo rlard dcÍ ltabl)ijr)(Jr
elders in die eeu$'en en ook dic dcr op scvordcrdcn lceftijcl
hier gekomen Chachamim
- zooals hun officieele titcl luidt
zijner eigen gemeente, was hem volkomen vreemd. V.iend
-van alle Christen-theologen en philologen zijner dagen,
in correspondentie met talrijke bekende Chdsten-geleerden
in het overiee Europa, door tal van reizig€rs die Amsterdam
kwamen bezoekcn opgezocht en in versctillende albà amicorum d{nr een inscriptie verecu!1dgd, speelt hij zijn rol
veel meer buiicn den kring der Joodschc Cemcente
dan er binnen 1s). Hoc\lcl ir het algemeen de Opperrabilijncn
der Amsterdamsch Portugrcschc CcmccDtc in dc Joodsche
geleerdenrepubliek, . s zoodanig, njmmer ccn celstc rol hcbben gcsp:eld, a1 zijn cr wcl Hcbrccu"'schc uerki:n en ook
Spaansche en Portugcesche in vljj groot arntal zoo\yci ir
druk als in hàndschriÍt van her arurwczi8, staat Xtlenasseh
bèn Israël, niettegenstaande het feit, dat hij zckcr de auieur
van het grootste aantal is, niet in de eerste íj op Joodsch
wetenschappetijk gebied. Zin tijdgenoot en mederabbijn
Saul Morteira, in elk opzicht Menasseh's antagonist, schijnt
ook in weten zijn meerdere geweest te zijn. Heei het hicr
boven geschetste cachet van Menasseh, zijn vetenschrppclijklibertijnsch karakter, waarin hÍ zich van anderc lt.rbbijnen
onderscheidde, was zeker het hooÍdmotief voor den strijd
tusschen dezê beide mannen. IIaar er schijnt ook ccn politick
verschillende georiëilteerdheid tusschcn bei(lcn bcstMn te
hebben.
Hoewel we 22 Mei 16,Í2 Menasseh bcn Isnël nogàls Royalist

llcndettc llÊria, cchtgenoote van
Koning Karel den Eersten, in ccn itgcgcven toespnak 1r)
zien huldigen,
misschien ook als Parnàssijns-opdracht,

zien en henl Koningin
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omdat geen andeÍ het zoo vaardiS zoude hebben gedaar -,
is hij eenige iaren later, in tegenstellirg met de neeste leden
der Portuge€sche Gemeente en zeker met Chacham Morteira, vurig aanhanger van Cromrvell. \4re moeten hierbij
in het oog houden, dat de naar Amsierdam gekomen Puritcinen hun kerk, zooals eenige jaren geleden bleel, in het
hartjc der toeÈma.lige Jodenbturt, de Korte Houtstmat,
hebben gehad en tevens aan de St. John's missie in 165r
denken, waàrdoor wàarschiinlijk de bekendheicl van €n met
McDasseh ben Isràêl kwam.
Slechts in het kort \t'ii ik hct vcrld)P dezcr Scschiedenis
uitstippclen, r"'oor zoovcr zc tcr toolichtjng van de door mij
àls twee.lc prol'lcem gcstelde vmag noodig js Dc pogingen
van trIenasseh ben Isràal oln toelaiing der JodcD in Engeland
van Crom$€ll te verkrijgen zijn herhaaldelijk beschreven.
Cromwelt wenschte deze wedcrtoelating der Jodcn dwz
der Portugeesche kooplieden in Engcland, nict zoozeer uit
zij n religieus-politieke overwegingen, maar omdat hij Engeland
oekonomisch vooruit wilde brcngen cn d^:uvoor de rijkc
Marranen, rvier voc,rbeeidcn hij in Amsterdam voor:rl, maar
toen ook recds eldels zag, zeer geschikt achtte.
X{enasseh ben Israël k{'am October 1655 ie l-ond€n aan.
In velsclillendc geschriftcn tÍlchtte hij dc toelating der
Joden te rcchtvaardigen. )taar - en dit is in mijn oogcn hei
Menasseh \rildc
meest belangrijkc van dczc gesclieclenis
de toeiating langs den wcg der samenstelling van ecn Jodenreglement doorgevoerd hebben. Er was cen commissie beik laat alle bijzonderheden vàn het vrij lang ver'noemd
loop dezer interessante geschiedenis onvermeld - die een
Jo.len-reglement zou ontwerpen Overeenstemming had niet
plaàts. Toen Cromwell, voor wien de toelating der Jodên
een quaestie van handelspolitiek was, uit alle eischen, die
door de Commissie bij e€n eventueele toelating der Joden
zouilen worden gesteld, een bemoeielijking van hun handelsvrijhe zag en e€n aan banden le88€n van hun commercieele expmsitcit, ireeft hij ten slotte kortweg de verclere
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onderhandelingen afgcb.oken, maar den Marraren, clic ziclr
reeds in Iingeland en speciaal in Londen bevonden, in olh
opzicht volkomen vrijheid gelaten, geheel àls in de stcdcn
in Holland. Menassch ben IsÉól verliet Engeland zondcl
.a4'r. doet bereikt te hebben, hij keerde naar Holland terug
en stierl te Middelburg 20 November 1658.

Dat

trÍenasseh, zcker ondeÍ de droevige omstandiSheden,

rvaaronder hij te Londen vcrtoefde en naar Holland terugkeerde, over het on8unstiS verloop van zrJ, pogen droevig
8c5rênd wds. 'q b"BflJp-lijk. l\laar het i. ndar Ínijn meênin8

volkomen onjuist in zijn Íalen een teleuÉtelling voor de
Joden in Engeland te zien. Het tegendeel is het Seval Doordat hij niet slaagdc, is in Engeland evenals in Nederland
geen JoclcD-rcgiement tot stand Sekomen en zag men dàar_
door de Jo.1en nict als menschen van cen tweede klasse aa-n.
Dat ook van dicn tijrl cle Toden het in DngclÀnd zoo goed
hij stilrrf rc(ls 3
hadden, nog tijdcns Crornwcll's lcvên
September 1658 , cn l.rtcr ondcl l(arcl II t,n ztjn opvolgcrs,
komt uitsluitend cloor lliit íl postcriori gclnkkig{r ícii, dat
rr"' tritrc
\lpna"5" , q pogen
"chipbr",rk "l lt, z" n':'r rr'1rr
betangrijke conclusie, die dus aan h.t vcrlooP der toclnting
deÍ Joden in NedeÍland vrijwcl Paralkl loopt, js, zoover ik
weet, nog nergens in de uitgebreide littcratuur over de Jodctt
in Engeland getrokken.
Zooalsik reeds opmerkte, blijkt uit Cromwell's rvensch ool('
hoe zecl de handelsg€est en ondernemingslust dcr Porh!
geesche Joden tocn oP den voorgrond stond. En .1i1 wordt
nog bev'estigd door het feit, dat volgens ccn kortc aanteckeDing van 24 Septembcr 1656 uit Brugge gdatccrd, dic ik
Iceds Februari rgoo naar een handschÍilt jn hct British
Museum publiceerdc'), Karcl II, dic iocn cr' lmding in
Engeland voorbereidde, zich door bcmid(L(,lmg vir den
J-uitenant Generaal Middleton tot dc I'('tusccsche Joden
in Amsterdam wendde, die hem vclzckctdcn, alat llenasseh's
pogen bij Cromrvell niet dc iDstcmnriDg }.ttl van hun Nàtie
en wicn hij dt naam van K,ucl II toczcgdc, indien zij bereid
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\raren hem nr zijn pogen met geld, wapencn oÍ ammunitic
te ondersterrnen, ,,he ivould ettent that ?totection to them,
,,{àich thcy could reasonably expect, ard abate that Rigour
,,oÍ Larv, which was against thcm in his several Dominions
,,and repay them."
En nog een bewijs voor de groote beteekenis der Mananer
uit handelsoogpunt zie ik in dcn Franschcn brief, dien Chistiaan IY van Denemàrken 25 November 1622 aan earnassr]ns
der Portugeesche Geme€nte te AnNtcrdam had gericht
door bemiddeling van zijn mmtmeestcr Albert Dionys,
waarin hjj dc Portugeesche Jodcn onder dc belofte van ,,liberté dc religion ct dc commcrcc" uitnoocligt zichin Cliickstadt te vestigen, in iccler gcval ccnige peÍsonen te willen
zcndcu om zich van dc gunstigc ligging alctaar te overtuigcn.
Het {êit is al door Koenen en CÉetz vermeld. Christiàán IV
schijnt ook naar andere plaatsen $'aar Marranen toen hebben
gewoond dergelijke uitnoodigingen tc hebben gedcht. Eer
afschÍiÍt van den brief naar AmsteÍdam mocht ik Ieeds voor
jaren, dank de vriendelijkheid van den secretaris der Port.
Isr. Gemeente aihier, clen heer A. J. líendes da Costa,
Waren de Portu8eesche Joden in Amstcrdan nict cen
factor van groote commelcieele beteekenis in den intemationalen handel geweest, noch Christiaan Iv, noch Karel II,
noch Cromweil had zich aldus tot h€n gevend.
Hiermede is ook het tweede pÍobleem, dat ik trachtte tot
oplossing

te brengen, verklaard.

Nadat we in ons onderzoek t$'ee momenten hebben ïastseleÊd, de sroote vrijheid, die de Toden hier in Holland haddcn, die zich openlijk als Joden hàdden bekend, en evenzoo
de vrijheid, die deJodenin En8elmdsedert Croml{,ell kregen,
nadat recds vrocger een aaDtal druppelsgcwijs dààr \['às
gekomen en als Krypto Joden, in niets zich van Christenen
onderscheidend, daar had teleefd, en rÀ'e ook als oorzaak

-II9van die wijheid konden constateeren het áJwezig zijn va'r cc't
Joden-reglement en het verlangen der steden, om ecl.stc-kltrskooplieden, als de Marranen Seweest moeten zijn, bij zich
op te nemen, willen we nu nog het XÍarranen-problccm
uit oekonomiscb oogpunt, dat in zijn vollen omvang, voor
zoover ik weet, nog nergens onderzocht is, onder de oogen

Vooraf dienen we, tot goed begrip van het vrààgstuk, de
geschiedenis der Joden op het Pyreneesche Schiereiland met
een paar Ljnen te schetscn. Het rvas een ttdlang de gla-nspcriode van het verblijf der Joden in de Diaspora
Vermoedelijk reeds vóór het jaar 70 d.g.j. varen Joden in
Spanjc cn lcefden als volle Romêinsche burgers in den landbouw en als hanclwerklieden, van handel en scheepvaart. Ook
nog ondcr dc Ariaanschc Koningen van het West-Cothische
jk (ar9) \'aren dc .loden in hun rechten schcel selijk aan dc
overise bevolking. Ondcr dcn Kaiholickcn Koning ltc(:carc.l
in 589 begon echter ccn lodcn-vcrvolging cn ccn .Jodcn-wctgeving, waarvar hct óónc bcsltril rl wrcc(lcr $'as dlln hct
andere. In 693 heeft Koning Egica alle onrocrcn(1c gocdcrcn
der Joden geconíisqueerd, hcn zclÍ tot slavcn vcrkocht oI
als zoodanig t'eggeschonk€n, en in hct voi8cnclc iàaÍ besloot
hij, dat a1le Joodsche kinderen tot den dooP Sedwongcn
moesten worden en als Christenen opgevoed.
Was hct lvonder, dat, toen koft eroP in 7rr ale Mohammcdaansche veroveraars het Pyreneesche Schiereiland betraílcn,
ze de hulp der Joden hadden en ze met open arrnen door
hen zijn ontvangen? Alle verdrukkingen van hct WcstGothische djk namen een eindeende bovcngcnocnxlc gl:lnsperiode brak aan.
In politiek en letterkundig oPzicht, oP cll( tcrrcin dcr \retenschap beklommen de Joclen de hoogslc sPoÍt van menschelijk kunnen in die dagen, als ScnqrskuD(1i8cn cn talmoedisten, als dichtcrs en philosoPh( , tls ministers en philologen. Dit tijdvak der .Ioodschi, (;csc|ilrl(lnis, dat ruirn zevcn
eeuwen duurde, is herhaaldelijk bcwerkt en voortdurend

trekt het door de bekoring, die hct op den onderzoeker rdtoe{ent, jonge historici naar zich toe.
Maar zooals altijd een periode van opgang door een van
inzinking gevc,lgd wordt, was het ook met deze gtansperiodc
der Joden op het Pt'lenccschc SchieÍeiland het geval. Reeds
in rr48 begonnen Joden-velvoJgilgen in Andatusiè door de
Almohaden. Toen vluchtte Maimonides met zijn Íamitie uit
Cordova cn ging naar Noord-Afrika. Maimonides, de Brootste
geleerde, dien hct Jodendom heeft opgeleverd, dic niet alleen
als Joodsche wetgeleerdc cn als genccsheer, maar ook als
?hilosoírf ccn onbegrensdcn invlocd hceít gchact op de Joodsche \l,erckl, crl tcvcns op <lc iilu.istelijke schotastici,
voor-al op crn Albcrh$ Magnus cn Thorras van Aquino.
Een kleinc t!ïcc eeu$'en htcr bcginnen ook elders Jodenvervoigin8en. In r3z8 in het toen FGnsche Navana en in
1348, het jaar van den Zwartcn Dood, in Catalonié en Aragon.
Op het einde der ceuw be8innen pogroms en Joden-doop in
An.lalusr,. (asrilii, \'lallor, d ên I rrdJonii.
Hier krijgen we de eerste .Udrlareh, Schijn-CtrÍistcnen,
in hct Hebreeuwsch Anoesim, d.,x.z. ged.uangenen nt. tal det\
doop 3'). Zc blijven inneriijk Joden, maar zc waren niet stcrjr
genoeg den dood te vêrkjezen boven het aanncmen van een
gedrvongen Schijn Christendom. Zoo gaat het door in alle
Spaansche provinciën, hccl de vrijheid en de opbloei onder de
I!Íooren is haast ver8eten, hocs'cl geestelijk nog menjge stel
del eente grootte ondcr de Joden optrad. lÍen denke slechts
aan den philosoof Crescas, dic op Spinozà zulk een sterken
invlocd heeft gehad, aan den philosoof Joseph Atbo, die
rog zoo dikwijls in Hugo Grotius' commcntaar op het Nicuwe
Testament geciteerd wordt cr last not least aan den wisÏundige en astronoom AbÉham Zac,rlo
dc Unjver^an perpctuum
siteit van Saiamancà, dic 1475 zijn Almanach
samenstelde, de astronomische tabetlen, onontbeertijk voor
de ontdckkingsreizigers. Persoonlijk steunt hij op de Conferentie van Salamanca in 1486 het ondernemen van Columbus, gaai r49z naar Porto en wordt te Lissabon hof-astronoom
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van Koning Emanucl cn gecft r.+97 Vasco dc (;aDra dc
instructies vooÍ zijn uitrejsEet $'a-ren de overgcblcvoncn vaD c.n hoog sttnnd(i
Joodsch-Spaanschc cultuur', djc ook in ln,ln rork(]Il, dc
lloorsche Synagogen tc']'olcdo cl d(lcrs, hllrr sporcn tot
nu bewaard heeft.

Ik heb dezc schcts \{at uitvoc]'ig gcscvcD, om tc docn zicn,
dat deze Nlarranen, die we laier in Nedêrlandsche steden cr
elders vinden, seen avontudcrc o{ rijke parvenu's waren,
neen, het waren de aÍstammelingen vai1 geslachten, dic aan
het voortbrengen der hoogste cultuuÍwaaÍden van hun tijd
hadden medegewerkt. Dit verklaart ons veel var hun optreclen hier en clders.
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1478 was in Spnnje reeds het einde vàn clit allcs bczegeld door de volmacht, die Paus Sixtus IV het Spaansche

Koningspaar Ferdillalrd vall Aragon cn Isrbclla van Castiliê
had gegeven om buitcngc'íoÍr gd(,oisrcclnbnnkcD, dc Inquisitie, tegen de MarraneD cn x'Ioorcn in te voeren. Drie
jaren later in 146r zijn de eerstc AutodaÍó s ill Scvilla. Dcze
Schijn-Christenen worden op de khcht van dezen oI genen,
slaven oÍ anderen, verbrand, omdat ze bijr. op het Joodsclrc
Paasch{eest geen gewoon gezuttrd brooct haddcn gegeten,
op Grooten Verzoendag hadden gevast en dergeiijke uitingen
van Joodschen Codsdienst hadden bchouden.
Het vermogen der veroordeelden weÍd g€conÍisqueerd en
di€nde toen het Koningspaar om den oorlog tegen cle Mooren
voort te zctten. Voortdurend rvordt de tocstand crgcr cn
toen 3r Mààrt r49z het Moorsche Cranada $as gcvallen,
vaardigde het Koningspaar het bevel uit, drt l)ij doodstraf
binnen vier maanden alle Joden in Spanjc, Sicilió cn Sardiniè
met achterlating van hun geheel verm{)g.n hct land moesten
verlaten. Den tweeden Argustus r,192 tÍckken ongeveer
driemaal honclcr.lctuizencl Jodcn uit SIrLnjc naar Návarn,
Zuid Frankrijk, Portugal, Noorcl Aïrjkà, hct tcgenwoordigc

Itatië ên Turki.je. Ontzettend lijdên $rordt onder weg hun
deel, tienduizenden gaan ten Sronde.
Johan de Tweede van Portugal had rzoooo Joden voot

verblijf toegestaan. Na afloop van dezen termijn
verkoopt hij de als Joden achtergebleven Spaansche vluchtelingen tot slaven en laat de kinderen doopen en naar de
St. Thomas-eilandên velvoeíen. Kort erop in 1497 rtorden
alle Joden ook uit Portugal verdreven, óén jaar later uit
Navarra. Alleen de doop gee{t schijnbaar redding, wart in
weÍkelijkhei.l was dit ook niet het Seval In r53r wordt immers ook in Portugal de Inquisitie ingevoerd.
lvat waren nu de gevolgcn van dit allcs in het lcven der
zes maanden

Jodcn?

We hcbben bij het besprekcn deÍ Joden in Engeland al
vermcld, dat reeds vroeg cnkele vluchtelingen, het moetcn
de krachtigsten in elk opzicht zijn geweest, zich als KryptoJo.len in Londen hebben neergezet en van dàaruit hàndel
begonnen te dijven. Anderen togen reeds spoedig na de
ontdekking van Brazilië (r5oo) daarheen. De .neesten Singen
naar Noord-Afrika, naar Turkije, vooÉl naar Saloniki,
Constantinopel en Smyma en andere steden aan de Middellanrlsche Zee. Naar Napels, waar ze echter ook weer werdcn
verdreven, naar Venetiê en andere Italiaansche steden
Psychologisch kunnen we begrijPen, dàt onder hen, die
een Schi.jn Christenclom oP zich hebben genomen ook rijken
hebben behoord, omdat zii eerder aa4 de verleiding $'aÍen
btootgesteld een Schjjn-Christendom oP zich te nemen, om
daardoor dê mogetjjkheid te hebben hun bezittinger te kunnen realiseeren en een kans af te wachten later het land te
Iurnen verlàten. Toch ging dit niet zoo eenvotdig. Dc
teruggebleven Marranen stónden aa.Íl de ergste spionnage
bloot. In Spanje van den beginne af, omdàt daar de Inquisitie
reeds vóór de verdrijving was ingevoerd, in Portugal na
r53r. Het is moeielijk in het kort een beelct van het optreden
der Inquisitie tegen de Marranen te geven. We moeten in het
oog houden, dat de meesten der teruggeblev€nen als Chris-

tenen leefden en in tal van gei'állcD tot {lc .dstc pcrsonen
in den landc hebben behoord, intellcclrccl cn commcrciccl.
Dii blijkt voora-t daaruit, clat we reeds il1 hct ccrstc X'làIrzrncngeslacht hoogwaardigheidsbcklccdcrs, nict allccn in u'crckllijke positie, maar ook in gecstclijke rangen vinalcn.
Had dit eeÍste gcslacht der Sclijn-Christenen zclf nog

levend Jodendom gezien cn beleeId, .1e tinderen, die deÍt
doop hadden ontvangen, konden natuurlijl< slechts in het
geheim de tíaditie van hun Jood-zijn belijdcn. Er bleven
maar weinig dingen over, die hun aan hun Jood zijn hednnerden. Bij het derde geslacht, dat zijn leering reeds lceeg
van oudeF, die zelf hun Jood-zijn niet meer in voilcn omvang
lndden gekend, zoude zonder twijÍel een volkomen opgaan in hct Christcndom van z.e)Í zijn gekomen, varc het
niet, dat jrist de Inquisitie met haar spionnagcstelsel een
reactie had gebracht, die ccn volkomen tegengestelde uit\ï€rking had.
Het voortdurend gevaar, waaraan deze Marl-alrcn, die haast
niets Joodsch meer haddcn, bioot stonclcn, om op een klacht
vàn wien ook voor jaren in den kerker der Inquisitie te
worden geworyen, of op den bÉndstapel tc komen, gewoontijk
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het verhoor onmenschelijkc martelingen te hebben
ondergaan en geestelijk en tichamelijk geruíneerd te zijn,
bracht velen ertoe pogingen in het q'erk te stellen het land
te vertaten. En waren, zooals r e gezien hebben, de achtergeblevenen in 't algemeen zij, die door hun eigendommen en handelsondernemingen, aan de verleiding om te
blijven het minst weerstand konden bieden, nu waren
zeker zij, die het gevàar der Inquisitie niet alleen om hun
penoonlijk beloud vreesden, maar ook de vernogensconná

fiscatie, die ook hun familie Ninccrcn zoudc, dc eersten, die
trachtten buiten het bereik der Inquisitic te l(onen en hun
vermog€n ïnet hun lijf te redden. De cxpansic-mogelijkheid
voor hun hàndelsonalerncningcl wll^s hurr tcvens door de
vrees voor de Inquisitie benomcn.
En daardoor komt het, dat x'ij deze X{arftnen, die Por-

-r24tugàl ontvluchtten, eerst druppelsgevijs cn later, toen de
verbindirgen rnet de eerste buitenlandsche nederzettingen
het gem:rLkelijker maakten, in toenemencle mate, ongeveer
een eeuw eer-st na het uitwijzingsedict, hun schreden zien
richten na1Í kaaenqla&ísan, aaal hun ale nogelijkheid. tot
Lerd.ele hanàel.santuihÈeling uas gegenen. Ik wil hier maar in
het kort de meest treÍfende plaatsen noemen, zonder het
velc, dàt ter toelichting van deze mijne opvatting tc memoreeren ware, uit te sPinncn.
We zicn de Marrànen koopliedên, die Portugal met hrm
ijkdommen ontvluchten, zich vcstigen in Bayonne en Borrccds vrocg a1s Klypto-Joden, maar
deaux, in Àntrverpcn
plakkaat vên 1549 weer opgejaagd
\irerden
later
door
het
zc
en gingen Daar Saloniki en Constantinopel
-, in Venctië, in
Hamburg (1577), waar ze ook in den eenten ttjd, vermoedelijk tot 16rr geheel als christenen hebben gelee{d'3), in
Londen, Amsterdam en Rott€.dam en later in overzeesche
havenplaatsen, die grootc handelscentra beloofden te \À'orden. De grootc ,,handelswaarde" dezer llarranen, de naam,
dien zij zonder tNijfet reeds in de toenmalige intemationale
ha-ndelsrÍereld moeten hebben eehad, was het, die, zooals
we gezien hebben, de steden in Holland en CromiÍell en
Karel II in Engcland en Chrjstiaan IV in Denemarken edoe
bachten aan hun vestiging nict alleen niets in den weg te
leggen, maar die zelfs tc bcvordercn. Dit was geen poiitiei(
uit humanitaire eihische beginselen, maar' zuivere ,,reaal
politiek" voor den oekonomischcn opbouw der steden, lvaar
ze werden toegelaten.
En in hoc meer plaàtsen deze XÍarÉnen zich vesiiSden,
dcs te neer nam hun internatioDale handel toe. We kennen
de verbinding met de trÍiddellandsche zeehavens, u'aar de
Spaansche vluchtetingen zich reeds na de verdrijving in 1492
hadden gevestigd, in Venetië, Livorno, Saloniki, Constantinopel, Smyrna en in de Noord Afrikaanschc havens als Fez
en Saló, niet alleen uit Hebreeuwsche Responsen, dat \vil
zesgen uit de $druktê beslissingen van ltabbijncn oP die

*i25plaàtsen over alle mogeJijke ondêrw€ryen van handclst.ansacties, maar ook reeds uit Archief-publicaties, ookin
ons land, zooals uit €nkelc dcelcn der Itijks Gcschiêdl{undigc
Publicaties en andere uitgàv€n. Dn zonder twjjÍel zal liij ccn
onderzoek met deze theoric als uitgrngspunt nog vc.L
meer bewijsmateriaal voor dcD dlLA l({)rncrr.
Dc verbinding van l-Ixnburg, wxar \vaamchijdijk rccds
1577 de eerste X{al.Iànen zich hebbcn nccrgczct, Alnsterdam
en Venetië was zeer rauw. We rveten dat o.a. dt de ptbli
catic in de laatste jaren van het oudste píotokolboek der
Portugeesch-Joodsche Gemeente te Hamburg. Het ging daar
als in NederlÍrnd, de X{agistraat protegeerde de Marranen
ds kooplicdcn met groote kapitalen cn handelsverbindinSen
en cle geestclijkcn wilden hun verdrijvin8 uit de stacl. Ook
ten opzichtc vdrl ItÀlië, speciaal Veneiiè, Pisa cn Livorno
lvordt dit vemeld:a). Zoo ging het ook met analere steden,
waar zij zich uit hrndelsoogmerl{ neerzetten, Altona 16rr,
Gliickstadt (toen Dcensch) 1622, Itmdcn 1649.
Dat bij al deze neerzetting€n ccn han.tclsoogmcrk op den
voorgrond trecdt en mtn opÉtting, dat bij deze kooplieden
ieí in íle eercte pladls het ont\.luchtcn uit Portugal kwam,
om tot dcn voorvàderhjken godsclienst terug te keeren,
maar, dat dit l\e! ndtuullijh gru,olg was i'an hun komst in
een land, $'aar hun gcloofsvrijheid werd toegcstaan, kan uit
vercchillende momenten blijken. Eensdcels uit llet feit, drt
de llarÍanen in Ant$'erpcn, Londen, Hamburg weri(elijk
in den beginnc zich geheel als Chrisiencn hebben gedragcn,
maar anderdeels, dat zt, die zich in binnenstedcn hcbben
willen neerzetten, dit ook uitsluitend hebben willen doen in
st€den, die voor den groothrndel als transito plaatsenin aanmcrking k\r'àmen.
Voor ons land weten we dit bijv. van Kampen, dat tocn
nog groote beteekenis voor den transito handci had cn ivàar
Portugeesche Joden in 166r om toelating vrocgcn. In Duitschl:lnd wilden zij zich in Frankfort a. d- lI. neerzetten, wat
hun rverd ge\ïeigerd. Dit \l'as ccn teleurstcliing, omdat de
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-\26van Italiê naar Polen en dc Noord-Oostelijke
via FÉnklort ginS Toch Seven de Mêrlanen
cn
stedcn
landen
op.
Het bij FrankÍoÍt liggende Hanau had
hun pogen niet
aen z8 l)ecemUr 1603 1'an zijn Landgraàf Philips Ludwig'
die zooals het in de considerans luidt ,,vom Rómischen
,,Kayserlichen Majestàt unseÍn allergnáaligsten Herrn und
,,dem heiligen Reich die iiidischheit in unserer Graf- und
ge,,Helrscha{ten Hanau auch anderen Orten zu Lehen
diê
lrcyhriten
und
P'gevên
Ptil)it.Cia
,,rÉs.n ,,ij'1 Joden
anderc
nogal gunstig afstaken bij
Jod€n-rcglementen in
Duitschtand. Betrckkelijk kort crop vrocge[ Portuge€sche
gcluktrvas zichin lirànkJoden uit Venctië, wicn het clus niet
Magistràat tc Hanar
brj
dcn
zettcn,
X{.
nc.lcr
tc
d.
fort a.
handelsweg

oÍ zij claar kondcn komcn. Dc acten hierover looPen ovcr de
jaren 16o6 tot 1609. Daar is onder anderc ook een stuk bij
ivaarin Simon Verona uit Ferrara 29 September 1609 - let
\'eÍklaart, dàt sommi8e NÍarranen,
op het vroege jaartal
en eldem woonden ,,gute
Amsterdam
Hamburg,
.lie nu in
da sie nur etliche Privikommcn,
,,Lusten háttcn anhero zu
,,legien nd Freihtiten von Iro Gnaden (dat is de Landgràaf)
,,cÍlangen kónnten."
En in de \.ragcn, alie zooivêl door de Venetiaansche Joden
rvorden gesteld, als iater namens hen, die uit Hamburg'
Àmsterdam en elders *ilden komen, zijn zuivere handelsl,Íagen oveÍ de ljgging vln Hanau, t'aarop het antwoord
Iuidde: ,,Es geht auch durch Hanau die gemeine Landstrass
,,auf Prag, Wien, Niirnberg, IripziS, Hamburgk, Frê.Ílkfurt,''
Zij vràgen ook bijv. ,,ob die Juden zu Hanau sicher mÓ8en
,,handeln nach Francfut mit allerlei Wahren wie ànderc
,,Kau{leute" en vercler ,,zuwissen ob die lvaren wegen der
,,Ein- und AusÍàhrt cler Stadt schweren Zoll bezahlen und
,,wie viel-"
Een gedeelte dezer actcn is in het XIVde Jàh.buch der
jiidischlitera schen Gesellschaft, Frankftut a. M. r92r,
door nu wijlen Dr. LeoPold Lówenst€in uitgegcven. Het
oompronketijke Itàliaansche stuk, dat de vragen uit 1609

'bevat, ontving ik door lÍiendelijke bemiddcliDg in afschrift
uit het Marburger Staatsarchief. Ik volsta hier nlct dezc
weinige citaten uit deze st lken; ze zij'] n.i. voldocncle dcn
indruk te geven, dat toopmanschap cn handelsexpànsiteit
de ddjfveeren voor de vragen waren.
Dn indien we nu nog heel in hei kort de overze€sche plaàtscn aanstippen, waar \ïe de Ma anen direct uit Portu8al
of indircct via Àmsterdam of Londen zich zien vestigen, en
de beteekenis, die ze daar voor den handel hadden, ons voor
oogen stellen, da-n zai zeker hct Ma anen-probleem in zijn
oekonomische beteekenis, die het naáÍ mijn meening in de
eerste plaats had, duidelijk als één samenhangend gcheel
voor ons bcgriipelijk tt,orden.
We hebbeD recds Brazilië genoemd. Wat de JodeD daar'
voor dc suikcrindristrie, die geheel in hun handcn ivas, beteekenden moest orlangs Prof. Hermann Wàtjen jn zijn
D&s hoLLiindisëhe Kalottíuheich in Blasilien (Haag Gotho
rgzr) tocgeven. lk zq toqtl)tn, onxht Wii.ijcn ir zijn ,rs
J de tum unrt die Anliinu. rler modcnrcn l{ola isatian (Strttgart r9r4) tcgen Sombart's ,ic Jde uul das Witísctafts
Ieben (Lelpzi1 rgrr) het aandecl dcr Todcn in dcn kolonialen
handel immcrs verkleinen wil.
lÍaar noch de theorie van Somba , dat de vcrschillende
koloniën door Joden zijn gesticht, noch die van Wátjen,
dat dit niet het geval is, raakt mijn opvatting. Mijn meening
is, dat veel meer dan men tot nu toe toegegeven heeft deze
Ilarrancn ook in de oveÍzeesche kolonièn tot d€n intcrnationalen hànde1 hebben bijgedragen. OveIal kunncn we
trÍaffanen-vlaggetjes neeMetten. Met de HollandeÉ worden
de Marranen uit Braziiië verdreven. Ooh daar waren ze door
het Nereldiijk gezag, Johan Maurits, gcprotcgccrd. Ccen wonder, als we bij voorbeeld in een schrijven van 16:1r der nietJoodsche bevolking aa.rl Johan Maurits cn dcn Hoogcn Raad
l€zen, ik ciieer het Duitsch uit Wátjen, ,,Mehr und mehr
,,ist im hollàndischen Brasilicn der Handel in jiidische
,,Hánde geraten. Chdstliche Geschàftslcute sind so gut r ie

-Í28,,ausgeschaitet, sie siÍrà zD spëcíatews rak .le negatie der iaden
geworden-" Uit dc protocolien deÍ Classis in Pemambuco,

voor jarcn reeds door het Uhechtsch Historisch Genootschap gepubliceerd "), l(lmnen \l'c dezellde klachten als in
het moedeÍland lezen. En à1s de weinig overgebl€ven Joden,
nadat de kolonie weeÍ Portugeesch *erd, o.a. naar NieuwÁmstcrdam (Nêw York) komcn, dan treífen we dezelfdc
predikanten'6) weer aan, die mede daarhccn waren getrok_
kel en ook claal rveer de Marrancn noeielijkheden trachtcn
in dcn \veg te leggen. Toch k|cgcn ze in Nieuw-Amsterdam
vce. contact nict dc Amstcrdnmsche Jodcrl cn cr wàs een
nier$,c ncdcrzctting gekorniin. Zoo grat het jn Sffiname,
lsscquibo, llarl). os, ( rurtao, zoowcl in de Hollandsche als
in de Dngolschc koluliën. Voonl de suikcrylàntages en de
sdkedabricage waren in Portugccsch-Joodsche handen
Ook iu FÉnsch-West-Indië \íaren reeds vroeg Uarranen,
die €chter in 1683 vcrdreven $'erden. Toch zijn ze latersiilzwiigend er \vcer toegelaten.
Flr is recds over aI dezc ptaatscn, ook over Chili cn PeÍu,
in dePrblicaiions oftheAmerican Jervish Historical Society '7)
ruimschoots nateriaal gepubliceerd, en ook in Lca's rerk
ovcr de Inquisitie rvorden op tal van plilatscn berichten llan
<Ie SuPru a afgedrukt, waaruit het Srootc aandeel der tr{Àr
ranen aan clen kolonialen handcl blijkt.
Allecn de saríenhang van dit alles is voor mij van belang.
Amsterdam wàs hierbij meer daD l-onden en Hamburg het
centrum. Ook dit blijkt duiclelijk uit de door I-cà verwerkte
acten der Inquisiiie. De hier bovcn reeds geschilderdc
vrijheid, die deze Portuge€schc Joden hier hadden, en de
protectie, die ze door de Staten van Holland en West Friesland
cn de Generale Staten hebben genoten, zooals \ve nog zullen
zicn, hun optreden als rijke hiclalgo's, dat immers zoo diklvijls
rceds is behandetd, maakten Amsterdam vanzelf in de rTde
en in het begin der r8de eeurv tot het aangewezen middel
print. Van overal kwafren de berichten hier binnen, van de
X{iddellandsche zechavcns, van de Oostzcc en van de koloniën.
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Een nog merkwaardiger benijs hcbbcn rvc voor do rlonineereníle posiiic, ctie Amsterdam in clezen intorl.rii,,n,rlcrl
handel dczcr oníleriing v€rbonclen NÍarrancn falÍ('ii(i, ,r),
'tzoo eens te noenrcn, lrad. Dc Cutta I tl|rsttnlurt. l"ij
D:rviíl Tartaas, dcn Portug.csclx,r.lood t('^,),st( l1ltlnr, k\\',un
{'ekelijt<s ccn Spaanschc coumnl uit, \'.r, yL n,, h I l)rsl.rD
van 1675 tot 1690 vaststMt. llc(ris ir r9o2 sclr|e|l ih in ccu
later in clc llitte;hutgal :|t jiidistttit l.al/$huní..!) c,')VI

bliceerder bief, dat hct tocnti.rxls allecn belírnle dccltje
uit 1678 niet hct ccnjse jaar van verscbijncn zou zjjn sc$,ccst
cn dat clcze Ga.x.ra e€n g€hecl cigeD cachet had. De ttitvoeigc
besprekjng van nieuw gevonclen stukker door Dr. C. P.
Burger Jr. in hct tijdschrift tldl ËoeÀ 1923 ") bcvcstigdc
dit. Dc inhorLd í1e2.Í Cazeía zljn nierwsberichten over oorlog
cn vredc, over rit\-a'tt van schepcn, ovcr vciliglcid en onvciiighcicl op zq (]n rndl]rc bcichter van ílicn aard. Be
richtcn van een .Ioodsch l.nrakter, ovêr Joclcn cn Joden als
zoodanig raLendc, zijn cr nlct h dii door .lodcn cu voor
Joden uitgegeven Í'eclblad.
Wat is de zin van leze Gn tdl l)it is in dc voorsicl]nlg,
die vij van het Marranen-probiccm in hct llgcrneen gegeven
hebben, zeer eenvoudig. De bij de Anstcrdamsche Portugecsche groothand€laren vm ovcràl eld€Is itlgekomen nieurvstijdingen \ïerden hier tot een Cdreta \eÍ.J/eÍl<t om voor a]le
coflespond€ntcn bij djen groorhandcl a]s inÍomlatic tc dicnên- Het moest die bcrichten bevatten. die voor den hànclei
toen in rle ccl.stc plàats vÀn bêlarg \ïarcn. Dc veiligl,c (,t)
rcr Ln tf l1 !r w3s tlêl h l \uorrl:rm'lí.
$re hebben hicr tlls het ware een hcrhalius dc. t\rggcrzeitungen.
En, daàI deze bedchten ook voor d{i aclicrg(lt.ven }iaF
ranen in Spanje cn Portugal zrlf dicnst ,n({s1cD docn, dje
ook in handclsrelaties met ctc ortvhcirt(: ])roialols bleven,
werd alles, r'at Joodsch \las cn Jodc'r rcgardccrde, eruit ge-

I)àt ook met de Màrr.lncr op hct
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citand zc1Í de handelsverbindingen nict l'erbroken werden
is cvcn merh$':rardiS a1s mjin oPvatting van hct nrlarranenprobleen stctlnend. Reeds X{enmseh ben Israèl schrijtt in
zijn rcccts g.citccrd adrcs aan Cromwcll, dat de kapitaal
kracht der Amsterctansch€ cn ool< Hamburgsche Yarranen
ook (laaronl zoo groot \ras, omdat dc nog in Poriugal \'erblijvcndcn hct grootstc deêl van hurl \'€rnogcr làngzancr
han.t n:rar dc in hct buitcniànd vertoevcnden overgcmaaht
of beter gczegd ir1 veili8hciíl Scbracht hàdílen \ÍàaI ook rit
rirbbhxl{i Itcsponscn nnn8urndc 1,,l\v(,lijl$qrncstj.s blijkt,
(Lrt .r (111 v(xrtt.Lurc (l( vrrl)ir)dirrg nx t dr achtcÍgoblcvcncrr
wxs. Noíj .(])1 plu tr.llirnll i,rNijz,! \fii ik v.rncldcn.
Illkrn N. -,\(ll( r 1,..1t in rqo I :r0) (n t)r icí v:ln l(ontu8 Philips
lV vaD Spa ji: aan <lcn l3lsschr4, Inquisitcrrr G€ncraal van
lla.l d uit r655 gepublicccrd, u'aalin deze ccn lijsl geelt
afl{orNtig van (len SPaaDschcn Q sul te Amsterdrm van
clc .leknÀmen dcr kooPlicdcn Xlàrrancn in Amsterdom
met clc corÍespondenten, die zii in Santander, Snn Sebastiàan'
Ililbào, Xlachicl, Cadix, Scvilla cn op anrlere plaatsen haddcn.
Voor jaren hccft mij dc heeÍ D S vàn Zuidcn oP llet
Gcmeente Alchief alhicr op cen Fransche actc opmerl<zaam
gemaaLi, 2 Nlaart 1642 i€n overstaan van Notaris Nicolaas
3r) verledên, lvaarin eenige Christcncn
Jacobs tc Amstcrdam
l)uartc en Jeronimo Rodrizij
de
Gcbroed€rs
verklaren, .]at
gues Menclcs, l<ooplicden alhicr tu de SynaSoge Casa d'Isràcl
Bendenda, een der dric toenmalisc Poltugeesche synaSogen
op Vloicnburg (hct tescnwoordiÍlc Waterlooplein), hebbcn
gezien met een "\oile bta c tl.i. d s el]n 'lallith, hct Joodsche
bictklee.l, ovcr hun klecren Ook clcze acte moest zonder
t$ijfel voor de Inquisjtie diencn
In r9o8 maaktc Lucien Wol{ in ziin oPstel The leu'ry' ol
ítÉ Rtsíawaíían een brn:I3') bekcnd van 1'€ 1àndo Xtendcs
.la Costa in Lon.len van 1663 aan diens brocclcr Jorge Mcndes
da Costa te ltone, rvaarin hij naast handelsDededeclingen
ook over dcn toestnnd der llar.ranclr in PoÍugal schrijft en
hem verzockt mL'clc te \\'erkcn, dat de Patrs het 1ot dezer

--r.11
Marrancn vcrlicl,ttc. Àan hct cinde vrn clon lnicl si,rrt (L(,
nedcdcr:ling clat 8 à 9oo llarl.an.n uit (asiiliit.n [rin)liriik
nàar het tcgcn\\1x!Íli8e It.rliil \ïill.n lí,tr(,,.
Tcn slottc \{itlen llc nog oP ttn lrl,,lrN,ijh lnrnt Niizrrr,
clat ook de waardc dcz i\'lananrir v(!,r (l(!1 lrirrr(l{ l (lrri(l( lijl{
in het licht stclt. Na.l(]n \,rcilc van Xlrrnsi(r irr r{,lij Nil(l(rr
clc in Nederlaníl yerblij\1tÍ1('n 1r|t rrrr<1(1 \'an li(t Iicr(l(
artikel van hct vcrdrag, hrt \(rlirkcrjg r4rrtthoud in dc
lardctl der contract tcn om handcl tc drijYcn \u)r zich tocgepast zien. Dit punt gaf tot veci aleliberatics aanlejdinS,
ze \roden door Kocnên 33) uitr.oeris vermcld. Dcn r3clen Juli
1657 verllaren de Statcn-Generaal, dat de Jocdschc Natie
''\aarlijl zijr oncicrdancn der Staten. Drzc Itcsolutje nas
uitsluitcncl nrct hoi oog oP dcn handcl en de verbindtugcn
met Spanjc rn j'},)rtugal ecgevcn, ivant )da ijh onderdaken
hier te landc $,tr(n zc al vrocger en hcrhaaldclijl< zijn in
buitenlailclschír handrls,rangcli:gcnhcdcn (1oor di, Siatcn van
Holland op verzorl( vx,r l'lu.ntssijns van dc ll)rtug$'sche
Gemeerte tc Amstêrílmr zullic qr l{luinl].n tlgcgcÍ:n. Uit
cel1 l-ettre pat€Dt van l-orltr\'ijh \l1l v.ln l'Ixnkrijk tc St.
Germain 3o X{aart 1637 gcgcv(n, \\llr,rvtn ccn olficieele
orgincele plano druk op het architl.lcr Il)rtugcesch€ Gcmccnte te Amsierclan] \ïordt bcNaard 3d), bctrcflcrl.L€ Portugeesche
koopliedcn uit Amsterdam, bljjkt ook dat in hct algenecn
door de Staten aan cleze X{arrlnen \1'arcn 8egclr'D dcs
',dsrrrs
ílloi^ eí lirileges que le rc subi€ts tl.tíhrcls eí origindir,:s
Dc op\'àtting van \\ráijcn'r) dat deze Rcsolutic van 1657
nct c1e bervegingsvrijhcid der Joclcn in de ste.lrr tr makcn
heeft is niet juist, evenmin zijr concl sic: ,,Il,rc I-aSe $ard
dadurch cin lvcnig g,:besscrt LLntl sle gcNrnndt 1,012 l'-ortdatcl. clcr Schikancn grósscrlr ljllb,rgrn{rL ihcit im iricmatio
nàlên Handcl." Ia, Wátjcn &rat zoo v(r, (l.t l,ij feitclijk
ecrst van toen 1657 en door dit bcslnit (l( t)artjcipatic dcr
lÍa anen bij clc Oost hrdischc CorDt)aslli(i \'1n bctcckenjs
gaat achtcn, terlvijl \rc rccds \I!:grr rLii I'lcnasseh ben Isracl's adlcs aar CromÍc11, \i'ànlscl)iinlijli uit 165r, gehoord
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hij zich juist op dic participatif berocmt e
voortgaat het $oote bedrag aan lcntc tc nocmen, daí clc
Portugeesche Gemeeute te Amsterdam uit dez. parlicipàtic
tot ondersteuring harer almen trok.
hebben, hoe

Ook in Memories aan de Sufuem.t v^n 1631en cerder w.rrdt
over het aandeelder X'larranen tu Holland bij de Oost- cn WestIndische Compagnic geklaagd 33). Uit hct {eit, dat 2r SePtember 168() dê Staten 1"dr Holland op verzoek vàn Parnassijns bij Resolutie vaststellen, dat dc Portugeesche
Joden ontslagen \ïorden 1'an dc gchotdcnheid aangaande
hmnc brtij.lcnis iets tc vcrklrucn, \voÍcli clc botccl(cnis der
Staten-rcsolLriic vln r6.57 ,rí)Í{ duidclijl(cr !?).

We mogen rvel besluiten lnci dc conclusic, dàt evenals
dc vrljheid, die c1e Joden hier tc lande cn in h€i bijzondcr
te Amsterdam h€bb:n gcnoten, in werkelijklkid vccl grooter
was dan men tot nu toe aannaD, ooh het aaDdeel, dat deze
ValTancn hier en elders vool den opbloei van den handel
cn zè1.èr wan .licn wan Amsterda-m in cle Gouclcn Ecuw
hadclcn. tot nu toe ten onrcchtc zccr is onderschat. De
sam€nh:rng van dezc bcide plmten zal, naaÍ ik hoop, door
het voorgaande cruidelijk zijn geworclen, al lrcb ik ]nct opzct
dctails zooveel mog€lijk llesgelatcn cn nlij bepêÀlc1 tot het
geven íleÍ grootc lijncn bij dczc vnagst kken.
st1]dalnsche jubileum dczen zomer
Mct hct oc,g op het
^
(1925)mag de herinncring, aan \'!at dc Jodcn hier tot dc opkomst van Amsterdàmin de zeventiende ceru'en later, ool< in
oekonomisch opzicht hebben bijgedraSen, zeker worclen
vel.meld. llerk$'aardig tocval, dat dit jubileum samenvalt
met het twechonderdl.ijftig-jarig bestaàn der stÀtige Portugcesche Synagoge alhier, die ook een be\ïijs te mcer is van

de kapitaalkracht en offervaardigheid, dcn dulf
dezer hierhecn gekomen Malranen.

cn

cultuur

r) VoordÍàcht gclondeÍ nl Let Kontuinijt Ondhe hD(lig ccnootschap te Amsteda 30 llaàrt 1925.
!) ts1ok\ Bijdragen voor vàdcrlandsche Gescli€denis c! Oudlcnlkun.le r9r5 p.253.
3) Voodractrt onder dcD

titel Mas.s tld,leksohn's ín lóed op dc
Jadt, g.tbrdcD 30 Janlari r92J. Zie Bijdrasen c!
Mededcclingcn rr. 1925 p. 70 7t an S. Sccll9t\aín Dic Jud in
HallMd. Ei . CharalteristiÉ. Si,nonsens Fcstskrift. Koperhascn
t92j p. 253 25?.
4) Utrecht 1843 p. r.12.
5) Atutedan 168r lolio p.
33o cn in dc L.tijnsclle nitgave Àmsljerdarn ró58 octavo p. 3o9,
0) In ,ijn artikcren Àd.cunjhc g.nacht akd.l d. Israèhctd inDe
Navorschcr vII, vlu cn IX, herdrnkt in 1s/ai7 d de Vothtu.
Twecde drnk. Ulr.cht (C. van Bcntrm) 1876 p. 460 537.
7) Op cit. I p. r7tr r73.
3) Blok's BiÍlrascn rero p
365 4oo; rgrr p. r34 r82; p. 354369j r913 p. 88-ror; p 350 376.
Stnttgart r9r4 p. rJ (r
Op cit. p. r47.
Hugo dc Groot's l?rnrrst/a'tti. aPc d. dc otdt..tij. iit ttu tundm
m* Eottm.l en.tc W^ít/ieslandt..lija"tu stnclt .i .k .Ja.ldt k\{an fi,Í
ro mai 1899
Catalogue M. D. Heniqnes dc Castró 26 av.il
Amsterdam No. 5o9 in hel bezit der Bibliotirccli van le! Portng.
Israër. Sen rarirn. Zie ook lzdk Priis A6 VllLori in Nedc,n d Dc Vfljdagavond ró JaDmri re25. I Js. No. 43 D. II p.
258 26r cr nr J. S. da Silva Rosè Gcs,/ríedanis dct Po/tugccscllc
Jadcn íc Ámstardalk. r\mstcrdaD 1925 p. 9 etr v.
1,) -\lgemeen Nederlandsctre lradiliclrlad I No.26 v. 30 Axg. r8E3.
r.) J. S da Sirva Rosa Eeh roargmaud tcstígí s tan sfaans.tLc ..t
Po/tuge\chc .Jodcn in Eaalten ir hat iaal 1605. Nicrs lsraèI.
Wcekblad No. 7 v. 16 Jlli r9r5.
ts) \Í. \\alfi Gesahietldis del Jodtu in Eaarl.i'L róao t8tj. Ha.rleD
r9r7, B'jlÀge I p.57-63.
15) r-lcicD wou Menasseh beh Is/aèl's t[issian lt) olirtr Clatuach.
London rgor p. xxxvIII. Het citààt lit dc u"ll)le Adles i\
Lncien Í/o1f s hddfuk p. 8 (88).
) Dit wdd ook in de ir noot dric scnocrn(lc voordÉcht in de!
Nedetlandschc

breede aangetoond. Ovcr dc cnaucjpatie der JodeD zie
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tílatiL du Jón ih NcddLo Àn$tcrdanr rell'
!t.àr gcnoc^tlc littc'aluu noA C L \Iitringa G'
StaatkurÍli8c G'scln{l{ nis il'Í tlatàalsclrc
IM,/i,
d.nls.ltrilt
rl' r rl,li.l I Gc{l..lie. Àrlnren 1853 P. 4or 'll5 ,9n'gcrr'gt dcr
Ltltrc
t",i"' "" s. Seerisnrant ,arizl Nd'"sr ti stoitu a rtltis
ÁnI
thc
Ptrblications
stv
t.s
tla
h
lttils
ïo!iti..:t'he.tagic.
'l
25
19r,1
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llist.
Society
3E
P.
l.rv.
': lr! LrL l",
1- _J\r"r r'^r' lr8'
l \" r^-8
l-h
lr 'r' r' 1J" L'Lt'\"t^/
m
r
"l in th. Elizabetuan t/a''4 -{rBlc am (H J
'.cn\,
1tra@onry
JN
Pnis) ;!25 litIodig belian{lcld hicil wordt Óol( Lncicr \\knÍ s
thcori: hcsProllcD .f b.sÍc'lcn
r" \''i r'l "
."
I \ | , 'r r'', .,
'
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| \l
I
\'
l\
^,,,
l
,,
!Í
't,
' " (r617) i1\ ok'tu'J1o\\''
jr zijn riislori. i.a,lcnria.n i h.lna()rum
\r, riirstrÍrlan 1637 P. :1(, col : b'vcn over llcDassch's aaudecl
a;n lret lràndcrsvcrke.r \'.n ,\ islcr(lan 1n fi46 1647 ri' 1t
Niitjcn ,;t Nira/.rl.nrltl D l\I ihettne.t<'bietu txl Z t:it httt h ócl'ldt
Ma;nk!.lhtry Ècrlnr r9o9 P 356 357 zijn inscnPtic ran 25
Afdl 16,15 in hct albrDr var JolnDncs llcjsner nr de Hanburgcr
SÀ.ltbibhÍ1,".k ,i" tij It c nNakl ,1lo,ars5"rilr Ínr Gesclti'htc
! \riss.nsclLaït des Judcntlm ar (18!7) P. 573 'n in lcalalogle
desl iannscriPts 16 et r7 l n rgro Fiedcrit llrllcr ct Cic'
nnn D. t;"k
eD bchalvc (L

i

i

,\nrteraan Xo. 168r' AlbnD {nicoÍtrm Álb'Íllrs Zaunscl ciler'
llcNssch's nlscriltie van 27 Àpril 1654, die nr den Catalogus

r" Cr '',1'\ ,
\'-,J..'i h r-i l "' , n. r' 'r'' \ 'J^
ur .^ r""rrr l " 'l' J "'
,.1,, . , rrrn.rr.
"
1.'f
lli m .oÍi l).rlia da ScrcDissinra Ra'\'n|a
nagoga
l{,
nossa
S)
a
Hcrrica Nari. SiÊinissnna .otsortc do AugNijssnro Carlos Itcv
.la gDnil. Britarnjà, l:ran.a e HibÉDia ltccitàda c r\m
stcrdama, àos \XII dc llayo .lc 5+or' T(lcin quaÍi. s Pagnràs
Een cxcnllaar jtr het lrchicl der l'..t Grm'ntc tc Instcrlarl
in lrranco \ten.les ,ru.r?o/ias 1l l Ól oo.
!o) Ccliraal lila(l voor Is.aalietcr ii Ncdcrland li\r, r9oo. No 48
Zic oolr Lrcbr \\tnf rll.rass.n bar Isracls llissnn li'(oD 19or
tL€ Jc\v llisl:
f. XI-VIlli C. II. Iirtl in l'mDsactnnis ol -ft.nsactions
V,
$'oU
nr
p
r97:
Irgol
Englar.L
lV,
Si,ci.ly oi
(

,r) Voor jarc! heb il( dit iíschriit ?rof D. SimonseDtc ltoPcnhageD
gezord(n, lraar ilaàr hct n.i.tr. nnnner is gepublic.c , 8e-

v
(lit liier lit Fr.Dco nlc dcs, Il.nÏtirs ll l)
'nl('v
'o
(
lir
ist'rl
r\('c!"
CaÍrn
t:
CoPia.la
I
hr
DieNolschiít
!n.
.lc Dinàmarca, NoNcgiL ctc .1c ttr' ttr 15 No-""' ' 'r" ""^
|atnassur (la na!l,, .Jn(tai.o Fortnircrx c Hcs|rni(na rlrsliL
Cide dc Ámstcíl.m OÍ{creccn(Lo tota s.rtc rl. |rivilcAir)s '"s
tn(liv rós .lella .ttrc P^ssascm r cstabclcc.rsc err sct l{'r-vt"
Honnorablcs Alras .t Disttugnés Les DÓfuras lLc lt
^nx
r\vcc lc sceàn ]to]'àl dc D.Natnm Porlrijrisc à

schiedc

^rrstcrdan.

ChÍistian lV par la GÍ.cc (1. Dicrr, Rot (lc D.nncDnrc, dc
Nor\vcg e,.les Goilrs et dcs \ran.l.lcs, D cdc sl€cs\riLli, Hr)lstcnr'
StoniaÍic .l Ditnarscr, C.n1tc d'O1.1.nLoug cl D.lDlcthorst ctc.
ctc ctc. ?ar r.!Íc gracc, alfcclion ct PLcin volontó, Hotnorablcs,

Anrós cL Distingncs rous vons laisons savoir.lc notrc gRccs par
ccs prósc tcs, .voir ótó inlor.cs q!. Phrsi.nts Prissances et
S.ign! F, w,nrs ,'rt écrit quc, si qucl qt'ur .lc votrc N.tntr

v.lltJit sltaLlir s,\rs lcu Doniit^rioD .t jurndiction, il cnt à
i rnx s..ri xllcndre r.lorse
Or comnrc n,rls rv,nrs dója àcco ó a votre N.lion, dans
rotrc Villc dc (;lu.lslr(lt, tontc sorlcs d. Privil.il.s rvaltagcr\
pour ce qtri r.gar(lo lt lll)r id. ltcligi,tr ctd. Conrnx'r.! ct quc
.lc rot.c gÍàcc
I)ortos à l.s ar8fL.rl.Í et ir lcs
..rdilier à ]'avcnir, srivanl lir1,r!i,nr .t ll'rig.n{r, rlcs tas, ailsi
.1uc rotr. amó et Ínii]. ,\lircrl l)r,n,r's, l)iI{ctrnr (lc otrc llon
royc, tlonrra vo s cr ilslÍ!ir(i plns afrlL, nrnt, nolÍc gra.ierx
desir cst dc vols lémoigncr par ccs lrcsrnlas, (|(i si qnclqrr'Lln
or phsieus dc 1-olrc talioD est or sonl l.rtós à vcnir s'etàblir
s'adrcsscr

rLars rolrc diltÈ villc, ils à,v.nl à eDvoy.r nte ou .l.nx p(rsoDnes
d cntÍ'cnx pour c\nDrin.r la sitnaiioD, n. dónran! Ponrt qr! 1o!s
rn'eD so_vez slfirsanDcnl sntislaits.
DonDé en notre Pàlais dc HÀrderslolrcr lc ?5 lovcDrbr. l'al

r622 (sigré) (llrristiàn.

ZrcollrXÍ Grf.\'.lrl l\)thtgi.st tghiLtr a Í n.ut!.lit lt t,llxnburg r.ro: I. r18 r29j lio.ncn o|..ir P +r,) cn l! {irrrt? C.

s.hicht.

H.

(rlr.

ltr J!tu ,l\ L(l. 3 T-cipzig 18,rr l). l,r:.
I-.. ,l llis!.tt rf lr. hry isitnl ,,t S/!rr,, Nc\'l'orl

CrunNal(l ll,'lrgils.rgldl,r/

f. ?3
p
rolt.
i,.a
cit lll
25.t
(ronict v. l, Historis.h G. ootscl,al) :e, rS73 \'1 S
Ilir.ht rsit p.2gE 3r7, irr 172, lt5 tr1r.
,)p.
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k) F\rblicatións of
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Ameicàn Jewish Histoicàl Society

18,

rgas p. 43,73, 74. Over de oudsle mderzetting in New Arster-

dam, zie ook Chdres P. Daty The Settlcn í ol the Jews i.n No/íh
,íraltra, New York r9o3.
mateÍiaal is n! vereenigd jn Cddozo de Bethencowt -lv.lés
Het
")

M.l Poltuguee Jeas it the Utuited States, GaíMa
Indi^ Auri g Nhe sèrtuledlh ,nd
eighte íh CdíMics itr Publ. of the Am. Jew, Hist. Society 29,
Ís25 p. 7-3a waarbij nitstetende cross-references vaD Albert
óh thè S'atuish

md

íhe Dtulah &hd Brítish llest

*) Mitteiiungen zur jiidischeD volLskunde Heit 17. Breslar
p. 8.
s) Het Boeli. t923 p. 57-74.
s) Transactions IV, r9o3 p. 224.

r9oó

s) Gemccntc .A.Íchief
No!. arch. Port{. 388 No. r2t.
^mstcrdan.
s) l'rarsactions V, r9o8
p. 20 en 30 volg.

8) Koênen op. cit. p. r5r votg.
!') Franco I'Iendes ,14r-orias 11.
p. 15.
'5) Das Jrdcntum
30) Lea op. cit. III p. 279.
!') Koenen op. cit. p. r55 en Ira op. cit.
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BIJDRAGETOT DE CESCHIEDENIS VAN DE POOLSCHJOODSCHE GEMEENTE TE AMSTERDAM,

door Dr. D. M. Sluys (Amsterdam).
AaD de Poolsch-Ioodsche gemeente, die te Anlsterdam vàn
1660 tot 1673 hccft bcstaan, be\1,arcn, bchal\t enkelc aanteekeningen in geschirdkundigc \ícr ken en aPprobatics door
den Oppcrabbijn dicr grmccnte It. Lób bcn Sal(,mo 1) ge
d.,r Nedergcvcn, in hoo{dzaah dc hrrinnrrins dc

:litcllnarl \'.D het LaDds.Lill tcÍ Sc.rct.Íi!' .lcr Ned. Isr.
H{xÍdslnagogc lè \mst.r.lan, Naain rle door I \lra$cn gcPn
bliccedc bricven ctr dc bÍicv.n ran R. llozrs ltrblí's voorlí)
.rcn. Dc grd(lÍeoDllijstnrg is(licv.n rctlilclbl.d vand(D Riibel
van [os.'ph ]\thias. De schijleris Isha.t Len rl,)scl]i di Cord(b.

^r.ltnivcn
landsch-Ismëlieiische Hoofdsynqogc :rlhicr cn ccnigerrnaie
ook de aan de Hoogrtuitsch Joodscl,c gcrncc te na den over'gang tot haar vàn dc Poolschc gcnlcontc in eigendom over
gegme Godsaktrer, thans dcel dtmnkende vxn dc begraafpiaàts der Hooldsyna8oge te XÍuiderberg z).
Oolr die ovcrgang echter kan alleen uit cle voormclde ar
chilrven Norden opgemàrkt. Uit het tijclvak dat de Poolschc
gemeenteheeft bestaan, is innners, voor zoover doot nij nrgc
gaan, Sccn Z.erk meer voorhan.len 3).
Dc \erhouding tusschen de Hoogduitschc cn (lc l)o(nsche
gemeenten rvils veÍrc van vricndschal)txrlijk; Illccn hct maclrtwoord van de m:lchtigc Rceccrílcrcrl vrrn r\nrst(x1am is ir
staat gc$,eest ccrl vtede, vaarbij dc I'rrrlscltt gcDlccntc 8e
drvongen ivcrd zich vollcrljg aan (lc llor,S.hlitschc ovcr te
gevcn, t.r1 stand te brcngen.
Een schcts tc geven varr rLic 1'crl)(r(li g is hct doei dezer
bijdraec. Op die vethoudiiS hcbbcn ni.u\Y licht Eeworpcn
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Ma:usen in een hándscluift ter Sccreta ie der
Hoofdsynagoge ontdckte briel€n van de Hahamim cIL den
lÍahamàd der Portuge.sche gcmeentc 4) gezondcn aan Je
Synode dcr Vierlanden van Polen. Verschillcnde gel{ktijdiSe
aanteekeningen in de protocoll€n d€r Hoogd itsche gemccnte

cenigê door

vorclen daardoor oPgehelderd
De e€$te komst van de Poolschc Joden naar Amsterclam
\rordt door Sjeèrith Jisraèl5) gesteld jn 1648. In dat jaar
varen rie Poolsche Joden het slachtoffer ge\rordcn van de
g Nelijkc vcrvolgingen vrn dcn Kozakkcn hctrl1an Chnielnicki, dic in dc Ukranrc cn GÀlicic dc J.dqr tc vuur cn te
zwaird vtrvolgclc. Wic het vccge lijl kon redclcn, vluchtie
n{.lr naburigc statrn; cnkcld trokkcn door Daar het voor
.Iodcn ga-stvÍije Hollard vaar zij, zooals Sjeèriih Jismël het
uitdruki, D)lr rJ$ D)irN) aankxlamcn.
Groot kan hct aantal Joclcn, dat lier tocn toellucht vond,
niet gc eest zijn. Van hun vesti8inS isinhct àrchiefgccn spoor
tc vinden. Dxt cr ongeveer 1643 zich hier cenigcn ltebben gevtstigcl, \\or(1t :1^nncnclijk scDri.Ikt door hct lcit, dat cen
dcr PiLmassijns \.lin 1657 wordr aangcdnid met dcn naam
I-eib Polk. Gclijh dc Hoogcluilschc Joden h dc dertiger jaren
vonden ook de ]'oolsche Jodcn bii hun homst hierleen een
gastvij onihaal, voornalnelijk bij hur Nelgcsteide Pottugeesche geloofsbrocdeÍs.

Over dc Joden in lrolen, die nade slagen, hun door de Kozak
ken onderChmiclDicki toe8ebracht, eindeiijk vcradcminghad
den gevonden, br:rken kort daama wedernicu$'e stormcD uit.
Waren het in 16+8 dc in dc Ukranre cn Galicië Scvestigde

Joden, die hct vlàmmende z\ïaarcl der vernicling tcgen zich
gez\'laaid zàgen, in 1655 \ïarcn het d€ Joden in Lithauen
rvonende, die door dc strijdende tegcurachten ecrst van de
Xloscovictcn, daarnÀvan deZwccten, die beklen tcgcn de Polcn
xaren opgetrokken, $crden g€teisterd. I)oor vriend cn ujand
beiden bestookt, trekken groote sclnren Joden uit I-ithauer
rveg. \rclcir vlieden in den loop van dit en het volgende jaar
nàar Amsterclan.
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De I'ortugeeschc Jo.icn trckkcn zich ook hri lol van drzr
aan en zenden een aantal hunner na hcn gc\'orl, gclaaliL eu
gekleed te hebben na grootcre Jodcnccntra. Ook dr 1.looA-

duitsche Bemeentc blijft daarl,ij nict ,rd,tcr.
^,:1,tc,.(r,volgcns komen ooh andere Joden uit dc Bctcistcríl(i
si,.lr.,r,
den ooÍ1ogsg€cscl ontvluchtcnd, hicrhccn.
AIs echter het aantal Poolsche Jodentoeneent, gaat dc splijt
zwa werken cn de mccrdcrheicl van dc Poolsch-I-ithauschc
Joden richt een eigen bjdlokààl in op Vloombffg, misschicD
in overeenstemming met de Hoogdritsche Parnassijns, te
oordeelen naar ecn passagc in dcn bricf van den Nlahamad der
Port. gemeente aan de Slnorlc cler Vierlanden van Polen,
luidende Eïl:rrN rilni hint n*b lhD.): ritàl nln:,nun nDlDn:
(met ondcrli.gc ovclccnstemmirg van hricle groepen hebben
de Polen zich \':ur {1c Hoosdritschci rfscscl,ciclcn). Had die
schciding zich nu brpcrkt tot de goclsclienstocleningen, rlie tle
Poolsclk lodcn v(ngcns hun cigcn Scbruikcn nil.lcn houclcn,
de verhoudins Nar(i wclljcht nict \lirstu)rd sljlrnl(t. Hc.rft
toch vcrDocdelijk zclls ook (L{r ÀIgcrÍcdcrl OppcÍnbbijn dcr
Hoo8duitsche gemecnte Ii. Abraharr bir .Josur zich ccn bcnocming tot Oppe nbbijn van dc Poolschc gerreentc laten
welgevallen 6) |
Toen de Poolsche Joden echter, naar nannemelijk is, gcsteuDd door de Portuge€sche gemeente, - tegenover wje zich
de Hoogduitschc g€nrecntc nrccr en m€er bcgon tc voelen,
cen cigcn ritueel bad en een eigen begraafplaats haddcn l,er
Norverl, mocstcn Pamassijns dcr lloogdnitsche gemcentc op
maatrcg€k n zinnen tot handhavjngen bcscl.uninij v.D dccigcn
gcrrccnte; een v:rn de eerste maatÍegclcn \yas h.t trclfen
van een schcrpc Iesotutie 1lu \'vr)N
E\)!rrt{ p'pn D)!D\tt!r,
') t.r.tn1Jct i,e .Lan(Regl.n:nt 1)atl de Haagd,ltiísclLe g.nc.nt.
nen 1)an Palen), rvaar,':tn alleen cLe bcrinnrring is be$nard
gêblcven doo. clcn irr i78ll opgcnrantitrn invL'ntaris van
het archiel der Hoogduitschc gcnrcntc.
Nict cchtcr aile Poolsche Jodrn irad.n tot (le Poolsche ge
mcentc toc. Ecn rict onb.lnngriik rlantal van hen, onder wie
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lt. Joscph ben R. Abraham cn de fanilic
van Samuet ben Elkàna Halevie en nog ccn aantài an.lere
faDiliën, bleeÍ aan de I-Ioogduitsche gemeente tÍouw o{
'I'ocgde zich bij dezc Semccnte 7).
De constellatic van de Joodsche gcmcenschap tc Amsterdam in de zestiqer iaren van de r7c ecu\1 moct men zich
m.i. àls wolgt voorstcllcn.
De eerste plaats nàmin de ?ortugccsche gcDrccnte,voor ivelke
dic tijd het gouden tijdpcrk van haar b?staan hier te larde
!r'às. Daarnaast stond.le Hoogd. gemeent€, die voort.lurend in
aantal en ook nl beteekenis toenam. Vooral .loor clc relaties,
dic ctc nicnlv-aangekomen lcdcn met aanzienliike kooplieden
en bankicrs in Duitschland hzvlrlen, \\'as cLe economische tocstand von dc Hoogduitsche .Jodcn vcd lelbetcrd. Dc jaarlijkschc ontvangsten cler gcmccnte bedroegen Íond I rooo,
voor dien tijd een niet onaanzienlijk bedËg. Het gevoel van
aftankelijkhcicl 1-an de Portrgeeschc gcmeentc \r'as daaldoor
verlorcn gcgaan. In de derclc p]àats kwain dc Poolsche gemeenie. Econí,misch stoncl dcze op de laa8ste plaats. Een brieÍ\isscling van li. Nlozes Ribkes mct R. IslÉq Saruq stelt dit
de laterc Parnassiin

dltidelijk in het licht3). Dc Portugeesche gemeente \r'as
de Poolsche $'clwillend sezind. $rellicht beschou\ïdc zij

haar als cen t€genwicht teSen dc tocneming vau het aanzien
v:ln dc Hoogduitsche genleente, die door het bestaan var cle
Poolsche verzwaht werd. Gclijk toch beLend is, berusttc de
macht van Parnàssijns in Srootc mate op de ornstancljgheid,
dat zij van degehechthcid r.an de gemeenteleden aan het synagogc-bczoel< en de synagogÀle cerenonièn honden gcbruik
makcn, om hcn te nopen zich aal1 hun bevclen te onderwerpcrl, opstràfíe vànhet l'crbod dc slnagoge te bezoeken er er
kerkclijke {unctiên te verrichten. R€eds in het Reglement van
dc vcreenigde Portugccsche ger)rccntc van 1639 ll'as het vcrborl buitcn de Synagoge X]liDjan te houden opgenomen').
Voor de Hoogduitsche gcrrcente was het dus een Sroot nadeel
zoo niet gevaêr, dàt gcmeenteleclen, \ïien dc toegang tot de
Synagoge ontzcgd rvas, zich nukonden àanslliten bij de Pool-
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sche ge dreentctdc vooruitgang var de Hoogduitsch€ gelnecnt(l
zou .Jp den dutlr worden têBengcgaan cloor hct bestam van dc
Poolsche. De Portugccschc Parnassijns zagen dit lvaarschij'rlijk niet ongaarnc, geloovende, dank íle oncenighcid tusscl,cn

dc beide analere gemecnten, akllrs aar dc spits van dc Joodsche gemeenschap te l<unnen blijvcn staàn.
De ÉIoosduitschc Jodcn tt'ar.cn dcn Poolschcn dan ook
blijkbaar niet Nehvjllend sezind. In dc door MaaÍscn gepubli
ceerde brieven hang€n dc Portugccsche ltabbiin€n ccn schril
bceld daaNàn op:
,,Wij aanschou$'en met leedwezcu de vcrdÍukkingen, die de
,,Hoogduitsche Joclcn dc Polcn doen ondergaan. Daardoor
,,makcn zij hrn àangezicht zrvart van vcrdriet als de bodem
,,vaD een pot, zij bcjegcncn hcn allcrsmadelijl<st en vcrtreder

,,hcn in strijd rlxt àl1e rechten en lrrettcn. l)aar wij c1e
,,t6nen v:rn do vcrdrulÍeD aanschoLrlvdcn, k(,nílírn wij ons
,,niet bedwingen cn hcbllcn nict geaarTi:l.l dc vcrchul(tcn tc
,,bcvrijden uit de hand v.rn hun vlfdNH<cls, s'art (lc Polcn
,,zijn nimmer NueÍspanrig Bcwccst, cn stcíals bereid de
,,schciclsrechtcrlijkc uitsprÀkcr op to volgen, cn hcbbcn daar',,tegen niet het minste geopponêcrd. Dc Hoogduitsche .Toden
,,echter veqelden ons nict clc ielrtaden, die wij hun hebbcn
,,bc\rezen. Zij zijn hoovaardig jegens ons en wcnden ons den
,,nck toe, en zijn niet gedachtig, dat \i'ij hen van olrdsher
,,hebben gestcuncl en hun armcn verzorgd en hun schamelcn
,,gcklcccl, en voor zoover ondcr Godes zegen onze hand
,,strekte hen g€holpen hebb.n, gelijk dit ov€ral ter wcrcld
,,bekend is."
Waar lier de Naarheid €indigt cn dc ov{,rdÍijving begint,
valt mo.ilijk tc onderschcidci. De passagc hcrirnrcrt stcrl( aar
het beeld, dat R. .facob Endr:n in zijn lut($josra{ie heelt
opgehanger van de mishandcltugcn cn v. iíI.Íingcn, dic de
pÀ.tij van R. Leib Gazzcn den aanhangcrs van R. Jcchiel
Gazzen hcbben docn ondergaan 1o).
Wellicht hebben de Hoogduitschc J(Ílrn bij Burgcrncesteren de opheffing l.an dc Poolschc gemeentc zocken te vel-
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krijgen. De voorspÉak van de Portugeesche Parnassijirs heeft
clit dan cchter een tijdlang weten tegen te 8aan.
De Overheicl schijnt in diê geschillen niet tusschenbeiden .ie
zijn gekomen, en indien dc Poolsche Joden ook rechtmatige

dam vcrtocft, wetcn zij hem er voor tc rvinncn, rlsschcirlsrechter in het geschil op te trcdcn. Varl d(i (rnl Íhàndrling(r!,

OI zich dan anders dan in pcrsoonlijke feiten de scherp€ vcrhouding openliik zal hebben geuit, vait nict \.ast testellen. Áls
Portugeesche Parnàssijns niet vcrmogen Burgemeesteren ten
bchoer.e van de Poolsche Joden zich m ecr te doen int€ressecren
dan dat zij hun ncutrale houding niet latcr va.en, weDalen de
Poolschc Jodcn zich in 1665 tot cle Synode vande VieÍlanden
varl Polen, r,elhe in haar vc€adcrins op de.Jaarmarht van
Jaroslaw in Galjciè, - danh een zekcrcn invloed, dien zij ook
op de Joden in andere landcn schcen te mo8en oef€nen, cn
$ aarvan wij in 1684 rr) nog e€n voorbecld aartr€ficn,
-Pí,rtugecschc Parnassijns en Rabbijnen als bemiddelaals aanstelten
lnln cen zeker patronaat ovcr dc Hoogduitsche en cle Poolsche
Joden toekent- De Hoogduitsche Joden trekken zich van de
besiissing der Syrorle niet veel aan, g€tuige het in 1666 cloor
den OppeÍrabbijn It. Jitschak Dekingen uitgevaardigde 1.eÍbod aan de Hoogdtitsche vrourler hct Poolsche bad te
gebruiken. Het w:ls den Hoogd. Parnassijns er in de eerste
plaats onl te doen, cle cenheid ttsschen beide gemêertcn te
hentetlen door dc oplrc{íing v:ln de Poolschc tc verkrijgen.
Dit hing ten nau\ystc samcn tnet hun slreven van Amsteldam €en groot blociend Joodsch centrum te nlakcn, waarvan
dc bou| der Groote Synagoge êen voolname uiting was. De
Pamas ]t. Joseph ber R. Abrahàm, zelf een lool,1ïas een dcr
mannen, die met een voomitziend oog zag, dat alle€n door de
saÍncnvocgiig der b:ide geneenten, $,ier gebruiken onderling
niet v€el verschildcn, cn \\clkc, wàt het godsdienstigleven bctrof, overigeDs voor den buitenstaandereenzelfdc bccld aanboden,dit doel te bereiken \ras. Als nu de Oppe abbijn van

IÍattisjahu ber lteschocllnnr WallcNtcnl, s'{arschijnlijk

klachten hadden, schtncÈ zij toch niet bij machte geweest
te zijn hunne belangcn bij de Ovcrheid te bevorderen.

l.rankfort a. NÍ.,cvenccns ccn Poo1, R. Aaron Samuet Kaidanower' (bekend onder den naam p't rnD) in 1669 te Amster-

die de

Hoogduitsche Pamílssijis alsnu

nnt (h lllnscli(l

vocrcn, gceít het protocol hct volgcnd lflMs
Op Zondag r Tammocz 5.+r9 (.í) .Jrl,ri raí,(l) zrndcD ],rr
nassijns den Voorzanger ílcr gcrrcontc lt. l-cizcr (;azzrn nlot
aórl

van het gevolg v:ln dcn lrranldortschen Oplxrrabbijn, tot de
Poolschc l'amassijns met de medcdr:ctil1g, dàt, nàdem.lal de
genoemde Opperrabbjjn hicr ter stede vertoelt en dê Hoogduitsche gemeente zich te bcklogen heeJt over de Poolsche,
zij dc Poolsche Parnassijns vevoekcn, dat in die geschillen
zal rbrdcn brslist, hctzij door gcnocmden Opperrabbijn als
schciclsrechlcr, h.rzij .1oor een college van drie arbitcrc, door
iedere gcmc.ntc (1(ïr llan te nijzcn, terwijl dic Oppcrrabbijr
als derde lid zrl ol)t,(drn. I)e Poolschc lo(lcn zoulcn hrln
klachtcn g€lijkchrk hnn,r(n clocn bchand.lrn. 1).. l),x)lschc
Pamassijns hcbbcn d|arci) g.,nrt\\1Ín(l:
,,wij \\'illcn c€rst onzrn rlsr i\4),rrrln,ijn (li 1.i,1) brn
Sàlomo) raadplegen írn du,nr rnt$o(r1lcn Hct rnt\r(Í,lrt,
dat denzeuclen clagnogwcld g.z,nxl( , lri(l(lc, (hl dc Poolsche PaÍnassijns berejd rvalen \ïcdcrzijdschr gcschillcn r-oor
een schei.lsgcrecht, als door de Hoogduitsclic Parnassijls
voorgestelcl, te brcngen. Dit zou echter niet rnogen behand€len de quaestie van de schciding der gemc€nten, ïraaron
trent (n.1. door dc Poolsche Synode) rvas bepaald, .1àt ziJ gc
sclËiden zouden blijvcn cn geene eenig ovcr\\,ic}t ovcr dc
anderc mocht uitoelencn, ter\r ijl ook ieder zijrl .jgcn r al)l)inaat
zou hebben. Daar dus over dez€ zrak re€ds do(r' .rn lrc {elijk
tribunaal een besiissiDg \ïas genoncn, kon zij nict opnieulv aanhangig worden gcmmkt.
Den volgcnilcn dag worden de bfidc rlÍ{,,zrnirn Ncdcr naar
de Poolsche Parnassijns cn dcr1 Opln,rraln)ijl dcr l']oolsche
gemec.,tc gczonden, mct vcrzo(t( k, v.rschrjnen en hun
zak€n voor te leggen, wa.rrop (lc l'(i,lsch! l'runassijl1s wcdcr
hebben Scantrvoord, dat zLj dit w.l \\,i1(1!n doen, doch over
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gemeente niet te spreken $aren; als dat pun{
ter sprake zou komen, zouden zrj we8gaan zonder antwoord
te g€ven. Dc Hoogduitsche Palnassitns laten daarop iveten,

de scheiding

<1er

dat zij de Poolsche Jodcn wei zoud€n w€ten te tre{len, te
oordeelen althans naar. een brieÍ, 8 Tamnloez (7 Juli) door de
Poolsche Pamassljns gezond€È aan de HoogduitsclÉ Parnaqsijns en gÊteekend door den Kostcr R. Joseph ben R
Elièzer en door R. Baruch ben R. Samuel, welke inhoudt, dat
de Poolsche Parnassijns dc zaak verder sch ftelijk wenschten
te behàndeten, om ook ccn scbriftelijk antwooral te bekomen,
er zich niet kcndcn v.reenigen nrct ccn mondeiingc behande-

liDg door dc rceds genocnrdc afsc,antcn, door wie Hoogduitschi: Parnassijns dc Iroolsche hadden latcn waarschuwen, dat
zij hcn rrci zoudcn weten tc trcffcn, à1s zij niet in de vereadeng veÉch€nen- Zij war-.cn echter nog stecds lJcreid de zaak
scheidsrechterlijk te doen behandcl€r, gelijk $,as aangcge\cn
in de bcicle àanmaning€n, $aiu r,àn een ge\lraarmcrkt afschri{i
hun door de a{gezantc was Segei'en. Zouden cie Hoogd. Parnassijns \'!'cigcrcn de zaakte ond€rwerpcn aan de Portugcesche
Rai)bijnen, dan \'ffen dc Poolsche Parnassijns b€reid de vro€
geregeschiU€nte doc behandelen door cen college vanarbiicrc,

llaarvax zjj Hoogduitschen Pamassijns leeds kennis hadden
g€geven in eer schrijven, door de afg€zantcn hunrergemeenlc

aall dezen ier hand Besteld. Voor de behandeljng van mogeliike vcrdere seschillen, herzij lusschen de gemeenten, hetzi.j
tussclEn individueele lcden der Poolsche gemeente en van
de Hoogduitsche gemeente, zou na het lertrek van den Frtrnk
f ortschn Opperrabbijn een scheidsgerr:cht gevormd $orden,bestaande uit rle Opperrlbbijnen der beide gcmeenten, dic zich
een dcrden arbiter zouden liunncn àssumeerên. Zouden zt het
ov€r de keus van dezen nict cens $orden, dan zoudcn de be-

wijsvoeringrn van de partijen door dc beide Oppelrabbijren
op schrift wolden gebrlcht €n gez,rnden nam d€n FrankÍortschen Opperabbijn, om door dez€r1met zijn b€ide bijzitters
b€handeld cn tot beslissing gebracht te \!orden- Konden
Hoogduitsche Parnassijns zich daarmede vereenigen, dan
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zouden de Poolsche Pamassijns onmiddellijk met hun trr:
(arbitcr) verschijnen en zoo niet, dàn zouden zij ook nu nicts
meeÍ antwoorden cn ilc zàak brengen bij dc Poolsche SynodeHoogduitschc Pnrnassijns rverden gcwaarschuwd zich van

gelvclcl te onihouden, hctgrcr hun reeds schriÍtelijk was
verboden door dl:r Synodc van (1c Vier landen vàn Polen, \'ergaderd op de Jaarmrkt van Taroslaw. Ecn schriltelijk antwooríl g'ercl vcrlvacht, op ccn lr1ondcling zorr nict Norden
8elet.
Hoogduitsche larnassl.jns hcbbcn daarop geantrvoold, dat
zii nosmaals ernstis bij Poolsche Pffnassijns àanílron8en
voor arbitcls te verschijnen. Zij vtrwetcn den Poolschcn
Parnassijns, dat zij uitvluchtcn zochten om de bchandcling
van de geschillcn tc rekken tot na hêt v€rirck van den Franl<fortschcn Opp,,rrtbbjjn,en waarschuwdcn llen dus met klcm cle
zaak voor te lcgg.n aan ccn college van arbitrl.S, clnt clan uitsprrak zou ktnncn docn.
Uit het protocol blijlJ Dict, drt dc Pornsr:hc 1'aln,rssijns
aan cle sommatie hcbbon srvrng gcgcvcn. \:olgcns den brief
van dc Portugeesche ltabbijncu zijn zijt t ucl toc ovcr gcgaan.
In den brief toch luidt het, clat toc,t prr iijrn warcn versche
nen voor genoemdcn Opp€ abbijn de zltak nict tot een beslissing krvan, doordat een der Hoogduitsche Parnassijns
heftig was uiigevarcn tcgcn den dooÍ de Poolsche Scmecite
aallge$'ezen arbitcr.
In dicn brief heet het voorts, dat de Poolsche Panàssijls
steeds geneigct \r'arcn zich aan een scleidsrechtcrliikc uii
spraak te onderwerpen. Volgens hct in het proiocol chr
ÉIooldsJÍàgoge bcwaard geblevcn rclaàs zijD dc l'(lolschc
Parnassijns van het makcn vàn gczochtc cxcrl)ii{'s rict vrii
ie plciten.
Het valt niet noeilijk tc gissN, wn, (lc Il,!)sduitscl,e PaÍ
n$sijn gew€cst zal zijn, die in r1c gclírclrtszilting tcgenovcr
den Poolschcn arbiter een hoogon ioon hc,'il n8cslag€n. Het
kan mocilijk iemand andcrs gr$.ccst ,ijrr (hn dc recds meer genoemde Pffnas lt. Joscph, djc, zoo.rls ft\Ílsopgcncrkt, de toe-
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komst zijner ge eente b€dreigd zag door het bestaan daanaast
van de Poolschc gcmeentc, wrer dtus toch slechts op onder-

geschikte puntcn afweek van die der Hoogduitsche. Hadden

zich niet reeds Phoebus Levie en Jekutiél Blitz (Witmond),
de één bekend a1s drukker van Hebrceuwsche werkcn, dc a.ider
als veltaler van de door Phocbus Levie uitgegeven heilige
geschriften, bij dc Poolsche gemeente mngesloten I R. Joseph,
zelf een Poolsche Jood, dic bij dc plundcring vsn Bar, zijn
gcboorteplaats, zljn vadcr had zien vàllen ondeÍ de handen
van de noordzÍchtige I{ozakken, een man ook van Talmoedische ontwil<keling, .lie ill laterc jarcn zclfs hct lceraarschap
van hct door hen1 geslichtc Colhgc ,,Itodefei Z€dek' heeít
aanvaard, vrccsdc datzljn strcvcn om dc cenheid der gem€entc
te verzekeren u), niet zou \4orden verwezenlijkt, ais in de veÍhoudingen geen wijziging kivam.
Het is nu wàalschijnliil( aar ziin relaties met dc ledcn van
de Poolsche Synode toe te schrijven, dat dczc, na ontvangst
van cen schrijven van de Hoogduitsche I'arnassijns, v'aarbij
dezen zich bcklaagdcn, dat zij g€steld waren onder hct gezag
van de Portugcesche Joden, die toch nict als vohïàardig op
het gebicd dcr Joodschc wet€nschap ko den worden b€schouwd, en vcrzochtcn het besluit van 1665 in tc trekken,
hieraan gcvolg gee{t. De Sjnode richi ccn brief met de mededceling daarvan a:ln de Poolschc Par.nassijns. Deze brief korti
teÍ vel.zcdaling in handcn van c1e Hoogd itsche Parnassijns,
die hem op ro Kisle$'543r (23 Nov€nlbcr 1620), -.'den dag,
lvaarop Haham Aboab zijn tocspràah heelt g€houdcn tot de
Por tugecschc gcmecn te om êen niculvc SynagoSc tc stichten,
-aan de Poolsche Parnassjlns doorz€ndcD. Dcze stcllen dcr
bdel onverlvijld ir handcn van dcn Portugceschen Xlahan,ad.
Het zijn de door hct Beth Din cn den tr{ahamad van
dc ?ort geesche geNêcnte rccds op dcll r8 Kislcw (r
December) in antwoord daarop vastgesielde schrifturen,
die llaarscn hcclt gepubliceerrl. Het is bcgrijpclijk, dat de
Portugcesche Rabbijnen en dc X{ahamad door het besluit
van de Sr-node ten diepstc gc6Íiefd waren. Zij geven aan

hun
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uitdrukkingen hcirt.

De Poolsche Joden, zeggen zij, hebben hun bitteren nood
geklaagd over den van de Sjmodc ontvangen brief, rvaarbij
dezeisteruggekomenophaarvtf jaàrgcleden genomen besluit
ten Bunste de. PoolscÀe Joder. Hoe, vrasen zij, kan de Slnode,
zondeÍ den beklaagde te hoorcn het oor lecDcn aa-Ír vreemden,
diclasteren en kwaad sprehcn, wier woordis als addcrenvenijn,
die ongelukkig€n tràchtcn te vernietigen en uit dcn weg te
ruimen en hun doel niet opgeven, voordat zij het beÍeikt
hebben! De Portu8eesche Rabbijnen zelf kunnen getuigen
van de veldrui<kingen en beleedigingen, weike de Hoogduitsche Joden den Poolschcn Joden aandoÊn. Zij hebben hunne
Senoedsàandoeningcn dan ook niet lurncn onderdr tken
en niet gcaàrzcld bijstand te verteenen aan dcn verdrukten, die toch nimmer lveerspÀnnig zijn ge\ïeest cn stceds

bereid naar wct cn rccht te luistercn. Andcrs dan rle
Hoogduitsche Jodcn, dic dc I'ortugeeschc Jodcn ondank,
baar cn trotsch bdraDclckl htu,cn cn \ugctcu hoe deze
hun in ellende €n nood hcbb.n l,ijscstllan naar hun vcrmogen dat God hun hc€fi grgcvcn, g.lijk zij nog steeds
bereid zijn de geboden van de gastvrijtreid op te volgen. Aj,
cte Portugecsche .Joden, hebbcn zich Lct tot var de Polen

àangetrokk€n en hcn gesteund, dank ook hun macht en hun
invloed bjj dc grooten van hct land. Diep zijn zij dÀarom oDtstcld door de noodlottigc tij(1ing, dat zij in dc oogen vrn ilc
Synodc ongeschikt zijn verklaard vcr.der als bemiddclllars op
tc treden. Zi.jn de l,oriugccsche Joden dan d$,azen cn kcrt.rsl
Jntegerdeel, Brootishet aantal hunner wetgclccrdcn, d{, Th(,r.r
studie \Íordt door hen stceds ondcrhoudcn. Zij ltven als andere
ivc tsgetrouwe .Jod€n, uitgczondcrd dc àf\ïijl(ing(jll iI (tcn rirus
bij het sebed, waarbi.j zij op gczas van voor.nrn,c ilccisor.cn
de traditiën hunner voorouders volgcndc, hct gcbcd nict onderbrcken door dc voordracht 1,an iriocticm. SilLlt nict de studie
der leer bij hen op hoogen trap, rrlsrnc(lc dc vu.zorging van de
leerlingen en de leerarcn en heelt ctaarnier getuigenisvan afgetegd Jeg(-, èrd^ R 5-bntrJi \, l,ptr,.t H.rr$ir,, in.t" inhidinS;o1

