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da,

in betrekking zien, zoodat zijn ictentifiÉtie met de lcgendarische Jrcob Tyrado, rc€ds illeen hierdoor aaDnernelijk

Wij makrn in

deze dterbelansriikstc

rlktc met een

nog

onbckcndcn zoon van dezcn ltnlt)ijn Uri (ha I-cvi) kennis,
van $ien wij tot nu toe slcchts de zone,t Aron cn Jàcob
kendcn ').

Hiurin maclrtist ,,Sr. MiDn(t lto(LiLu(iz Vega, iDÍlescten

coopman dcser vu)rsey(l(, sl dt tlc ,,ecrsacmo Sr. Ioscph,
sonc van Uri l-evi" om grootr: l)({hrgcn in t(i vordererl vnn
den Emclcrschcn I-loogduilsrh .lo(xlscl). kí,írlxna'r Meijer

Salomon voor gcli,vcrdc spcccrijcn, gcrnbcr en 5o4 ronde
paarlen, sedert 1598 aan hcnr gcl,.'verrl, t{j eindc desnoods
daarovcr tc procedecren,,gelovcndo voor gocdt, vtst cnde
van \\'aerde te horden, allc 't gcrc, dnt bij .lc voorseyde
Sr. -Toseph, soon van Lrri Levi int grndt voorseyt zal lvorclen
Deze Joseph, die naar Ur-i's vader genoemd is, is dus blijkbaar zijn oudsten zoon, als onalhankelijk gczinshoold te
Ènden achter gebleven. Wanneer ik daD nu reeds mededeel,
dat zijn vadcr, broers (lvaaronder de in 1578 gcborcn Aron) ?)
en zuster toen reeds een jaar te A.$ter(lam zijn gevestigd,
dan blijkt al daclelijk, dat de komst via Emclen v.rn dc hterc
groep ook met llanuel's relatie aldarr ir vcrbrnd staat, daar
een zóó aanzienlijke sp€cedjen- en paarienhandel, als llanuel
met dezen Emclcnschen Hoogduilschen -Jood sinds 1598
dreef, irl deze eer\renoude, doch nict zoo aanzienlijke, Joodsche Gemeente . dra groot opzien bij de Gemcentclcden moet
hebben vcr\ïekt. Als het Portugeeschc Sroepje dan later te
Emden aankomt en daar openlijh Joodsch wenscht te worden, d:ln nroct Uri ben l-evie vanzelve vel van Manuel's

tusschenkomst gebruik maken en verwijst hij hen dan ook naar
Amsterdam, waarvan h1j de Montelbaanstoren aan de haven
blijkt te kennen. Hierdoor wordt dan ook het icit verklaard,
dat in het Jiskorgcbed tc L.md.en Jacob Tytàdo, js opgeschreven, als dank voor zijn hulp verleend bij de Judaisatie dezer
trÍarranen.
Deze zet, blij kens vele àcten, tc Amsterdam zijn internationalen handel c1ruk voort. Zoo verzekeÍt hij op 3 tr{ei 1604
het schip ,,Nosse Seynora Davida", gekomen van Femambuco B) en verkoopt op dien dag het Fernambuc's hout,
terwijl hij den volgenden dag over het ,,cargasoen naar
Labahia" compareert. Vermelden wij van deze overige acten
nog alleen die van 27 September 16114, 1s) waarin naast een

Rott€rdamsch koopman, ook Emanuel Rodrigues Vega-de
jonge, bli.jkbaar een van zijn zoons voorkomt, ten cindc dc
toenmalige omstandigheden der Maranen te schetsen, die den
achtergrond vornen van de ro1, die Manuel nu voor de
jonge vestiging als Jacob Tlrado zou gaan spelen, de rol die
Iegendarisch en vaag door dc overlevedng, als diê van
Tyrado tot ors kr,ram.
De Marranen haddcn mct hct Spaansdre stmtsbankroet
voor oogen $,el nlet de opslandigc rebcllcr in rehtie moeter
treden, zooals bijvoorbcckl het huis Ximencs rlit a1 vroeger
had ingezien, door christelijkc agcntcn tc Amsterdam tc
vesii8en'). Verbitterd door fellen haat tegcD dc IDquisitie
en Spanje's koning, moeten zij hier toch ook voorzichti8 in
hun politiek blijven, want hun nieuwe bescherncrs van rrijheid, leven en goed, waren tevens hun heftigste concuÍenten
geu'orden. Dc geweldige expansiekracht der jonge Republiek
doet de HollandeÉ ovcnl in de \,!.ereld vasten voet zetten en
betwist den Marraan het monopolie van de Europeesche
leverantie der Indische waIen- Hadden de Staten Generaal
deze,,Gendres Portugàlois" in 1579 r€eds toegestaan, de
peper uit Portugal naar de Nederlanden te voeren r), {'annecr
Spanje Portugal veroverd hecft, zijn zij t Lands vijanden
geworden. $Icl lvordcn zij zel\.en als zoodanig hicr nict dilcct
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-162beschouwd, doch wanneer dc Hollandsche internationale
scheepsvmrt jacht op Spaansche en Portugecschc schcpen
maakt en rijh beladcn llananenschep€n vermeesteri, Í,int de
begeerte naar buit het bij de Statcn van dc plcchtig beloofde
sauvegardcs. In Í,ezen lvaren de Compagniën 1'rnVerretegcn
hun Indischc monopolics gcricht, evenals de in 1602 op8e
richtc Oost-Indische Compagnie. Z.ro verdringt hier de Hol
_1an<1er den Marraan en gact hct monopoli€ der Indische \\,aren
in zijn handen over. In 1599 wàs 1ïegens dc,,Maracnsche
vcmletenhe]'t" ccn algemeen handels- en scheepva:rrtverbod
op Spanje, Portugal en Italië ritgcvaarcligd cn zoo slaan de
Z€cu\'!'sche Stat€n op 9 Juni h€t vi:rzoek van onzen tr[aruel
(hier lÍichiel Rodrigtles gchcctcn) af, orn ccnigc ,,Bepermitteerdc" Bocdcren naar een der azoren (St. NÍnrhiel) ic zenílen.
Zoo \.erplaatste zich dc Spmnsch-Portugccsche handel,
nadat Xlanrel hicr reecls betÍckkingcn h,L{l aaDgeknooDt, na
r5gq,tijdeljjk naar DnÍlcn'), zoodat het waarschijrlijh niet
zóó ioevallig js, als ir1 het Iamdcnsche vcrLaal vcrtcld lvordt,
.tat de Porhtgcczcn op rcis naar Holland, door den siorm naar
d€ Oost F escire kusten waren afgedrcven en zóó in Enden
bciandden.
Ondànks de Statcrprotectics, wcrd in 16(j0 hct met liost
barc suik€rlndingvooÍziene, XlaÍanenschip,,De Salàmander"
in 16()(, door hct I'liddelbur8schc Hof vcrbeurd verklaard.
Dat de Amsterdamsche Portrgeezen liertegcn nlrchteloos
stonden, bliikt wcl uit dc Vroedschapsrcsohrticn r?), \\,aaruit
blijkt, dat de inhoud dêarvan werd bcschorxrd a1s te zijn
voor dc vijandelijke landen. Dczc monopoiiostdjd tcscn clc
ÀÍarranen die den Indischen v jhandcl ,,soccken te beletten
te8cDS de natuerll,cke ende aller volckcr rochten in" ontaardde
in ,,bdb.trische er tyranique cxccsscn" tcgen hun schepLr,
waarbij de admiraliieiten om dc l,uit v-"chten'). $rel \'.,erd
in 16oz, na ecn bcroep op de Staten, ccn tc l-Ioorn opgcbncht
Maranenschip weder vrijgegeven en de Portugeezen een
nieu\r sauvcsardc verleend, doch toen op 9 Juli, vijf Marraanscbe kalveelm voor den 'laagnond bij l-issabon bestookt
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wo.den, werden drie ervan (dic met suikcr bcladen naar
Holland werden gezondcn) door de Staten Ceneraal als buit
vcldccld. Daar Arrsterdàmsche kooplieden en assuadeurs
de goeíleren hoog verzekerd haddcn, kon Manucl mr met
klen protcstceren, opdat cleze kaapvaart {jeen voorigang zolr
hebben. tr-u z-ien rvij he'n als €en der aanzienlijkste MarancnFer.linand Mercado en een
Ieiders. Met den
^nsterdammer
drietal aanzienlijke Antwerysche Marranen wendt hij zich in
Augrlstus 160?, voor zicl\ zel\c e]ï uit naam run alle Marrd en
& hulr .amslandenten in Palttlgal el1 .lders ge|)?srigd, gesteund
door vele AmsterdÀmsche kooplieden en assuradeurs tot de
Staten Generaal, om in d€n vervolgc dc hun ,,zoo meenighvuldige bondige encle vaste belolten, prcJteciie ende sauve
garde" beier dan tot dusverrc Da tc konen. Wellicht vreest
Amstcrdam Dmcicn, \vant ook Bu.gemeesieren spreken hierbjj
den v.ees uit, dat tr{arranen hun handel ,,rlaaraan dcsc landen
ende sondcrlin8he dese Stadt vcclisCelcgen, gelijck ulve Edele

gcnoegh bekendt

is" naar hct Buitenland zuilen !'erplaatsen.

De Siàten zijn echt€r, lcgen de bestc rcchtsgclcerdc adviezen
in, ailecnbercid clcgocdcrcn van de hier tenla de voonachtige
Marranen tol1g te ilcv.n, voorzoovcrre alilnns hct bewijs
geleverd kon wordcn, dai rlc vijand daarmcrll: nids had uit
tc stann. Huu sauvegarclcs rvrrtlcn, zoor,cl (1oor .lc Stltên
Generaal als door de Hollandschr Strlcn vcrz\ïrkt (loor ccn
nicuwc i,rtcrpletatic, terlvjjl zij nl dcn vcrv.,lge allc.n na koop
van convoy er licenibrieven zoud.n gcldig ziin. Als in 1602,
hct jaar var dc oprichttug der Oost lndische Compagnic, het
Marrarnsche gallioen de ,,St. JacoD" voor vijfticn ton gottds
met specerjjen, pa:Lrlcn €n diamantcD bcladen, rvordi opgebncht cn de Marrancn hicrover proccdeeren, vonnist de
Zeeuq'sche admiraliteil, clat deze buit voor dc ,,kosten van
dese proccssc" behouden vordt.
Wrren zij aldus uit dcn Oost-Indischcn alleeuhandel vct.l'ong.r.opr?Str.rn'r 14n1 sqrlt h n .'1 ni ,\v- uvêgarde tcr beschenning dcr Nederlàndschc Portuscczcn verleend, tcnvijl die var Portugal, St. Thomas en Brazilië \'erdcn
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-r6tbuitengesloten, waardoor zij praktisch ook rit den alleenhandel op West-Indiè waren uitgedrongen. Het zijn dezc
Spaansche en Portugeesche Marranen immers, wien H11go de
Groot venvijt ':), dat zij door hun kapitalen Spanje's koning
steunen en dus de ergste vijànden in Indië zijn, en door hun
christelijke assimilatie, die ro1 kunnen blijven speien !
Nu is de tijd voor onzen Emanuel rijp, om zijn Tvradorol
te spelen. Reeds had Philips III als tegenïicht te8en het
Nederlandsche sauvegarde, zijn Ma.ranen, die cerst niet
mochten emigreeren, toegestaan naa. de koloniën te trekken,
en reeds het volgend jaar vond de ecrste Joodsche vestiging,
met een Synagoge als middelpunt, te Amsterdam plaats,
zooals ik straks za.l aaltoonen.
Uit den ondergang van den Marraanscher fllcengroothandel
zooals ik die uit het boek van Mr. l'rins schetste, enookuitde
Amsterdàmsche Vroedschapsresolutiën 17) te volgen is, blijkt
voldoende, dat de Marraànsche kapitaalkracht der Vroedschàp
,,genoegh bekendt is", zoodat Tyrado daarop Diet mecr behoeft
te wijzcn. Dc lezing der legende is dus onhoudbaar, dat
Tyrado Bffge eesteren hierop zou hebben gewezen, daar de
Marranen hier reeds uit hun monopoliehandel \r'aren verdrongen en zij als zoodanig hier voorloopig slechts onge$enschte colcurrenten warcn.
Manuel zelve zag dit natuurlijk ook in cn begreep, dat
wildê men zich economisch iangzaam Le.stelleÍ, thans niet
op àen hand.el docl\ op de nij',terheid cle aanàacht moest worden
gevestigd, en zóó dacht hij aan dc oude zijde industrie van
de Marranen *), die zij ook in l.'ránkrijh bêoefenden, waar
l-yoD hct sterkste afzetgebied vormdc. Ook tc Narltes had
IÍànuel Írime gelegenheid BevoDden, zicl in deze industrie tê
oelenen en met ougeloofeljjk aanpassingsvermogen aan de
ni"us. r erhoudingen. doêr l,ij, o, Brool koopmrnin-pe,.r1.n,
edelseste€nten, €nz. op Indië, Brazilië, Frankrijk, Duitschtand
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er Marokko in den zomer van

16()4 a:Ln Burgemeesteren van
Amstcrdamhet vooÍste-i, aldaareen zijde industrie te vestigen.
HÍzelf belooft ieder Amstcrdammer, die dit wenscht in deze
kunst te oncler chten en 1Í'ijst Burgemeesteren op het Srootc
voordecl, dat deze industrie voor Amsterdam zal opleveren.
En zoo verkreeg hij op 2r Scptember het in Bijlage V afgedruktc zijdemonopolie rï, \\'à,rbij hij voor een vij{tal jarcn
de beschikking over een huis van de stad aan den Singel verkrijet, dat voor henr met twee oÍ d.ie,,vacken" zou ver8root
worden, opdat M,rnuel het zou kunnen bervoonen en er ook
twee zijdemolens zou kunnen opstcllcn voor het vervaardigen
der kostbàrc Chineesche zijde ,,sawíb da ztoorcn ende roor
s.yde ltil tc betalcn e ige ltuyt, dan dat hy d.e l,aatseyde hunst ende
t uerchen l)an dese syrle gemeen sql maechen cnd,. een \tegelycÈ
dies wtsoechende, syne nlens sal liettoncn ende sulcke onttev
rcchtínge d.aen, daí de norceyde wokínge ulliq andet gedac
ende byde hant genamelN salnagzn oolden".
Door dit optreden van Manuel houden de, om hun grooihandel binnengchaaltle, <loch ihans werdrongen Portugeezcn,
op concurrenten tc zijn en vormen nu, zoowcl in óe Hollandsclre Nijverheirt, als in rlen Hol.l.and.schen hrnclel, een waardevol
element voor AnNterdam's bloci in .le gorden ccu\,!'. IIii zelf
schakelt dcD Indischen gr.rothandcl, waarin l,ij een g,oot aandeelhad, voorloopiguit, en opent llls gÍondlcggcr der
^nrstcr
damsche zijdeindNirie ongekendc indnstric.lc pcrspd:iieven.
Een halve eeuw hcbben zii tot den bloei dezer industric bijgedragen, totdat het gildcwezen hcn er \cder uit verdrong.
Nogvóórin 1656 dc cerste Amsterdàmsche ztdehalverees r'),
die hen voor goed disloot, hebben zij, door tc Maamsen'o)
cen zijdemolcn met 25 man pcrsonccl op te dchten, tevergeefs
gepoogd, deze indust e naarhet Sticht over te plaatsen;nadat
Utrecht deze concurentic gclvccrcl had, waren de Portugeezen
in 1654 voo. goed uit deze industrie verd.ongen. Doch toen
hadden zij zich door hun aancteel in de Oost- en West-Indische
Compagnieën weder hun voornaamste welvaarisbronncn
kmnen ontsluiten.
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In het zijde-intermezzo iigt rlus Manuel's eigenlijke bel€ek€nis en dc klaarblijhclijke kerlr van de Tymdo-legcncle. Hoe zljn
voorspelling hieromtrent is uitgckonlen, benijst de verzuch
ting l.an een r8clc ccu\rsch Amsterdamsch koopman: ,,Ick
geloolfvoor zccker, dat te vooren door de fabriqueurs van zijde
en zijdestoí{er, allecn mccr mcnschen binnen ons land in
't werck BchoudcD ,rl scprosperecrd sijn cD dus lreer voordeel
wieÍd aangebngt, dan thans door de geheelc oost Indische
:ungebragt".
Compasnie voordcclc
"rr.ier
del
cconomiscben
onílergrond gel€gd,
Had hii hiermede
Synagogen en Rabbijnen
\vaarop cle ee.stc
konden wortclen, ^mstcldamschc
ook hierin had hij blijkcns het llnidener
Menorbuch Í) zijn aandccl schad. Van den, niet lang tcvorcn
door het gerecht wrijgelaten, eerstcn ltabbijn, Mozcs Uri ha
I-evi, wordt daaruit verhaalcl: ,,I)iescm 16zo velstorbcnc
Manne setzt cin€ lcider ebenfalls zcitlos,r Notitz dcn fromntrr
Jacob bar Jitschak an die Seite ,,,,1\'eil er sich in Frilmmiskeit und Absonderung gcfiihrt, und au(:h geholfer hat. die
Gcmcindc dcr Scphardin iÍ Amsterdrm unter {1n, Irliigel .ler
Gottheit zu bringen"". Dcn bcrinneing nan Mamrcl's Ernden
sche relatic's zcgt ons lrier l,oldocndel
Vócir ,le str' 1,'inl .l r Srn, gos". $i,J n ziin nd,m \rr
bonder bleeï, had hij dc bestaànsmog€lijkhcid der Ílemeen
sch;rp vclzckcr.d, ilaardoor de Rabbijn€rn haar, in tcgcnstcl
ling met dievanHamburg, tot het woomaamstc .Jodcnccntrtm
d€r rTde ecuw koÈden uitbou\!en. Wat Lrri Halevi h Secstclijk
opzicht gedàan heeít, hccft hij in nrnfittl opzicht voor de
jonge vestiging verricht.
Dit is het warc bccld, uit dc historjscho bcscheiden geschetst, van h€t ccrste optr..len vxn Iimrmucl ltodrj gues Vega,
in 1lien $.ij Jacob Tyrndo hebben tc zn.t1, die met volle recht
als een der stichteIS van hct loodschc Amstcrdam mag geldcrl.

11. Uri Halai at hct antsk a tan

loodsah lattat

Uit hct voorgaande blijkt ntl uel, dat de komst dcr ccNte
Mar-ranen, die voet aan \'!al tc Amstcrdam zetten,

enzichlater
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opcnlijk als .Ioden hebben gemanifesteerd, op r59o moet
worden gesteld, het jaar van aankonst van Tyndo cum suis.
Wcl vermeldt dit jaar de rTden eeulvsche Amsterdamsch
Joodscbe dichtcr-geschicdschrijver Dani€l Levy dc Bardos,
doch stelt daarop abusievelijk de aankomst van Maria NuDez
en haar familie. Het jaartal r59o, dai allen uit dê lsardos

overnan,ell, blijl(i dus achtcraf toch juist tc zijn. ln r9o.+
werd dcze clatum t€n gevolge van de polemiek Hillesum'zr)
contra Cardozo de l3cthencourt ,3), plotscling vcrlaten cn a1s
hct juiste jaartal r59J genoemd, dat vaÍr toen af algenleen
werd aangcnomcn. In zijn geschiedkunclig ovcrziclt, aan het
fêestboekje van Let 25o jarig bestaan der Portugeesche
Synagogc van Àmsterdam (in r9z5 door die Geme€nte uitgegeven) toegevoeg.l, handhaaÍde de hcer A. J. Mendes dà
Costa hct jaar r59o weder, als jaar van vroegste aankomst,
tervrijl de heer Sr:eligmann daarop in zijn ,,Bibliographic en
hstodc") het jaaÍtal r59Z on\r'ederlegbar als jal1r van
aankomst van Maia Nunez cn haar familie mntoondc, cn
aldus 1597 als vroegste jaar van aankomst van, zich alsJoden
maniÍestcercndc, Marrancn tc
aannam. Hct jaar
^msterdam,
1593 blijkt nu au(rn op een rlrukfout
vai De lSar.ios te steuncn. Het jaar 5-t5o (-. r59o) is in zijn ,,caM de Jacob" :Lbr
sievelijk met 1593, wcdcrgcgcvcn. Mcn kon dus l{iczen r59o
of'93. Ruim een ee11w later kíros dc nic,lw hebr.crwsche
dichter I)avid Franco Mcndcs r591j voor zijn gcschicdkundig
handschriíi, dat op het Portug. Israel. arcliel nog berust,
veNaardiÉJdc cr vcrschillcnde Perathicm (tocpasselijkc hebreeurvsche woorden, \ïaarvan de getalswaaÍde de. letters
het jaartal aanduiden) op'91), en zoo \rerd dit jaartal op zijn
gezag in r9o4 lr,eder gehandhaald.
Volgens Barnage, Koenen (en laatstelijk ook Seeligmann in
zijn bijdragc over het Marranenprot,leem '1) zou de cerste
overual van een Amsterdamsch Joodschen dienst hebben
piaatsgcvondcn op Zondagavoncl r8 Septembel 1595. De
onderschout zou dan n1et eenige gerechtsdienaren de biddende t)ortugeezen overvallen hebb€n, lvijl zij mccndcn mct cen
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heimelijke Roomsche samenkomst te doen te hebben. AIs zij
echter bemerken, dat het hier een Joodsche Godsdienstoefening geldt,laten zij echter allen dadclijk ongemoeid. De heer
Seeligmann, dic deze Spaansche-Marranendiensten ook van
eld€rs kent, gelooft ook aan de historische juistheid van deze
geschiedenis, doch verbeteÍt op p- zo van zijn ,,Bibliogràphie
en Historie"l) den datum nadrukkelijk op zr September
1597. Hicrin werd hij versterkt door dc omstandigheid, dat
de vooravond van den Grooten Verzoendag toen op Zondagavond viel, zoodat dus de vcrdcnkin8 vàn een Kathoiieke
samenkomst g.ond zou hebben.
Nu tlit het vervolg zal blijken, drt het praktisch ondenkbaar'
is, dat de gerechtsdienaàrs een Joodschc, ol liever een van
Joodsche tendenzen vooricne, Spaansche codsdienstoefening ongemoeid zouden hebbcn gclatcr cn wij dus met een
le8ende te doen hebben, \ïaarvan de kern ccrst vccl latcr 1igt,
meende ik, dai de tijd 1.oor hypothcsen nu voorbij is, en een
brcnnenonderzoek, onalhankelijk van de opvattingen van
derden, geNenscht is. Zoowel de op de Barrios ste nerdc data
als de kern van het Emdensche verhaal, dat ook van een overval melding maakt, x'ilde ik aan de pdmaire bronnen toetsen.
Daar het ten laste gelegde feit niet van crimineelen aard is
te noemen, blevcn de JNtitieboeken (die trouwens nct van
1595 tot 1613 ontbreken) ai dircct buiten ctit onderzoek. Zoo
het feii s'erketijk pl:r:rts he€ft gevonden, moet dit zijn opgcteekend in de protocollen ,,ConIessien der Gevanghenen" ge
naamd, \relkc sede compleet op het Gemccntcarchicf bcwaard is en eventue€l ook in dc keurigc scrie ,,Groot lÍemo
ri:rel"boeken. Welnr noch in de ,,ConÍessien", noch in het
,,Groot Nlemoriael" is in 1595 of 1597 sprake van ecn clusdanigeD overval, zootlat beide jaren op hcclrvat andersmoeten
doelcn, nl. 1595 het jaar van blijvendc vestiging van Tyr:rdo
cum suis en 1597 diens sureté du corps en dc komst der NrnezPereyra Homcmfamilie c.s. Alvorens nu de juistheicl v:ln den
ovewal van het Emdensche vcrhaal (waalvan Seeligmann de
verschillendc uitgaven uitvoedg besch.eef 7)) te ondezoeken,

{)9
volge hier eerct dc hooídzaken vàn dit in rTro vcNaardigde
verhaal, naar de oudstc Spaansche uit8ave van r?rr, laatstelijk met vertaline door Gebhardt 3) herdrukt. Dit ,,cedenkschrift voor de volgende eeu\L'en" verhaalt dan, dat dc bcroemde Rabbijnen, wijlcn Rabbie Mozes Ud Levien zijn zoon
Aron, die de vader van den schrijver \vas, in Dmden woonden,
alwaar boven hun huisdeur in het hebreeuwsch en latijn de
voorden stonden gesteld. ,,Wadrlreid en Vted.e zijn d.e yand,
slagen d.e/ tterelíL".In het jaar 5364 (dat met 160,+ wedergegeven wordt) krvÀnen daar ru 2 schep€n uit Spanje
aan met ro verbannen Spàansche Joden en 4 kinderen aan
boord, beiaden met kostbare koopwaar, meubilairen huislaad.
Eenigen gingen in de stad, zagen bij Mozes Uri Levi eên Seslachten gans naar binnen brengen en bemerkten ook het
schild boven de deur', rvaarwan zij den hcbrcclws.hen lêksf
echter niet konden lezen. 's Middags verlangden zij cen gans
te eten, vaarop de waard Mozes Uri Levi's gans kocht en zijn
gasten voozette. Nu hoorden zij, dat de verkooper een Jood
was en iot hun nict gcringe verbazing tevens, dat hier JodeÈ
woonden. Zt zochten den volgenden dag hct huis met het
belvuste schild op cn vroegcn Ud ]-evi in het gehejm te spreken. Zijn zoon Aron kon tc:r in hct Spaansch verstann en
nu verzochten zij als Joden zijndr:, hcn tc I'illen bcsnijden.
Áron wces op het gevaar vanwcge dc l-utcrsche sicmniig in
Emden cn toonde op eên plaàt de Montclbaanstoren van
Amsterdam aan. ln een straat liertegenover, nl. cle Jonker
straat moesten zij een huis huren en het door cen teehen kenb:lar maken, dan zouden vacler en zoon in ? à 3 weken volgen.
Dit gcschiedde, zoodat de Portugcczcn dcn Montelbaanstorcn
naar deze geschicdenis den Aronstoren noemden. Ud kwam
met zijn zoon naar Amsterdam, besneed ro mannen en 4
kindeÍen, en dezen vetrichlten dagelijks met groote aandacht
in ecn kamer hun gebed. Na cenige veken werden zij, door de
in deze buurt wonende uitge*eken Vlamingcn, bij Burgemc€steren echter verrad€n. Op aanklacht van de besnijdenis
pr hÊr dagêlijki he geb.d $,rd Uri cn zrjn zoon gcvrng"n

-r70senomên en na eenige dàgêrl voor Burgemeesteren Sebracht.
Dezc ïrocgcD hcn, \1ic hnn het rccht had gegeveD hier een
nieu$.e Jodenreligie op tc dchten, {aarvoor zij den dood

schr dig waren. En nu vcNullen bcidcn hicr dc Tyrado
rol; sl.chts tot voorclccl van Amsterdam's ltar.lel zijn zij hier
gckorn,:r, hoe\lcl zrt ook elders haddcn kunnen gaan. Zij
vezeheren, dat zich spocdig lvcl vijítig laDilièn hier zullen
vestigen, ílic Arrste..lam, dat nu nog geringen handcl hceít,
door hun k.rpiL:rlen en ovcrzcchandcl aan dc spits r.an Europa's handclsstcdcn zul1en stclLen. Nu rvorden rle ovcrige dcclremers aan den dienst voor Br.gemceslcrcn gcbraclrt, die
hen in het Latijn ondcNragcn. Nu allcs \1aar 1)lijkt te zijn,
rvorden allen vrijgelatcrr, wa.rro1, dc groote Spaanschc en
Poliugeesche handclshuizcrl mct l)un kapita{1 overkomen.
AÍnr Ncdcroln voor
I'licrop \,ordt Uri l-cvi cn zijn
^Dn
llurgencestercn ontbodcn, dic hcn uit tcvrcdcnhrid, zoo!,re]
het vrije woonrccht als rrli{iicvrij1Í'i(1 t(x,sttLa . Dezendankcn
ontroerd r:n s cllcn \!(rl{ir rlaar dc }oriu8cczcn. I'len omhelst
clkandcr ondcr trancn, clanirt God voor dczc litkomst en
bcricht alles na.rr Spanie er1 Portusal, zooclat dc vcstiging
stceds aangroeicle cn in bloci tocDa,D. U iíerd hun Rabbijn
en Àron hun Voorl:zer, tenvijl beiden de besnijdcni,. aan de
IÍarranen voitroklierr cn re8lcnlcntcn cn voorschiften voor
Joodsch tcvcn voor hcn vaststckl"-n. Na de komst van dc
Duitschr en l'oolschc Ioden veflnelder de spoc.ligc konst van
d€n }tcssias vcrbcid tc hcbbe!, eindist Aron's zoon Uri, dc
klctuzoon dus van den cersien Itrbbijn, ztjn GcdenLsclrift,
sedateÊrd Amsterdam 2 Dcccmber rTro (ro dc Kisleff 547r).
De axnliornst, hicr op 536+ gcsteld, Ntrcll Du door Cardozo
dc lleihencourt:3) met 1604 wcdcrgcaclrn, hoeÍel hij zeÍ
oí,k:ixn de mogetijkhcid denkt, dat dit.Jí,odsche jaar,loopeÍd
van ongcl'cer SeptembeÍ 1603 tot ongcvccr Septemb€i r60:1,
ook op hei n:rjaar 16l)3 kan sl.ran. Daal .lF a'.mr.ld.,kïè
\laarin i$anucl, onze'Iyrado, en Uri's zoon .l ozef optreden, van
ti Septemlrer ra)oj dateert, sclxren ee1st de juisiheid van dit
jaar 5164 te ondcrzockcn, í'aarvàn dc uitkomst te1'ens een

nraatstal zou kunncn v--el' r-. O" ,"*,n",d van de hoofd,
zaken der mededeelinljen van dezc ,,llcmo a para os suglos
futuros". Dit onderzoek zor niet te omvangijk bchocvcn tc
\,orden, lvart nas dczc gedachtcngang juist, dar zou naar
den vermrarden ove al slechts hbschcn ScptcDbcr cn
JÈnuari 16()3 in ,:lc Confessiebo€ken dienel g,:zocht tc $1)rden.
Nu hcclt de heer Seeligmarn voor Drij nagezien, dat dc
Croote Vclzocrdag lro Tisjri) \.an 5364 op 15 September 16c,3
vi€I. Dus moet dàD dc histoischc vooravond op 14 Septenlber
1603 gcvalien zijn en dt \vas r een /.oudaqauo d, \..rt-op
inderdaad bij dc tocnnlalige verhoudingen door het Gerecht
naar cen Katholicken dicnst kon vordcn gespcurd.
Nn de bittere en bloedige geloolsvervolgnrg€n, dic de
Protcstanten van dc (atholicken haddcn noctcn verdurcn.
rvarcn dczc allennillsi geneigd dc ,,Papisten" te Ansterdam
rtaast zich te dulclcn r) Itnkclc hlooster-gcestclijkcn \rarcn
echier gcbleven en een niet gcrinÍl aantal burgers Nas de oude
kcrk trou\\. gcblcven. Na dc Lrnie van Utrecht lveden clc
Roomschen van Spaanschgezimihcid vcrdacht cn aldus ook
om,,politischc \!ijzc, oln oodoghe, geen cxercitie vergunt".
Hoe\rel hci plakant vaD r58o, 1vrlrrbjj Kàtholiekc sanen
konsten tcn sircngsir vcrbodcr \!crdrn, nl r59r h€rhaald
werd, r'erd Schcpcncn toch tr licnncr scr.c|cn, dat zij jn dc
prrLijk gern:rtigd nÍrcsten tii Mrh gaan. Zoo l$r,amen dc
KatholiekcD aanvankelijk iI paÍiclrlicrc l,uizcn bijccn, tcNrjl
de g€estelijke zrste.kcns rondzeiden in \velk huis de dienst
ivcrd gcltoudcn, ahvaal Zij dan dicn tijd ook dc rvacht hitldcn.
l-ieten llurge ecsteren dit ooghlikend toe, tell scheÍpste \\'erd
opgctreden teg€n die btccnkomstcn, dic gron.l gavcn tot
het vennocden, dat men jn vcrstandhouding tc,t den Katho
lieken, SDaínschcn viiand stond. Zoo \\'as in 1602 dc \ricaris
der Ncdcrlanden, met vcrbeurdvcrklirring zijner goede.en,
uii Holland, Zeeland en Friesl:lnd gebmncn,: kwam hii cr
toch tclkens $'ccr in. Ge€D Nonder dus, dat cle Schout en zijn
.akkers, ondericht van de geheime bijcenkonrt derSp,ranscirPortrge€sche vrecmdelhgcn op cen Zondagavonci, aan ccl
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Katholieke sarncnliomst ret mindcr goedc bslo.lirlg|n
dacht cn dcn ove.val ir lx't huis d{rcd plaats viiden.
Dat zij als dc Katnoliekcn ccn Nacht hadden, is begrijpêlijk
elt dit verkhnrt, hoc tijdons (len overvrl allen blijkbaar vcr
dwencr) warcn N {li ill.ut, overblc,Í, gchul(L in het SrrgcÍis, het doodsklcd \'an (k! {;rootcn Yezoendag. Hij \ïerd
gevat, gcvaDkclijl reggerrxrd cn opscsloten r.)t het eeÍstc
verhoor zo[ I]laats |ind.n. Nndrrt rr(ls op I? Sq)tcnlber ccn
ziiting \l'ns gchol(lcn, Dr,(isl hij (lus \vachicn tot (lc cerstvolgcDílf, die op ?7 Septenrbrr l)laats hl(l l):Iar dit gevai toen
nog niet aan dc bcurt kNanr cn ounniD (,p di€ \,an ? Octobor,
\'!€rcl dczc zaak tocn tot (lc |olgcnd(,ll dag uitg$l,"1(1. Ni.lar
Rabbi Uri alchs dcn hciligst(n .lo(xlschcn \rrs!u1ctag, hct
Looíhuttcnfeest cD \ireujj(l( dcr\1ct rrlrtcr dc s,rnbere g.,
vanlicnismuren h.rd doorgclrÍacht, \i, Í zijn ,(,oD ,\ron dcn
b€jaardcn man nrisschien vtln riiueel v{x,dscl rn.clrt voorzi. ,
Ncrd zij'r zaak (toen achtticn dagcn na derr (,vrrval) door
Schout cn SchcpcDcn tcr lrtLnd Élenomcn. Zijn (cvrl -rtond
tocn hct ecrst op dc rol. H.!rr $crd dn n (lás zijD tlncti.n nls
rituc!l skchiL'r (schocheth) ten lasti Í{clcg.l; klaarblijkr:iijlt
ha.l nrcn hem nrot hct langc slaclrtncs op stlurt gczien on
daarvrD niet vc.l socds (r(lacht. Z{!, \r'erd hij |iercver óp
I Octobcr irl v.rhoor ge|oDrcD, welkr rhtum op ecn \-.ijdag
viel. Uit het in ltijlagc VIL':,fsedrLrktr verbaal v,Ln dc,,c(mlessicn rlcr gcvangluren" ,í) blijkt c0rstms, d,rt het iaxr r511,
dat rlo llarrios llls lrl.is grlxx)rte.lrt n) oj)s(l, \ïlkoncn
juist is, tcn twcc(lc, dat IU irt i| lirr(l(I is g(lx)runenten
dcr(]o, (lai hij ,Ilrnsto|ds 1!!)s(lc zii vrljl(nl r. hcrkrijscn,
warÍv|n llij zoo,nrkr\i'ir.liis Ix!r!)l,l $IS, hcig(D cchter nog
\tekcr ihrren r(,ll ;\t\]'r{is nrct rl(. \'( rl(x}r.n rln PhilDs
Joostcn Du !.r(l(.. tr ÍilrLn, iisr (t( vrtLiLfíÍ,p,dicittlnjj,elfor)k
hierbij stcklc nl.r I lflnxrr \' ij hii.r nr(l( ftlla.t nn1 tiri Flalcvi
tc docn? trr i is $ rl (lczclftlt. rr:rrrrri rls I'lriibu-q ol Phriwcs, vi:lkc
beidc
drr (!)k ,ijn Ííclijhnanri(. klcinziÍD voerde hct'raInen
geen Philip
brt( oksrt, terNijI .loost.n h icr dan c'on sa mentrekking vlln .Tosephszoou mod rijn. In dc in brjlllgc VI trfgedruktc
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nctc, zier wij nu onzen Philips Joosten als Aetí Bur Jollstil
Hdletuie T,ichto nau liorotho teekenen, gcheel gelijk bij dc
Íeglementen van Ets Hain, in het Gcdenkschrift gereprodu

162r reeds naar- de 80 iaren liep, had hem nctuurtijk de
schechieta (rilrec! slachtcn) geleerd, toen clit hcm zelve te

-

c€erd,?), zoodai .lezc i.lcrti{icatie hiermede !e\{ezen is.
Wij maken hier cn passxnt ook Lennis mct zijn schoonzoon
Ephmim Joscph Po, tugies, den eersten JoodscheD slagcr vaD

-xv

,"treJ"/r*
De in.leDtificatic van

Philils Joosten met
(r'ii{ rJrjrrae vrl

RabLri Uri Halevi

Amsterdam, die a1s ,Elrraínbm horcw Rabbeinae Josche Iouseil
Zicllto nau liuvocha, mede tcekende. Uri blijÍt hier borg voor
hcm als zijn ,,principael" bij een voornaan Amstcrdamsch
slager. Hoogduitsche .loden waren toen no8 vriirvel onbekend
tê Amstcrdam, wandaar, dat hij hier ook ,,Portrgies" \\rcrdt

Hei familieverband is nu wel duidelijk. Uri's Írverteden vader had nog een zoon Josche geDnamd, toen ook
genoernd.

overleden, $.iens achtcrgelatcn kind ltPhr:Lnn was, naar Uri s
grootvadcr geheeten, zooals Ltit hrt oPschrift \'.n íle oudstc
Amstcrdamsche Wetsrol blijht, do.,r l)c (lastro 's) in noot Eo
gcpubliceerd. Daar Epbraim's dochtc. in r63r in hct huwelijk
trad, was hi.j mr in 16?r rccds gehuvd cn nloet Uri dus
ívooral ook, omdat de Joodsche hulclijken ioen zcer vroeg
gesloten \ïcr.]cn) zich t-óór het vcrtrek uit Emden over het
jonge \'leeskind van zijn brocder erbarmd hebben hem aldus
op clcn tocht tlaar tlollancl hebben racdegenomcn .n hem latcr
als cchtgeroot vooÍ zijn dochter bestemd hebben. Uri, die in

-

zwaar viel cn hem ven'olgens bij clezén voornamcn stager
geintrodrceerd.
Doch kceren wij tot Itabbi Lrri in de gevangcnis tcrui{.
Sed€rt het verhoor van 3 Octotrcr \\.as hij wedcrom ingesloten
en nr, na cen \\,eek, op rr October \r,eder in verhoor gcnomen.
Ze\<cÍ zal het dcn gevangene pijniijk hebben get'offeÍ, dat
die datum juist op een Sabbath viel en klaarblij kctij L heeft hij
zich hier ook over beklaagcl, want dc l.otgende verhooren
werdeD henl niet mecr op Sabbath afgenomen. Het t{,eede
verhoor rverd tocn op rr October (t3ij1age VIIó) bepaatd, rcr
wll voor deze bdanglijke zitting inplaais van t\i€e Schepenen
er vier íungeerden. \roorgel€id, ondclvroeg hcnl de Schout
op vier pnnten, clie ons ook terl zeerstc interesscercn nl.:
lÀr€lk bcroep heeft R. Uri te Em.icn uitgeoc{cnd en hoe tang,
n'annecr is hij te Amsterdam aansekomen en \vje hce{t hem
verlof tot restigin8 verlecnd! OF hci antwoord op deze vragen
h€bben dr Jcodsche histo ci tot nu toe tevergce{s ge$acht.
Nu hebber $;j hicrcloor echter zckcrhcid omtrent het eedte
ontstaan van Joodsch lcvcn te Amstcrdam vcrkrcgen. Uri is
in 1541 te ]3runs\ïijk gct,orcn, o1, dcrtisjariÍten lccftijct nls
Rabbijn van Emden bercepcn cn heclt dic tuncric tot ra)o",
een dcrtigtai jaren iang bckleed, drt $il zc{igcn, nict als
Oppcrrabbijn, zooals ons in het l}rdener ntclnortrllch ltabbi
Menach€n ben Jacob Kaiz genocmd \vordt, nl. met de
Morétitrt, doch .r1s llflbbíjn ol ak Darsian zooats hij aidàar
dan ook kirccht met .icn Magiecltitel herdacht $,ordt,l).
Verdêr bljjkt, dat hij in hct voorjaar van 1602 te Anstcrdam
is aangekomen. Dat hij loen ook onrniddcllijk voor een be
graafplaais gczorgd h€eft, blijkt $el uit den aankoop in .tat
jaal 16oz van de .crstc Portugccsch Joodsche begÉafp1àats
te C.oct bij Schoorl in h€t lechtsgcbied van
ll€t.le nlod€deeling, dat zijn gezin ismcd€gekomen,
^lkmaff,c).
kunncn
wijnu reedsmct zckerhcid vàststel1cn, dat de cente Synàgogo
diensten v:ln Amstedarn vanal het voorjaar van raÍz ir dc
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Jonkerstmat ten huize van

Uri Halevi

binnenkamers ge-

Dinsdag daarop werd Ud rveder voorgeleid, nl. voor den
Schout en een Schepen, die hem vÍoegen, hoe hij er bt kwam,
dat hij ooit toestemming van Bur8emeesteren had Sekregen,
om zich te AnNterdarn te mogcn vcstigen. Blijkbaar uas dus
bij informdtie hiervan niets gebleken, het8een geen gunstigen
indmk had achtergelaten. Ook *'erd hem gevraagd, lvat voor
Joodsche diensten (waaryan men blljkbaàr ook al een zonderlinge voorstelling had) hij $el in dien tijd te Amsterdan had
gehouden. In het verbaal van dit verhoor van 14 October
(Bijlage VIIc) verklaart Uri, dat een zeke.e Jurriaen het
consent voor hem aan Burgemeesteren gevraagd en ook verkregen had en hem zulks was komen zeggen en voorts, dat hij
de Joodsche religie sedert zijn vestiging tc Amsterdam in zijn
huis heeft uitgeoefend, als het ,,Lesen de Sabatten, Paesschen,
Pinxte.cn, Loovertenten Feesten", zonder evenrvel den
GrootenVerzoendagte noemen, dien bij opzettelijk schijnt weg
te laten! Want van vergeten blijkt geen sprake te zijn, daar
hjj het Joodsche Nieuwjaar nog eens uitvoc g en afzonderlijk
bij dc wekelijksche Sabbathviering vermeldt.
Àangczien de resolutiën van Burgeneesteren van Amsterdam niet vóór 1603 teru88aan, kan ik slechts gissen, wie dic
Julriaen is, doch hem *'cllicht rvel aanwijzen. Immcrs Uri is
door hem bedrcgen. 1'egen bêlooning hccit hij natuurlijl( op
zich genomen, hct conscnt van Burge eesteÍen te vragen,
doch heeÍt dit echter nooit gedaan, daar hij Uri gcen schd{telijk consent gaf, doch ,,suk guam srggr"". Komt op 19 Novcmber 1599 cen 2,1 jarige Fransch Jorircns in dczc boeken
vooÍ, die altijd te Amsterdam rvas geu,erst, doch njet w;st of
hij te HambLug, dan wel te Ámstcrdam was gcboren, op
3 en 6 Juli 1604 blijkt daar gevangen te zijn de r7 jarige
Juriaen Juriàens een schoenlapper, die tater als handelaàr
in kalfsvellcn voorkomt. Ik vermoed, dat hij Uri dic poets
gebakken heeIt. Men zegge niet: Daarvoor lvas hij in 1602
(r5 iaar oud) te jons, want de ondertusschen veder opge-

sloten Rabbi Uri zou wrn een dergelijk Amsterdamsch jongeling vàn 16 jar€n nog grooter onaangenaamheden beleven.
De hechtenis van ltabbi Uri was in de buurt al spoedig bekcnd. Iien patriarchale 60 iarig Rabbijn van omstreeks 16()0
moest ook lvel iedcrcen opvalleD. Men herinnere zich nu uit
het Emclensche verhaal, dat de Vlamingen ais aanklagcrs
werden genoemd. Welnu, een 16 jarig Vlaamschjongelingwas
in vcrdacht gczelschap Beraakt, had ondermeer een rok gestolen en was nu Eevat. Daar Rabbi U nu toch gevangen zat,
beiichttc hij hem, dat deze den rok en daàrenboven nog vcel
rnecr gestolen goederen kocht. Blijkbaar was het hem bekend,
dat een vrou\r'uit de buurt eens geld van Rabbi Uri had geleend en daarvoor een bundeltie kleeren als pand had aan
geboden.
Ondertusschen had n1en een nierwe klacht tegen den liabbijn gevonden ni. dat hij vohÀ'assen pcrsoneD door de besnijde-

nis tot het .Jodendom bracht. Na een leek werd hij op 2r
October (zijnde weder een Dinsda8), veder voorgcleid en de
geheele zitting aan deze zaak gclvijd.
Uri verklaarde (Bijlase VIId): leen af en tocjonge knrderen
besncdcn tc hcbbcn cn grrr? vohr'àssen personen, aldus tcgen
de overlevering in. Wi.j zlrllcn :nnstonds nog zicn, dat zijn
zoon Àron daalv:ln dar ook dc ciscnlijke Mohcl (besnijder)
is gcweest. Vervolgens ontkcnt hij ooit iets mct gcstolen
goederen ol panden uit te sta:ln gehad tc hcbbcn, dan alleen
in het verhaalde geval, waa n h1j een vro11w nit de buurt had
geleend, zonder echter pand daarvoor tc vragcn. Blijkens dc
Bijlage VIIdheeft dezc zaak t\ïee zittingen in beslag genomen
en wel 2r en zz October (zijnde een Dinsdag en Woensdag).
Dinsdag werd dan de Besnijdcnisbeschulcliging behrndeld,
waarop gcen vcrvolging kon volgen en woensdags de helings
kwestie. Toen Ud's uiteenzetting in fla8rantcn strijd bleek
met des jongeling's beschuldigtug, \'erd deze Comelis J:rnssen
van coch, geboortig van OstencLe, laatsteiijk gcÍ oond heb
belde te Goch bij Kleef, dircct in vcrhoor genomen. In zijn
in Bijlnsc ÍIII a{gedrukt rchàs ried deze nog eens uitdrukke
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-178zouden saen tot ecn Joode, wonencle in cleJoDckerstnet, die veel gcstole goederen coopt ende dat zy mis
schicn haer goet daer wel zo den vindei". Gebruik makend
van de verdenking van hciing, rvaaronder de l)uitsche Joden
toen veelal gebukt gintjen, maakt hij het geval aannemelijk,
dat Ud en zijn zoon Aron hei geld daarvoor zouden hcbben

lijk: ,,dat zy

opgestreken.
Twee dagen Lrleef Rabl)i Uri nu nog opgesloten, waama tot
confrontatie van hem rnet dezen jongeling werd besloten.
Dit vond op 23 Ociober (Bi.jlage VII,) plaats: Uri onurende
weder ooit gestoi€n goedcrcn mct hcm verhandcld te hebben
oÍ hêm zFlt maar o"iL ook l' hh r gezien.
Het was toen na een lan8c cn vcrmocicndc zitting ge\Í'eest.
Reeds vij{ zakcn, waarvan ook vijf folio's vol zijn geschrevcn,

waren vooraf behandeld, toen eindelijk llan hct slot, Uri's
confrontatie plaats voncl. Na zijn verklaring rverd Rabbi Uri
nu in vrijheid gesteld en de zaak, die zulk een oDverkwikke
lijke wending had Senomen, als afgedaan beschouwd.
Ruim een maand had Rabbi Uri in de toenmalige, algemeene gevangenis Sezeten, het z-8.n. mannentuchthlds, of
msphuis, gevestigd in het oude Clarissenklooster, \{aarvan de
ingàng aan den Heiligenweg lag 3o). Het machtige college
van Schout en Schepen€n (immcls uit de oud Schepenen werden dc Burgcmecsteren verkozen) hadden na het ccrste verhoor viermaal getracht, andere bez,r'arellde getuiSenisscn
tegen hcm in tc brcngen; telkens voor nndcrc fcitcn. I-ezen
wij nu zoo hun vonnissen, als daar zijn: op de kaak zettcn,
te pronk stellen, op het schavot gccsclen, brandmerken,
hangcn, radbraken, wurgen, onthoofdcn of combinaties van
djen met ol zond€r g€ldboet€n, dar bcgijpen n'ij de bedocling
van hct Emdcnsche Jisl<orgebed'1): ,,Nlogc God ten goedc
gedenken de ziei v:tn den Dcrwaarden Heer }Iozes Uri bar
Jo+ph h"J "\ i. $ r"n, rr nJènken I or,,êg"n zij'uD tD:rr -':!:
Eun itni, ,! okrdat hij 4n Lexen \eíl heelt gegellen ter
heiliging Mn Gods naam, om het Uitverkoren Volh, de nazaten van vrotner, beschttting onder Gods vlcugelen te v€r-
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-IJgschxffcn". Dan wordt ons eveneens duidelijk, dàt hierop ook
.le nededecling van het Emdensche verhaal moet slaan, dat
Uri ontroerd dankte voor de vcrleende vdjheid, dadelijk naar
hrris en naar de Portugeczen snelde en men elkandcr na dit
weerzien onder h€t vergietcn v:rn tranen omhclsde en Gocl
dankte voor dêze ritkomsf
Van het verleenen van Joodsche religievrijheid blijki ondertusschen nog geen sprake te zijn. De tc ver$,achten oppositie
ec$t van de Katholieken, die dit als Christelijke religie geweigerd was cn later van Gereformeerde zijde, clic niet zou
uitblijven, was oozaak, dat zich clit nict zoo ideëel hcefr
ioegedragen, als de legenden ons 1.!el hebben cloen gelooven.
Wcten wij van lct al dan niet aan\yczig zijn van Joodsch
bewrstztn van het eerste groepje, dat /ich in r59o vestigde,
ongcveer niets, bij de definitieve nedczetting der Marranen
in 1597 wcten lvij echtcr, dat zij positiet Joodsche tendenzen
hadden, waarvoor Burgemeesteren hen waarschuwden (Bijlage UI). Dit bljjkt ook rlit de inbeslagname door de Inquisitie
van de goederen van de familic van Manuel Rodrigues Vega,
onze -I}Tado, en uit het feit, dat Manucl tot de verdachte
Mananen behoorde, die naar Frankrijk waÍen uitgeweken.
Doch met dit al was van een positicf Jodendom nog lang geen
sprake Bcweest; het lvarcn slechts vage herinneringen, verklcgcn cloor gcheimzinnige ovc cveringen en uit ccnige
Joodscfle-cthische Spaansche ]€ctrur. \\ras Manuet's familie
.ccds gedeeltelijk aa.n den \4aamschen regentenadel gcassimileerd, ook een lid van de Nunez Pereyrafanilie ging weder
uit Amsterdam naar Spanje tcrug, om daar een hooge betrekking tc aanvaarden, waarbij hij vcrder ook Katholiek gine
lcven. Itn ook de Rarios noemt Inquisitievrccs het hoofd
nnrticl voo. de overko st van dezc familie in 1597 i). Blijkens
ticntallen notadeele aktcn, die iL ovcr hen voncl, was deze
fanrilie onmetelijk jk , en bezàt z1j door geheel West Europa
zoorvcl uitgebreide handelsrelaiies a1s íanilicbetrekkinÍlen.
Toer het in 16l]? aangekomcn groepje on<ler lciding van
den Duitschen I.(abbijn, die een cultuurwereld van hen in
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-r8ostand en beschaving vert'ijderd was, een werkelijk Joodsche
g€meeNchap ging oprichten, w:r.Lrbij de individueele nlzich
ten moesten wijk€n voor de vele hun onbekende wetten en
moeilijke voorschriften, die deze Rabbijn hen Sebiedend voor
schreef, hielcl dit geslacht zich van den aaDvang af van hem
en zijn groepje afzijílig. Vcrmel.:ll Seciigmann r) de onder
trouwakte uit de ,,Puyboechcn' \'àn hct hu$elijk van der
broê.ler van Maria Nunez cn Jilsta l'jereyra op I SePiembcr
1605, nl. van dcn toen 23-jarigen llan oel Lopcz Pereyra dc Ilja
de Madeira, met Bretis Nmez de Porto de Portugal, uit
Bijlasc IX 31) blijht duidclijk, dat dc bruid niet als .Todin
bij Itabbi L;ri, doch -KalliolirÀ wcnschte te trou\ren, hetgeen
te Utrecht sedert de Statenordonnantie van 6 October r5B4
haarvoor het Gerecht lvas mogelijk genaakt *) Enoohvanzijn
zuster Justd Perê]Ta lveten lvij r), dat zij den dooal harer t\'!ee
kin.lcren wêet aan het {eit. dat haar man Fra cisco Nurez
Pereyra niet Joodsch lee{de (]n daalom niet eerdcr rustte,
alvoor hi.j zjch door Uri had liten besnijden' \ïaàroP zij hun
tevcn en namen verjoodschten.
Zoo staat het vast, dat deze eerste Amsterdamsche Por'tugeezen niet alicen niet poritief Joodsch hcbben gelccfd, doch
ook, dai zij zjch in dcn aanvang van het Uri La-l,cf i grocPjê
afzljdig hebben gchouden +*).
Zelfs iÍanuel Ro.1ri$cz \rega, de ,,'I'yrado" r'an dc .,oodsche
vestiging, vermocht vóóÍ dat het groepje mct ltabbi Uri
te [mdcn hacl ke nis Semaakt, nog niet uit eigcn bcwegirlÍ]
tlaar contakt nret cte Joodschc Gemccnte te zocker, hoe$'el
hij daar se.leri r59B met het Oemccntê]id Sale on lÍeyer in
conncctie stond. Toen in dai jrar zich dan ook cen deelvan
den Spaanscllen handel dooi .]c visitaiie var de ncutralc
zeevaart .loor Hollanders cn Z{xru\{'en nàar Emdên vcr1
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plaatste, hacl dit aanvankclijk niet het minste gevolg voor
het ontstaan van positief Joodsch lcven bij deze Marranen.
wanneer de Hollandem nu de ltarranen (ondeÍ voorwendsel van den handel op dc vijandelijke landen tc \\'illen beletten)
uit den Indischen hxndel dringen, bcsluit dc Spaansch
Portugeesche koning Philips uI (en liel tegen betaling van
2oo-ooo ducaten) hun als tegenmaatrcgel toe te staan, ongchinderd naar zijn koloniën te mogen emigÍeeren. Onze
,,b melingen" van hct Dmdensche verhaal, die echter alleer
hun emigratiebevoegdheid overschrcden hadden, r'ertrekken
m naàr Emden, klaarblijkelijk ook op T]'rado's advies, die
daar immers nog in l.'ebrtari 160r mct den Emdenschen
koopman Hendebecke zakcn afsloot. Wel zegt het Flmdensche
verha: , dat clit een toevallige omstandiSheid was, daar het
doel der tocht Holtand w:ls, er dit groepje door de stormen
naar de Oost Fieschc kusten was afgedreven en zoo te Emden
belanddc, doch nu de tocht naar de oude Gravenstad een
economische noodzakclijkhcid blijkt te zljn en hct vcrhaal
buiten Inquisitievrees ook handelsaogi elhen als doel van den
tocht opgeeft, moct .lit rnotief naàr het rijk der legcnden
rvorden verwczen rln al.llrs wel tcgelijk doelbewllst naar
Emden gekoerst zijll. Zoo is nu ooli, nu dc Marrancrl (althans
tot 1610) ongehindcrd cn opcrnijk tit Portugal korldcn ver
trekkcr, de zonderlingc nnrlcrlccling van hci vcrhral vcrklaaÍbaar, drt ro nlanncn cn 4 jongcns nct llnisrllad cD koop
waar zich op twee vrariuigen hcbber ingeschcet,t, zonder
vrouwen. ImmeA nit ADtwcrpen is ons bckcrld, dat cleze
eelst late., nadat dc mannen zich in deze vreemde noordelijke
landen (ook wat de slemrning jcgens hen betrof) goed haddcn
geori€nteerd, v€iligcr konden overkomen. l3leek ons uit de
vcrhoorcn van Rabbi UÍi, dat hij arlderhalljaar te Amsterdam
\vas gevestigd, dan kunnen rvij bereke[en, dat de eerste
Ioodschc dienst, die te Amsicrdam gehouden is, plaats heeït
gevonden met Pésach, het Joodsche Paaschfcest ldat toen op
4 April : r4 Nisan invjcll en ríel in de Jonkerstraat in een
kan1el. van het door UÍi gehuurdc huis.

-132Dàar Rabbi Uri, lla dertig ambtsjaÍen, niet ineens uit
Emden direct mede naar Amsterdam hee{t kunnen gaan,
moet de be{'uste landi.g te Emden dus veel vroeger hebbcn
plaats gevonden, daar deze Portugeezen immers vóór Uri
in Amsterdam aankwamcn cn deze vóór ÀPril moet zijn aangekomen. Voor het af{ikkelen van zijn zaken te Emden en
het afscheid nemen van dc Gemeente, waar hij een menschenleeftijd lang gearbcid had, gunt de ,,Menoria" hem cn zijn
zoon AroD den tijd van 2 à:J wekm. Wij weten thans echter
(Bijlage VIIà), dat zijn gezin rvei mede is gckomen (zul]<s in
strijd met d€ mededeeling der ,,Mcmoria"), en ook, dat de
tijdsbepalingen hier opgegevcn, veel te kort blijken ie zijn.
Laat de schrijver (die zijn vader voor de eer nede in de
gevangenis laat zettenl) den overval reeds na enkele weken
geschieden en Liri's gevangenschap enkcle dàgen durcn, dan
moeten wij ook hier klaarblijkelijk inplaats v.ttr 2 ir 3 u)akcn,
2 à 3 Naandeq lezeÍ, waarop rvij dan als datum van de Em(.iige-n.
d.n-che lrnding crndc Der"nrLe'60r
Philips
III'S Marranenten
opzichte
van
Is dit aannemelijk
p vetege (4 April 160r) om Poriugal openlijk met familie te
mogen verlaten en vaste Soedcren daarvoor te verkoopen,
ook een andere bijzondcrheid bevestigt dit, voor zoover dit
nu nog noodig zou zijn. De r8dc eeulvsche ÀmsterdamschJoodsche volkskroniqueur, Mcnachem Man ben Salomo, die
het Emdenschc verhaal uit den volksmond opteekende, verhaalt in zijn ,,Sjeëries JisroëI" 3') ook het detail, dal het toen
juist ,,Chanoekozeit" (de tijd van h€t Makkabeeënfeest) was,
dus zoowat het laatst van DecembeÍ. Uit hct andere nieuw
medegedeelde detail, dat UÍi's zoon Àroo de Manancn kon
verstàan, doordat hij in Italiè dl] boekdrukkunst had Seleerd,
volgt ook, dat het eerste detail Seen uit*'as van een later
stadium der legcnde is, daar Aron's zoon Uri ook werkeiijk
die kunst velstond en ook in Amsterdam heeft uitgeoeferd 3g) .
Dat de kern van deze episode, waarin de gans actieÍ optreedt, en het Hebreeuwsche opschrift van Uri's huis een rol
speelt, 1vel aannemelijk is, blijkt \t'el uit het volgcnde Een

-r83Emdensche plaatseiijkc tegende wijst het later verboulÍde
hoekperceel Oster- en Daalerstrasse als Ud's huis aan; in
de Daalerstrasse zag ik nu lverkelijk Hebreeuwsche opschriften op de huizen, nu nog tot 1629 teruggaande,
één een vogel vertoont, door Dr. Grnnwald ,') voor cen gans
gehouden. En nog wordcn 's winters te Emden een groot
aantal gaDzen uit de omstreken aangevoerd en vcrorbcrd,
zoodat, al heb ik de illusie ontnomen, dat dit overigens niet
om zijn schnnderheid vermaaÍd dier de verdienste zou hebben de Marrancn voor het eerst met Hoogduitsche Toden in
verbindin8 te hebben gesteld, en ondanks de rol die het in het
Joodsche volksgeloof van elders 33) speelde *), de ganzenepisode van de Memoria evenzeer historischen grond zat

hebben gelijk wij ook de overige details vaD dit verhaal
authentiek bevestigd zagen.
Zijn deze Portu8eesche Marranen aldus in Decemb€r 160r
te Emden aangeland en met U in contact gekomen, dao
blijkt ons rdt het Emdener ,,Memorbuch" ,5) wel het verdere
verloop van hun lotgcvallen. Zij werden door Tyrado over
de Amsterd:rmsche verhoudiigen ingelicht, die daarop hun
overkomst vanuit ltnden, lvaar huD de onverdraagzame
Lutercche stemming gevaallijk kon zijn, naar Amsterdam
voorbereidde en aidus heeft geholpen ,,die Gemeinde der
Sephardim in Amsterdam untcr dc Fliigel der Gottheit zu
bringen".
Toen Rabbi Uri daarop na t{'ce maand€n volgde en het
huis in de nict aanzienliike JonkerstÍaat bij de haven huurde,
begonnen daàr' toen de cerste Joodsche coGdienstoefeningen
van Amsterdan. Deze geheele Marrancngrocp, Tj.'rado inbegrepen, was, zooals Gebhardt het kernachtig uitílrukt
,,Kathoiich ohne Glàrben und Jude ohne Wissen, doch Jude
im Wilen" 3); hen was niets dan enkele Hebreeuwsche klan
ken (die U nog anders uitsprak) cn cenige vage herinn€ringen
.) Uiidil ItàlirarsLlro bcttje vxn r7rt, \rairindc gans cen.ol h hot Joodscrre
vollsgclooi speelt, cn \rda.o! nr. prins mij ittcrl n^altte, meoNle ik vooÍ lrci
r6dc.rnws.[c Jdo(ls.h. F&lcn, cvcn\al g.cn con.l$i$ te mosd i.el*cl
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bij overleverin8 bekend. Zoo konden zij 8ee1! actief deel aan
deze Synago€{ediensten nemen elr all€en deze onbegrcpen
gebecten in het heD vreemde Hoogduitschê i.ljoom van het
verloren, oude Hebreeu\'!sch belLtisieren, lvaawan Rrbbi

RaMsclachtig schiinen zijn inlichtingcn ove. de besnijdenis,
ten eenemale in strij(l net de mededeeling der trÍemoria en
de Lrtere verkiaringen van de behende OPPerÍabbijnen er),
die tocn echter nog klcine kinderen varen Toch blijkt Uri's
inlichting, dai hij alleen kindcrcn var 8 dagen or ví,lgens het
voorschrift besneden had ei nooit oudcre PersoDen, iui$ te
zijn. Deze operatie is namelijk bij oudere personen niet zonder
Ievensgcv ar, zoodat lct niet aan te ncmen \l'as, dat jernànd
na dertig ambtsjaren op zijn ouclcn dag zich nog hieraan zou
durv€n ï'agcn. Rleek ons, dat nl1 zijn hand niet rnecr .1ê
kncht en vastheid van vroeger had, dat hij dc sclrechietah
(het diueel slachten) aan zijn schoonzoon had overgegeven,
11):
dan geeft ons de Banios de oplossing door ziin mededceling
,,Y en el de 5338 à 24.Ie Thamuz le nació su laNoso hijo el
Rabi Aaron I-evi, qulr circuncidó en difercntes tiempos 93r",
,,En den z4ster Tamrnoez 5338 (== r57B) werd zijn beÍoemde
zoon Rabbi Aharon l-evi geboreir, dir irr rctschilknne íijden
(Br besnij(ít'iiss"n ?enicht heeíí". }fiet:J;.t blijkt nu afdoende,
dat nict Lrri doch zijn zooD Aron d e mohel o{ kcrkelijk be
snjjder der Gcnlccntc was, zoodat trri's verhiàring oP lvaarheid berusttc.
llet jaar van vcsli{aing vlin Joodsch lcvcn te Arrstcrdam
staat mvoor goed op 1602 *) vast cn rvd in hei vrocgc voorin:rr.
Hoc Franco Mendes aan clcD datrLnr Dinscla8 22 Alrril r593'1)
komt, is mij ccn raadsel, s,ant die dag viel op Dondcrdag cn
eclst in 1603 op Dinsdag. Doordat Ko€nen in zijn ,,Geschicde
nis der Joden in Ncderlcnd" en Visscher in zijn ,,Chronologischc tijdtaíc1 woor de Geschicdenis der Israê1ictcn" hci jaar
5364 foutief hebben wcdergegeven, hcbben zii aidus per toeval
Iet juiste jaar 1602 vcnneid !
Waren aldrls in 1602 dc lundamentcn van het Nederlandsch
Jodendom tc Amsterdam gelegcl, heftig zou het verzet hiertcgen opbruischen, doch ev€nals Manuct's schip ,,De Phoenix"
als symbooi van hernieurvden materieelen bloei voert, zoo
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,,eer der zangers" lvas.
Ànderhal{ jaar hadden zij :ran de sPeuroogcn van Let Gerecht hunnen onisnapp€n, die als Nare PaPisienjaSers in 1598
trv€c aanzienlijke Socianenleiclers op verdenkirg wan Roomsche samenkomst in h n hcrberg haddeD oven'alien en hun
boeken aÍgenomen '9). De Itaiholieken lvachtten meestal met
hun Zondagdienstcn tot den avond, waarbij zij,beschllt door
de duistenris, onopgeqerkt konden bijecnkomen.
Nri de tweede I(o1 Nidré-avond (de voonvond van clcn
Grooten Vevoendag), dic tc Amsterdam gevierd wcrd, in
1603 op een Zondagavond viel en daarbij Spaanschc en I'jortugeesche vreemdelingen bijecnLomen, kon het wel niet mclers,
oï hct GeÍecht, dat Zondagsavonds speurde, moest we1 een
inval doen, nr zóó sterke verd€nkil8 van geheimc K:rtholickc
- en rvcllicht ook, daar het SPaniaarden gokl ---, landsgevaàrlijke s:unenkomst bestond.
Dc Portugeesche Joder kcnnen het gebruik niet, bij de
Hoogduitsche algemcen, om zich oP deze Hoogtijden in het
Sargenis (wittc doodslvade) te hullen. De spcurende papisten
jagers oesten aldus constateeren, dat allen, die hun aandacht
toch niet bij de voordracht konden bepalen, onraad gerokcn
en uiteengestoven {'aren, terwijl de Voorzanger Itabbi Lrri
in het geb€d vcrdiept was. Zij clic cen Katholick priester in
misgcvaad verwachtien aan te treffen, vonden nu ook een
voorganger in een lMg $'it ijeu'aacl Sckteed, die mcn nu als
zoodaniginrckcnde cn nldus gcvankclii k werd lvcggevoerd. Van
ïoodschc dienstcl gcJooft men aanvankelijk niei ve€1, zoodat
Ud daarover uitwo,:rige inlichtingen 8eêli, doch den Grooten
Ve.zoendasdi€nst van vorig jaar angstvallig verzNijgt, blijkbaar uit angst dat nen bij het bcgrip van hei ,,Grootc Vasten"
van deze Portugeezen en Spanjaarden, toch aan verholen
Katholieken zou moeten denken.

.) De hcc.I. S. D. silvr R(6a lrc.l1.L.z.tr daxnn m nrijr lcTin(.n n
ic ,,tiL.yclolacdia Jud.nr" II, k.l. 717 ov.rs.nomcn.
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zou zij ook voor de Das ontloken Joodsche Gemeenschap als
blijven<1 symbool gelden van steeds hoogere vlucht van
Joodsch leven.
Itabbi Uri llalevi hec{t de Gerncenschap inncrlijk gcconsolideerd. HceÍt Tymdo haar krachtig door .le stormen wan
buitcn gel€id, Rabbi L-ri is t.rclL als dc cigcnlijhe grondlegger
v.\n (1e Iaodsche wcstiging van
te beschourven.
Hct Dmdensche Jiskorgebed voor^msterdam
Lcm schiklcrt zijn twintigjarigen Anrstcrdamsch€n pionienarbe in het terugvoeren
'i'an i{alholieke Humanist tot .Joodsche Xllonotheïst: ,,Hij
leerde hun den rveg, nellie zij t( l)ewrrldelen hacldcn, totdat
zij gezuiveÍd ivarcn varl allc onrcn redcn, gered van het vuur
cl,rmcDt cn r.an dc zeven Iklsclxi vcrblijfplaatsen. Nuttige
bepalingen heeft hij voor hcn vnstgcsteld, $anl zij \ïaren van
vcuc lanclen gekonen, on te vcrncmcn hct voord cods:
,,Uiij \tillen doen €n luisteren" [Ex. XIX: Bj spnken zij.
,,Ook in de Synagoge vas la ccn dcr zangcrs en in cods teer
ivas hij opr€cht met de vromen".

ondcrtrandelde met de Vroedscirap over voledigc burgerrtch
ten voor de Marrancn en de Joden van ltulië er Turkije, mct
olficieele toestemming om, gclijk elders, openlijkals Joden te
rnogen leven, \,r'aartegen zjj, rnits de $'achtdicrst alkoopbaar
zou zijn, allc burgcrlnsten beloven te zullen .lr:rg€n. Op ro
l{ci 1604 3{) Nerd dit ccrstc Hoilandsche lodcrlchtttcr eeÍ
leend, waaNan Rabbi Uri de reda.tic o1'er het Joodsch lcvcn
$'ijselijk jn een atgemecnen tcm had vervat. Dc!roedschnp,
gcdreven door dc zucht Amsterdan naar dc kroon te stehen,
verlecndc akltÉ uit hct nelbegrcpen eigenbelmE, .lc volgcnde
gunstjge bepalingeni ,,Opt versouck van Philips de Jode tlyt
den nane vrn vcrscheyden hur''sgcsinnen van ioden cnde
jodcngenoten, zoo van Portugijssche als xndere natien,
jegen$oordelick zoo oostNaeÍts als cldcrs $oi€nde, is Seaccordccrt ende toege.laten, dat zij hier ier Stede mogcn comen,
ende soo gerustelick erde sekerlicli blijvcn cnde rvonen: s
anderen gocdcn lurgeren ende onderdanige ingesetencn deser
plactse, .rl, kru gel.oais belel). , e de sich Scncrcn .rls in
andere phetscn van de Christcnhcyt Lenluydên toegelaten
*'ordt, beholldelick, dat st haer sullen ondc|werpen alle
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Wat als Papistcn als Chrisienen was gelveige.d, kon moeiworden vergund, zondcr dat dc vervolgdc
Katholicken daaraan ge\r,eldigen aanstoot zouder nemen.
Zoo kon vrn een toelating van Joodsche samenkomstcn binnen Ansterdan dan ook nog geen sprake zijn ,').
])aironl richt ltabbi Uri**) zijn blik naar
in
^lkmaar,had
welk gcbied hij zijn tijdelijltc .loodsche begraaÍplaats
ingericht. Zoo zou dc strd, vaarvan dc victorie der Nederlanders nr hnn vrijh(:nlskanlp tc1jo, Spanje \ïas uitgegaàn,
nu ook d€ ccrstc NcdcrlaDdsche stad zijn, die den /odc7' van
Spanje en Portugal hci ecrst Cods(lienstvrijheid schonk. Hij

lijk ïm Jo.len

1l l,' dit jrar r601 tr.loL nl.8rniftslrÍiL prr \llftdn:hrDs rcsolL'lic oort t.a.a
lltr.inin.r op, rn.n h.1..lrtcr vcrdc. ooh D.t rnorilirt Ícrd gcrla:k
1!) r1r. l,rin! (!. ?oil vcmocdd. rccds tiri r.hi.r .trh Phiripr dc lode
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keuren cnde orclonDlntian dcscr Stcdc cnde hehen dragcn
cndc gelden allc lastcn, cndc cortrib,Lti€n nls andcrc burgcrs
cníle ingeselenen cn rllrctle, nrits dat zy bctalcndc alsulcke
rvachtgckieD, als bij llurgcrnrccstcr(r) h{,nhryden opgclcgt
sullen worden, sullen cxcnpt rvesen van schlrttcijc, drcle persoonlick \ïxchtcn oftê tochtcr \ïacrtcnemen ofte doer".
Heeft zich hierop indcrdaàíl een enkele Portugees binnen
Alknaar gcvcstigd, noselijk ter bcwaking van het nabijgclegen ttet Haim (Joodschc begràafplaats), Àmsterdam heeft
deze Portugeezcn cchtcr $eten vast tc houclen. Bezien lvij
het .\lkNaarsche en de volgendc Jodenchàrt€rs nu in verband
methm dt$erkingen, dan Lrijgen \rij ecnig nlzicht in de Politieh, dic deze Íarrànenhierbij hcbben gcvolgd. Onz€,,Tyrado"
to"sr'rnming
l""r (,i L"vi J.
'-hê
neerder€ pdveleges van de Amst€rdammet dit charter nu^1k,,,:.
schc Ruryemeesteren te vcrkrijgen en hen aldus toi cen tegen
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aatrcgel ter gunste der Portngeczen tc p kkelcn. Wat het
,,geloofs belevcn" betrcft, kunnen Burgemeesteien, wien
jaarlijks door de heftige gerelornlêercle prediklnten verwei€n
wordt, drt zij d€n Paapschcn mis duldcn, nog nict verder
gaaD dan hun tc 1'clzckcrur, drt het hen (miis binnenkamers blijvende, gelijk de K.rtholieLen) niet lastig zou wordcn gcmaakt. Dc ondcrhan dcliDgen door ,,l'yrado'' ntl gevoerd
en waarop zijn legerde doelt, ovêrtuigcn llurgcmecstercn rn
ook van het groote industdcclc bcltmg dczcr liedc{ voor clert
opbloei dcr stad, zoodat zij na (1e nitva.rrdiging op ro Mci
van het Alkmaarsche CharieÍ, rceds op 2r Scptcmber als
tcgcnzct het voor onze Tyrrdo Luitorge\\1)o gunstige zijd€monopolie uiivaardiser', \\,aardoor hij cn zijn srocpjc Portu
geczcn voor ecn vijftul jarcn itoor Amstcrílx Ne..l vast-

duysterheyt ende misverstant vech te nemc ' de {'oorden
,,neutralc hovenen cndc landcn" uitdruld(clijk ie interpreteeren door de toevoeging ,,op 11'selve vyanctelykc havcncn",
waardoor de tianarenhmdel bcschermd {rercl. Nr op ?6
Apil 16115 16) \ras ,,van \rcgcn Í)on limanucl, Princc van
Portugal" arn l3urgerreesteren ,,voor eenige Por tuÍje€se
coopluyden, iD dc Vcrec.ichdc l,arclcr \-ooncndc, gcprcscnteert de Remonstrartic ', die drarop besloter ,,nrcrder in de
stedcn tc cloen letter1, om met Soede kennisse tot contente'
me ic van voorsegdc Hecrc Princc so vccl geconsentccrt te
\voordcn, : s doenlyck bcvo .len sàl \,lerdên". Ook de Staten
zeggen ir1 1605 rd), de irortugeezen op ,,recommandatie" van
Dor Emanuel beschermnrg te hcbben verleend. Iterst na
16(19 36) cchtcr, \ïannecr hij de Vroedschap voor 't iaatst
trlchtte ie be{,cger het ,,tractaet' tusschcn dcn vijilDd en
.lc Statcn ook ten genoegen van Graal Willcm Lo.le{'ijk van
Nassotw te steuDcn, bcgrijpt hij zclï, dat zijn ligurartcnrol
hicr voorgoed is uitgespccl(I. Hij trekt dan Ínàr Bn1ssel en
hertrouwt daar ir1 1626 lnci dc iu:rrrMnschc I-oLrisc Osorio.
Flacl clczc, rornantischc li{, rancrprins eigenlijk vool de
Poriugeeschc ]illir:rncn van -{nNrer.Iam \}einig ol gecn
lcitciijke bekekdris, rndcrs \ïrls di1 mct dcr Anrstcrclamschen
Marman lrancisco U.|(]cc x?), (lic |rrktis.hcr ic lverk ging
en lviens blik hicr dc vcrhoudnrgfn bcllr cr1 schcrpcr zrg.
ltct de zijcle indrstni van }ianuLl (nrt rvn:n Lij blijkens
Bijlage \ vcnïant lvas) bad hii xls groot ltooprnan cn rccdtr
njcts te md{en. Itec.Ls 1àng voor Lri l-evi s komt ur de RepLrblick gev.stigd, \'orclt hij aldra onder diens leicling positicf
.loodscher als clci ardercn, ook als 1yrac1o.
Het ccst gcjuddse.rdc grocpje, \\'n:n het judais€eringsproccs ic hDgzaan gant cn dat ook nict economisc.h mct het
Tyradogroepjc belangenge.rtí,nschap heeft, $'il llrl net dc
ollicieuze 'l yrndo-o1'crccni{omsl nict langer genocgcr ncnlcn.
Dit gro.pjc is h€i nu, dat ]net Haarlenl's \4oedscl,ap oi.ler
handcling.n gant aanliroopen, tcn €inde aldlla. €en nlccr
gejr!LaisceÍ.1e en positicf.loodschc Gemccnte tc kunncn vcsti

gehou.len.
W:rt deD lndischen hrndel bcircít. rvrs hur aandeel voorloopig gering. Hiervoor tr€cdt in r6.J5 nog even IJon Enanucl,

de zoon vm Don Antonio'), ten tooncele, .lic ir r5g7 het
beruchtc hulvclijk rrct Prils }Íau ts znstcr limilia sloot.
Deze Nlarranenprins, dic in een aanzienlijk percccl tc I)eUt 35)
$oondc, voorzicn van ccn Hcbrec'urvschc spreuk nI. Ps.
32 vrs. 5r ,,Wentel N! \rrg op den Eeu\igi. €n vertrourv op
Hen, dan zal Hij hct vcrrichtcn", dacht zich nog steeds,
bi.j trarlitie dcn oflicieclcn beschemrcr (ler llàrranenbcl:llrgen.
De
Vroedschrp, mccr oog r.oor <le rverke^msterdamschc
httrbcnrlc, scleept hem telkens zcer beleef.i af.
Jijkheid
^ls
hij h 1597 naar AmsteÍdam i(omt om dc iUrrrllllcn cn Hollàn
36),
dcIS Indiil tcscr dc Spanj rrdcn tc, vcrcsiiger belooft
de \rÍoêdschrp rrxn íldr ,,l"irrii.' v:rn l']ortrgacl', clat haar
StatomfÍ{cv.rludigdcn ccrst ccns nrct .lic wa]r arldc.c steden
zul1ei pral{in, nlrrvm zij dar (al schÍilielijk rappori zulen
kdjeen cn rvaamp zij d|lll laicr zullcn bcsluitcr. 'l-och hebben
de ,,hecren llurgcrn).r,stcrcn cnrlc \XXVJ raden der Stad
Àemsielredanl' bij hct €hdigen van dcn nloropolicsti.jd van
1603 bcslotcn 16), dat hun gcdeputcerdcn met de andere
stedenafgevaardigden noesten nandrin8en, ten einde,,allc
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gen et een door ctc overheid
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llendes was toen ecn aanzienlijk kooPnan, in cle kmcht
van zjjn leven cn voi onderneningsgeest. Vertelt dc PàlàcheleÍlende, dat l)on Samucl l']alache, de Ambassadeur l'an
llarokko, in r597 tc X{itkldbLrrg gevestigd rvas en vandaar uit
te Amsterdam de eerstc Synagoge siichttc, aanstonds z."l ik
aantoonen, dai Palache daar nooit gcvoond heeft cn niet de
eerste, è,ac}' dc troddc Synqogc, gezamenllk et onzen
Mendez gestichi heeft. In shijíL nu met dc overlevering hce{t
nu Uezdrz werkclijk nr X{iddclburg ge ooncl, bLjkens een
onchtiging vaD Sr. Anthorio laodriSu€s Mclo, Portugccsch
koopnan te Arnsterdarr betrcllcncle gezonden lijnrvaet en
a.dere lakensche stollen aan Sr. l'-rancisco Mcndez ,,Coopman
Portugics" te X{iddeiburg, verzonacn r3), zoodnt dc legencle
Palache m€t Mendez heeft vcnlisseld.
Uit Bijlage Xa blijkt, clat deze Fmncisco (ofalsJood Isaac

Mcndcs (Nledeyros) nict, zooals de l3arÍios bclïeeÍi 1!), de
.?o,, van Mclchior tof Belchior .rlias .\brahaD rrranco (Iíen'
dcs)l ,À'as, doch dicns ral en aklus ook gecn broeder van
Christov: atias líordochry lrr:rnco llcrdcs. De llar os laat
hen 27 April 1598 tc Amsterdam komen en verhaàlt, dat
Isaac zeer bedrcvcn in het LatjjD is ge$'ecst erl Mordoch^y
vermaarcl on zijn rvetdadighekl, ler\\ijl bciden bij .l€r SradsrcgcernrÍj in hoog aanzier zoudcn hebben gestaan
Deze Mcnclezfamilie vcrrjcht nu pionic,snrbci.l voor de
latcre cconomischc als religieuzc positie cle| r7dr: eeurvscltt:
Portugcescilc .Joden van,\Dstcrdam. r\ls.lodo ttcnschtn zij
publick tc leven, zondcr schlril tc s u, achtcr cen Nlarl]aDcn
maskcr.n als zoodrnit zijn zii dc il'Nen, dic in dezc anclcre
gedaantc wcil(ir dccl ncmoi t,ur dc Oost er \Vest Indischen
\'lercldhandel. Mclcl,ior Locht rceds h 160,+ 13) voor I r35oo
aandeelen iu dc Oost-Indische Compagnie en in 1607 kocht
Melchior cn Fnncisco iíeder voor I 3ooo aaDdeelen, r'aarvan
lÍclchior in 1608 voor I r2oo aan Nlichic] de Castro overdeed
NÍet deze Michiel de C'astro kocht Fnncisco ook voor l l3oo

gezancnlijl en zelf noS voor cen getijk bcdrag in
de West Indische Corrpagnie. ilezc r.:rs ooti cen ,,mercador
Portu$ez mora.lor nesta dita ciílactc" 3c), dus
damsch Portugeesch koopman cn als .lood Micliel Nchcmic
^mste.!)
llij rvas eerl broeder (seu Irmaó) van de n, r5.)r,
scheeten
1ler ", Ty|do-qro-r.i. rn.J gp\on,. R.,r.. | .,rJ^/^
(Namias). Dit blijkt uit het protocol van dc norarisser
Ruttens wanr hij tcvens in Juni 1619,,) ais seiuige cen akre
onderteekendc, wmrin het hect ,,Michact cle Crasto oudt
50 jacrcn". Ook $,e.ren bcicleD ex€cuterrrs testamenrair in
aandeclen

ofliciecl erkenale openbarc

S}Tagoge.

l

dat jaar van líanucl Pimentel's boeílel ge.'\,eest [T_os Ssrcs
Fftncisco Mendes de ltcdcims y ]Íichael de Crasto, curàdores
dc ]a casa mortuoria de NIaDucl Pnnentet cl tunto, )i. Ook
met l{endes n'as hij ooL blijkens Bijlase XVIa venvaut.
Deze drie cnihousiaste Joodsche handclslied€n \\,cnschen nLl

een opcnlijke door .le overheid gcsanctionccrd€ Svnasosc cn

rê, r.q-.,rLorB-,. onr ! irui, Jo,, -.h re .,rr-.r, l.vpn
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bcroepen zich op ,{llimaar's Jodcnprivelcge en rvendcD zich

in het voorjràr van 16()5 tot Haartcm,s llurgcnecstereir :rls
,,eenigc Cooplnijden uijt Portugat, genac.rr Joden, tescrwoordis r. A-r.1. r l. , so'., r,1.. ,li^ . .. I, r \?l /oJd. I , Sêrên I.
kornen irorlcn en og iot hur divcÍs.trc fanliticrr, tcgen\l.oordig Portugal, ]'urkjjcn €n lt,rticn woncncte, en syndc allc
,r' rliik. (ooi,l'r .1. n 1,, nr,.r, .n .r.t.i.J. n ., y t.,.ir,,, .et
tlije eaec ti.enqlrh nLiedt ft|isi..ntc.rch tte.tJ,,osaí:e nchíe,t
lelten, shfn in ltaiien ên ihijrstand toegetaten ncr.t en ook
eenige van hen ie Alkmaar woncnde, is geaccordecrt.,, Hct
doel van deze Hll:trkimsche vestiging, nanlclijk ,,dc vrije
executie" van het Jooclsche levcn in deSynagoge, blijkthieruit
dus li'el zcer duiclelijk. \\rcl ziet <1e Vroedschap bij ítit aarzoek
naar ,,Stads rvelvaren door de hindet en nccringe,,, doch
vreest, gclijk Amsterdam, dat ,,niet zonder groote opspaecke
van de Iioomschgczinden of CathotyLen, de vdje executic
van de Iteligic der Jodcn zoude honnen geaccor.teert wor.ten.,'

'fen slottc besluit zij c1r:zcn
,,koopluyc1en,, ra.ter te sprckcD
,,en hen allc vrijh.rid in de.onscientie cn ,t belevcn hLrns ge
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loofs pÍescnterer en accord.rcn z 1en, als aDdere Ingczetenen,
zo\1ílu bíj actu aÍ rcsolltlie íe .ollsrtttcrcn &. olenbdl. Siendgoge'
voor c1:li op dezen bij de Vror:dschap nader zal zijn gelct

hebbeD", kunnen zij volstaan met zulk een bcwijs van ,,dc
ovcrste van heure Synagoge". Wanneer wij nu vern ncn, dat
de ap"'tbfup SynxeoeÍ Í, r5r n, v...ri8in8 vJn 5u 6, /inr',r /,r,

-

ende g€rcsolveert". Dit \lll{]cn de adrcsqinn'r "hicr rliet'
omdat hen dat rliets vcrdcÍ braclit dan Alkmrxr had gedaan'
\roor het ccbt hoLLdcn z! vast Nan dcn cisch |an cc ,,Opcn
barc Sielagogc". Zoo bcsloten llu.ge eestcren op ro llei
hct advics van den l-andsaclvocàai Oklenbarncvclt er vàn
den bckenden plcdikani Jol,annes Uytcn Bogaert in tc $in
ncn, dn: dtar op nlr ,,geen h\land aclvies" gavcn *). Zoo
kregen zjj ,,finael antlvoort'. Zotdcn zlch binnen Haarlent
koop,,ecn Drerkelych getalvan trcllelijckc hu!sgesiNl':n ende
(1an
he1
bij
acte
Stad
zou
dÉr
v.sti8cD,
luijden huDncr natie"
(lc
religic
hunDcr
vrije ex€cutie
,,accorderen cndc octÍoycrcn
ende opcnbarc leere in (le Synagogen" lniis (lhristus danrin
niet bcschimpt zori ivordcn, zij nict d Christenerl zoudcn
huweÍ en zich als gocclc tn1rgers zonden gcdragen Het op ro
Nov€mber detinitici Lriigcvaa'digdc Flxarlemsche .lodencha.t.rr r0) \ïaarborgt bcn eJdus voll:dige hrmdelsvrijheid cn
bmgerrcchten. Wcl $as bcpaald, dat,,I'jarnacim ende M€moninr oítc Pincbalcn" v:1n hun berhonrstPhats, hur van
een be\rjs van goecl gedrag moctert voo|zien, doch woor Att
ster.lnnr, dat tot cle,,st€dcn ende plactsen" bchoordc,,clacr
zii heurc Synagoge cndc Parnacim ende Mrmonim nvct en
*l Uii d..n-b fiigllr d.' ,,S(liLNriinr" lrcnn.lilh or ir(n\i' dloÍ l'rrr
vc,n$ r,.zor!d rl).r Hxas r660. l)lijl1, irri o.[ rl. hrrd(lr !rninl]' L'ror
S.rliq.r.r rln ]tl.l.r l'rt flÍr austiS srziri rrr5 llt.hrtr(lxlr lrf t i3i . L$
s\r a!.r' lLrrldnL qr'dnsi!
IuiÍi su!trr lirn lil,r.r r,
,lar lrij \ tl) ! r'r (r d rlu\\llr' vlÍ' riirL !r nlr(
Jii(1r. l'1r rlii \rn s{Li$r rti
sNIi,, i,!,k nrl,l,ijL:\lr.l,r
nri,.,'lilrrsr(liiíLirn'!"\v'oniÍrr
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kunnen worder vcrgrnd, dan bemerken wij, hoc dczc Ilanr'
lcmsche episode met hei slot van het Erndensche vr:rllaal is
samenge\'!€zen; dan past dit gehcelc {ragment hicr in hrt
Haarlcmschc geval. Wij kunnen daaruit dan ook ï'el (l(:zr
onderhandelingen reconstru€ercn. De Portugcczen wczrn
Burgemeesteren op hct nut en voordeel voor Haarlun's
groothandel, aan hun komst verbonden. Zij wijzen op h ,r
kapitàalkracht en verzekercn, dat na de uitvaardiging van
het Chart€. binncn een jaartermijn wel vijfiig van hun ge
zinncn zich tc Ha lem zdlen vestigen, die dan, doorhun
inteÍnationde b€trekkhgen, deze stad, die te vo.en weinig
handel had, tot de eerste Europeesche handelssia.l zouden
doen opbloeie[ en Amsterdam docn overvieugelen. Zoo be
paalde Haarlem, dat na vestiging van,,vyllich trefíelycke
huysSesinnen o{te lamiljen van heure natic" zij o.a. ,,aldaer
mogcr hebben, heure Synagogc oftc plaetse van heure bijeen
compste cnde vcrgaclcringe", een eigen bcgraafplaàts enz.,
,,encic voorts heure religie ende geloof vrij beleven endeexerccren, heuÍen Sabathdach cnde anderehelrehebreeuschc Fcestdaegen mogcn vycrcn cnde onderhoudcn, volgcns c1e hebreeu
schc ofte Jootsche Í'ijse end€ rnanyrc vaÍ doen", zonder door
ienand, op straffe van rcchtsvervolSinS, te mogcn lvorden
lnsiig gevallen. ,,Noch en sal ook op heure Sabbatdach ende
andcre heurltyder Feestdacgen, vóór roch tcgcns heur eenige
citatie, dagingc oltc rcchtsvorderinSc irl civile saken gedaen

Ik kan hier niet op allc details v:ln dit door

Mendes onl-

lvorpen lanse Jodcncharter insaan, doch eÍ a.lleen op wijzcn,
dat het de org:nisatie van de te stichten Joodsche Cemeente
irhoudt. Had de Magistruat eerst aan honderal lamiliën Íic
dachl, zootang er nog geen vijltig zouden zijn, zou de Am'
sterdamsche toestand nog blijven Selden, nl. dat zij ,,hlcl
gcloof aldaer binnenshuys ende besloten camere in stillicl)eyt
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-Í94zullen mogeÈ beleven ende heure vergaderinge houden", ben€vens hun dooden op een aan te wijzen plek mosen besraven.
De vijftig Portugeesche familiën, die toen zelïs nog niet in
AmsteÍdam waren, zouden voorloopig nog niet naar Hàarlem
kunnen komen, zoodat de openbare Sl'lagoge aldaar aldus in
het verre verschiet kx'am te liggen. De doorde overheid aldaar
gesànctioneerde Joodsche Gemeenteorganisatie Ías echter

den. Gelijk bekend is, heeít Mendes hiertoe met de 'I'yradogroep een paar jaar samengew€rkt en droeg dcze cemeente
den Íaam Bet Jacob \Huis Jacobs) zinspelend op haar stichter
Jacob Tyrado, onze Manuel Roddgrcs Vega.

Uit het feit, dat reeds in.Juni 1606 een beslissing door de
Vroedschap inzake het verzoek van de Gemeente om een
Dieurve begraafplaats, genomen werd, kan men immers afleid,rn, dat zij tusschen de onderhandelingen, die na November 1605 aanvingen en dczen datum, dus in het voorjaar van
1606 $'as georganiseerd. De Castro vermeldt op fol. r van zijn
,,Keur van GraÍsteenen",'), dat de Portugeezen in 1602,
nabij Groet van Johan de Nachtegàle van Álkmaar een
huisje met tÍee derde morgen geestland in eigendom ver\t'ierven, waarvan het transport ten gevolge van het verzet
van Alknaar nog niet ofÍicieel plaats vond. Hoewet mij te
Haarlem bleek, dat het oud-archieÍ van Schoorl en croet uit
dien tijd verloren is gegaan, was ook te Atkmaar niets van dit
verz€t te bespeuren *). Uit cle omstandigheid, dat .le tijken
dezer bcgraafpiaàts, later toen zij fteds lang eigendom de!
Gemeenten was, ondcr het bestuur van orthodoxe Rabbijncn,
zijn opge8raven en Daar Ouderkerk zijn vervoe.d, blijkt wel,
dat niet Alkmaar's verzct, doch hct voorloopige en tijdelijke
karakter (Tenai-bepa.iing) van dczc bcgraafplàats, het officieele transport vijÍ jarcn hecll doen uitstcil€n.
De mededeelin6 van den toenmatigen ceneente archivaris,
Dr. Scheltema, in noot r van De Castro afgedrukt, nL dat
Burgemeesteren reeds op 19 Juni 1605 een verzoek der Portu-

te aartrekkelijk, dan dat Amsterdam niet op zijn,,saeck"

zou moeten ietten, opdat niet Haarlem de Amstelstad den
Portr8eezen afhaDdig zou maken. Welmr, wanneer wij het
volgende jaar de eerste riting van een JooGche Gemeente
zutlen aantreïf€n, dan blijkt ook, dat Amsterdam hen wel
heeít weten vàst te houden. Hoe$'ê1 Burgeneesteren geen
officieel Jodenchartd bij de toenmalige k,rd(elijke verhoudingcn aandurven, ishun hierom te verstaan gegeven, dat
de stichting van een Joodsche Gemcent€ met cen Synagoge
in een uiterlijk niet opvallend geboulv door Burgemeestercn
wclwillend zou worden beschotwd, àl hebben zij, zooals wij
stràks zullen ziên, bevrcesd voor het heJtige Gercformeerde
verzet, cen officieel verzoek hiertoe moeten lveiSeren. De
Barrios' verhaal, dat de Mendes'sen bij Burgemecsterer van
Amsterdam in hoog aanzicn s'g) stonder, schijnt aldts ook
op dcze ondcrhandelingen te slaan.
Na de uitvaardiging van het Haarlcmsche Jodencharter op
ro November 1605, zijn de Amsterdamsche onderhandelingen
met succes door hen voortgezet. Daar ,Á'ij in .Juni, daa.op
volgende, de eerste actie der Joodschc Cemeente waarnenen,
moet dus de stichting van de eerste Toodschc Cemeeníe van
AjjnsteÀ^m h het 1)ootiadT Nalr 1606 *) hebben plaats gevon*l

h

zijn ,,ChnrÍnoN. Hmdbuch zu Cesclr. der.lu.lc!- ?ê
Auflase) geelt hêr jaar 1606 rin voor (Ltr tots der SJndgose ltr\ J:cob, ter$ijr
ook K.yserlirg in zij! ,,sephldin bij hci nnvijdiagsgêdiclt op deze Syntreosc
dar dezc zich ,,hoi der EirÍtilrnng der
do.r altodo Alv.rez
ecton Slnagoge .lso 1607, s.hor in AÍsi.rdanr l,efàad" (p. r33 e! r.ro, Dool r33),
o zrlks óolti zijrartilêl hde,,JcNGh Em-rclopàcdia ' (dl. I, D.43o)herlaàlt:
j,ihe lnsl s,1 àsog!ê elàblÈlied ia ÁrÈterdrn jn 1607 '. Ook hei zilveÍên s.hild
door'Ilrado aar dc Synàgoge gèschorltètr dr:trs! het jaa.tal 5367i dài êr rlleeÀ

Oo* }l. Schlcsinlor

1607 dFh oolt hei najar vátr 1606.mvar. NÍcrl.vaa.dig mag in dii verb.rd nog
he!?ooevendoorlÍr.Il.!'\r!ijNungêprl,licccdÍcirheeren,datHqhBrougtrron
n dil j aat r 6 06 ic Ans re rdan eenigê H c brecuwsch. bckeerinSsboe kjes liè r d kkd
zie dieG Jàl ThcnDÊ2 ali6 Joàfts Artonidcs Gsóe 1639) Bóèkve.kooper
te ÁnEterdam met een lribliographi. zijtur triisàvèn en gesctrriller', in hêi 25ste

i

.I.arDoeli!àn,,Adsi.r.doruD',Ansrêrdam1923,p,5óvgl,ended.uopCevotgde
polcnick met D$. L. Ènschel in,,IIet Boet,'.
') Oolidc h.e.N. J, . Drdch, Cemeente rchiwlh vor Alkna.r, rlie ir h€i

.\lkmaàBchc Archiel nog eer rdtvoerig onderzoek woo. nij heêfrntscstcld, nocsr
cverwêl tot dc coqclEie lroDrêr, dat dii veld niel !ê Allrm.ar is eerraNporlccrd, cn
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Alk'naar's werzet

h dozeínich rlijtrr.

-ry6geezen, om in Amsterdrm een b€Sraafptaats te mogcn hebben, a{w€zen, bleek mij nu €en vergissing en aldus onjuist te
zijn. Uit Bijlage XI blijki, dat zulls cerst op 9 Juni 160613)
geschie.lclc, toer Rurgemcesteren indeÍdaad ian de Pas op-

gerichtc Jooclsche Gcmeente,,Bet Jahacob" ecn begraaf
plaats binncn de wallen \leiger.len, zoodat zij oP Groct bleef
aangewezen. Nu dii vcki aldus een meer definiiicf krrakter
verLreeg,lict zij het ook op ro Juli 1607 officieel oP naam der
Geneente transporteeren'zo).
IY. De eercíe O,enbat. S\augagtn
Nu cle Gen€entc gesticht vlrs, moest zij cr aanstonds op
bêdacht zijn, zoo spoedig ogelijk Llri Lcvi s k:lmcr te vcr
Iatcn en ccn geschikter Synxgogelokaliteit te verkrijgcn die
ook bij de uiibrcicling, dic (lc Gemccnt€ na deze dcfnliticve
vestiging zou ondergxan, aan .lc tc stetlcn c;schen zou kunnen

voldoen. Wet is dc ovcrdracht na dc begraa{PlaatseNàrit}g
nooit officieel in de Kxjjische]dtugsregistcrs ingcschÍevcn,
doch vij wor(len ueld,a Sewaar "), dai.lc ketz€ oP het huis
,,AntNcrpen", ccn paar Srachtcn vcrder a:ln het legcnwoor
cligc Waterlooplein Sclegen,was Sevallcn, dÀt daartoe van
binnen grootenclccls wer.l uitgebrokcn, terwiil het Perceel
uiterlijk het oudc à.rnzicr behield Zoo kon dc cerste Svnagoge
vaD Amstcrdam nict vóór het nrjaar v:ln 16(]6 worden ingevijd. WanneeÍ dc bgenden dc jnwijding dan ooL op dcn eerstcn avon.l ltos Hasana 5357 opgeven, dan moet zulks iuisl
zijn, mits men het jaartal ticn jaar latcr stclt, dus oP clcn eerstcn avond Ros I{asana (Ilci loodsche NieLlwjaars{eest) 5367,
dat niet 1607, íloch ongevecr ScPtembcr 1606 r'as De herinnerhg ctaaÍvan wordt ons bcwMrcl cloor cen ,,Poemio", dat
Alvrrez
dc, volgens Dc uaÍrios, b{rrocm.lc dichter
ara),
^Dtonio
herdrukt:
eerst
hiervoorhet
Soares op dit feit vcrvaàrdigde

La primer

Sinagoga Amsielodàrna
fundada fue del gran Jacob Tirado:
que por su nombre Bet Jahacob la llama
I' por cl Pueblo de Jacob Sagrado,
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Qucma tlespues la inquisidora llama
al gran Dicgo: y su Histo a ài incrcadi)

Rey, dcdico en las aras de mi anhelo
porque ]a admita con la luz de1 Cielo
Zoo bezong hij opzijn hooggeste dc licr de inwijding dr:zcr
eerstc Synagoge, Senoemd naar de ,,Grootc lacob 'fyrado .
doch ,,gehciligcl door hct volk van Jacob". De Grootc (lo.l

heeít hicr het Inquisitiegêlveld velbroken cn zich Nc(Lcr
boven de hisioric getoond, zoodat hii zijn ,,Poemio" opdm:tsi
aan den ailerhoogsicr konjng, I)ie hi.rbij het licht vln dcn
hemcl schonk. En Tyra.lo zeu ci zijn gadc -scho kên lxt
zilveren Wctsrolschild, gctooid et cle heizcrskrool vrn lt t
r\mstcrdanNch€ stactsrvapcn en ltabbi Uri drocg í1er (;c
rncente zijn kostbrre $ietsrol o\tr, in 1566 ïí,(,r zijn vrl(j
4r}1, tcl'$ijl ltij ook (blijkcus
Joseph {tc Il,uns\\ii1() scscl,rL:i,en
-larnnl0
dc oud DLriisch-llcbrcc,i\\'sche sicrlc,tters het zsn

XIdpPa,Ivetslalorioill.i l 1tlt 'l,t L'órt'tg.%.he Slndgagcl. '7 6teld4ttu,
(lie Uri Ilaievi in hel najaar 160o voorde synagoge ,.Bet Jalucob"
vezoIgde.

schrift) de lÍaPp:r (onN'indsel) \,t'rzorgde, .liP êPn nr:xn.l l.iêr
(r9 Ches$an 5367) aan de Syragoge *'erd gcschonken Uit
zjjn middclceuwsch lraai geílhnnineerde MachzoÍhanctscbdlta?)
van de Jírodsche leestgebe.len las Ui de Gcmecnte voor cn
tcekende daadn later de door de I'jortqecsche Joden gevolgde
uitspraak aan, zooals uit de bijschri{ten blijht, \vaaruit zijn
hand gennkkelijk valt te onderkennen. Preekte Rabbi Uri
door middel van zijn zoon ^{ron als tolk !1), na de dcliDitnrvc

