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Het oudste der in het Archief van het Portugeesch Israëlietisch

Seminarium „Ets Haïm" te Amsterdam aanwezige boeken vangt aan met

een „Termo" (besluit) gedateerd „4S del Homer de 5376." Daarin wordt

besloten tot de vereeniging der „Hebtot de bikur holym e talmud ihorah".

Er wordt evenwel ook in gezegd, dat de gemeente „Bet Jaacob" vanhaar

stichting af de „misvah de talmud thorah" uitoefende • como nosso kahal de

bet Jaacob desde seu principio o fundagao exercitou a misvah de talmud

thorah).

Moet men hieruit nu opmaken dat reeds vóór bovengenoemden datum

4 Sivan 5376 eene gebroederschap „Talmud Tora" heeft bestaan ofdat de

gemeente toen zelve onderricht liet geven.^ Bij de Barrios vindt men zeer

uitvoerige berichten omtrent „Bikur Cholim", maar met geen enkel woord

maakt hij melding van „Talmud Tora" vóór het tijdstip van bovengenoemde

samensmelting waarbij de nieuw gevormde „Hebra Kedusa de Talmud Thora"

ontstond. Ook worden nergens namen van Parnassim van T.T. uit een

vroeger tijdperk gevonden.

Uit een en ander mag met groote xvaarschijnlijkheid ivorden afgeleid

dat het ontstaan eener vereeniging van leden, bestemd tot het geven van

godsdienstonderwijs, op 4 Sivan 5676 drie eeuwen geleden zal zijn en dus

„Talmud Thorah en Ets Haïm", zooals zij in de synagoge nog steeds

genoemd wordt, driehonderd jaar zal hebben bestaan.

Het bestuur i'an „Ets Haïm" besloot dan ook dit feest niet onopgemerkt

te laten voorbijgaan en gaarne heb ik mijne medewerking verleend tot het

tot stand komen van het gedenkschrift dat het daarbij wenschte te doen

verschijnen.

„Ets Haïm" immers behoort tot de meest belangrijke instellingen der

Gemeente. In gr ooien getale zouden de voorbeelden kunnen aangebracht

worden, zooivel van de door haar onderricht gevormde geleerden als van

3



de familiën wier opkomst voor een groot deel ie danken is aan het feit

dat een of meer harer leden hunne opleiding in hare scholen hebben

genoten.

Er is getracht een zoo volledig mogelijk overzicht ie geven van de

geschiedenis onzer inrichting. Bij grooier tijdruimte zouden wellicht nog

meer bijzonderheden te verzamelen zijn geweest, maar uic de moeilijkheid

van eene degelijke archievenstudie kent, zal begrijpen dat eenige beperking

moest worden in acht genomen.

Zoo moge dan nu dit iverkje hei licht zien, met den wensch dat het

iets bijdrage tot ivaardeering van onze onderwijsinrichtingen tot bevordering

van haren verderen bloei.

, ^ , Nissan 5676.
Amsterdam, — ^ ., ,> „

April 1916. Dr. M. C. P.



Gedurende vele eeuwen hadden de Joden in Spanje, voornamelijk in het

door de Mooren bewoonde gedeelte, verblijf gehouden. Op wreede
wijze werd daaraan plotseling een einde gemaakt, toen op aandringen van
den Groot-Inquisiteur Torquemada op den 31"'" Maart 1 492 door Ferdinand
enISABELLAhetbevel werd uitgevaardigd, dat fl/ZfJoden van Castilië, Arragon,
Sicilië en Sardinië binnen vier maanden, op straffe des doods, het land moesten
verlaten hebben, en dientengevolge het Katholieke Spanje van ± 300.000

zijner beste, nijvere en beschaafde burgers werd beroofd. >)

Een deel der verjaagden, waaronder zich de beroemde Don Isaac
Abarbanel bevond, begaf zich naar Napels, welks koning, Ferdinand I, hen
gunstig ontving; meerderen begaven zich naar Algiers, Oran en andere
nabij gelegen Noord-Afrikaansche havensteden, waar zij (waarschijnlijk omdat,
tengevolge van de vele ontberingen die zij te verduren hadden, de pest

onder hen was uitgebroken) in houten hutten buiten de stadsmuren moesten
wonen; anderen richtten hunne schreden naar Korfu, Kandia en andere
Grieksche eilanden, en naar Europeesch-Turkije. Velen echter die nog de
zoete hoop bleven koesteren, dat het verbanningsedict spoedig zou worden
ingetrokken, vestigden zich in Portugal, om dicht bij Spanje te zijn en ook
omdat in het ongunstigste geval, zij in Portugal gemakkelijker scheepsgelegenheid

zouden kunnen vinden naar Afrika of Italië.

Het verblijf in Portugal werd den vluchtelingen slechts voor konen tijd

(acht maanden) toegestaan, terwijl bovendien elke vluchteling, rijk of arm,
de som van 8 gouden Cruzados in vier termijnen zou moeten betalen. De
koning, Joaó II, beloofde voor schepen tegen billijken vrachtprijs te zorgen,

om hen naar een ander land over te brengen.

') Over het aantal der bannelingen loopen de berichten zéér uiteen. Daar Abarbanel
als Jood en als financier van hun aantal wel het best onderricht zal zijn geweest, ligt het

voor de hand dat het gelal 300.000, door hem in de inleiding tot zijn nru-'n 'rvo en zijn

verklaring op de boeken der Koningen opgegeven, het juiste aantal het meest nabij komt.
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Wel 200.000 Spaansche Joden zouden zich op die voorwaarden in

oriugal neergelaten hebben.

Tengevolge van gebrek en ellende tijdens hun vlucht, stierf een groot

:el dezer vluchtelingen aan epidemische ziekten. Daar ook de niet-Joodsche

ivolking zeer veel daarvan had te lijden, hield de koning nog strenger vast

in zijne hoofdvoorwaarde, dat de Spaansche Joden binnen acht maanden

jn gebied moesten verlaten hebben. In den aanvang stelde hij, overeenkomstig

jne belofte, tegen billijken vrachtprijs schepen te hunner beschikking en

;val hij den scheepskapiteins de Joden te brengen naar de plaatsen die zij

mwezen, en hen met menschlievendheid te behandelen. Doch dezen stoorden

ch aan geen dezer beide koninklijke bevelen : bijna naakt werden vele

igelukkigen in de een of andere havenstad aan wal gezet. Het lijden der

)den, die Portugal per schip verlieten, was ontzettend. (Zie hierover o.a.

:

ALOMO IBN Verca's niliT D3w*: JuDA Chajat's inleiding tot zijn Com-

lentaar miiT nni'2 op het Kabbalistisch werk niH^NTl Heli's; en

DSEPH KOHEN'S N33n p'2P)-

Het bericht van den ongelukkigen toestand hunner geloofsgenooten deed

en Joden, die nog in Portugal gebleven waren, vooral den armen, die de

ooge passage-prijzen niet konden betalen, hun vertrek van dag tot dag

itstellen; zij werden echter, na den fatalen termijn van acht maanden, tot

laven der edellieden gemaakt.

Na den dood van Joaó II (1495) scheen voor de Joden in Portugal

n voor de Spaansche vluchtelingen een betere tijd aan te breken onder zijn

pvolger Manuel : deze schonk allen, die in slavernij waren geraakt omdat

ij, uit angst, langer dan den toegestanen termijn in Portugal waren gebleven,

e vrijheid. Doch deze gunstige ommekeer was slechts van korten duur
;

oodra de jonge Manuel Portugal's troon had bestegen, was het Spaansche

oningspaar er op bedacht, eene huwelijksverbintenis tusschen hem en hunne

ochterJOHANNA tot stand te brengen. Manuel had echter meer zin in haar

udere zuster Isabella, tot welk huwelijk het Spaansche koningspaar slechts

p die voorwaarde zijne toestemming gaf, dat de jonge koning al de Joden

:it Portugal zou verjagen : zoowel degenen die in het land geboren

Is de Joden die daarheen uit Spanje gevlucht waren.

Deze voorwaarde was voor Manuel zeer hard, want de Joden leverden

oor zijn land veel voordeel op; niet alleen door hun vermogen, maar vooral

oor hun kennis en bekwaamheid. Hij beraadslaagde hierover met zijn

grandes", wier meeningen zeer uiteen liepen : sommigen gaven als hun

neening te kennen, dat het tegen het belang van den Staat zou zijn en ook

egen de koninklijke belofte, die hij hun bij zijn troonsbestijging had gegeven



en wezen er op dat zelfs de Paus hen in zijn gebied duldde; anderen,

gedreven door Jodenhaat, gaven als beweeggrond voor hunne toestemming

tot verdrijving der Joden o.a. op, dat zij vijanden van het Christelijk geloof

waren en de staatsgeheimen aan de vijanden van Portugal zouden verraden.

Manuel bleef een tijd lang besluiteloos, doch de Infante Isabella gaf

den doorslag; zij schreef hem n.I. dat zij den bodem van Portugal niet zou

betreden, alvorens het land van alle Joden zou gezuiverd zijn.

Den 20*1" December 1496 vaardigde de koning het bevel uit, dat zoowel
de Joden als de Mooren zich moesten laten doopen of vóór October van

het volgende jaar zijn land verlaten ; bij overtreding zouden zij met den
dood gestraft worden. Dit bevel werd door een geheim besluit in Februari 1497

nog verscherpt; alle Joodsche knapen en meisjes, onder de 14 jaren oud,

moesten met geweld aan hunne ouders ontrukt worden en den doop onder-

gaan. Velen brachten liever hun kinderen en zichzelve om het leven, dan hen
te laten doopen. Ook beval de koning, wiens gevoelens ten opzichte der

Joden herhaaldelijk veranderden, dat zij zich in ééne enkele havenstad,

Lissabon, moesten inschepen, terwijl hij hun vroeger drie plaatsen had aan-

gewezen. 20.000 Joden stroomden in Lissabon te samen; doch de koning

legde aan hunne inscheping zooveel hinderpalen in den weg, dat de tijd ver-

streek, zoodat zij hun leven, of minstens hunne vrijheid, moesten verbeuren.

Hij liet hen in groote gebouwen als vee in stallen opsluiten en om ze tot

den doop te noodzaken, de wreedste martelingen ondergaan. Velen maakten

een einde aan hun leven en aan dat hunner kinderen; anderen gingen in

schijn tot het Christendom over, doch gaven de hoop niet op, hun gedwongen
bekeering ongedaan te maken. Zij richtten zich tot Paus Alexander VI, bij

wien voor geld recht was te verkrijgen. Ofschoon het Joodsche gezantschap

door de tegenwerking van den Spaanschen ambassadeur nagenoeg vergeefs

arbeidde, behaalde het toch eenig succes daar de Paus den gedoopten Joden
beloofde, hun kinderen terug te geven, die in het openbaar als Christenen,

in het geheim als Joden zonder vrees voor de Inquisitie, zouden kunnen
leven. Later gaf hij verlof, dat de weinige, nog in Portugal achtergebleven

Joden, dit land mochten verlaten.

Met de verdrijving der Joden uit Spanje en Portugal nam de geschiedenis

der Joden in alle landen een keer : hun glans was verduisterd, hun trots

gebroken; zij toch golden in de oogen van al hun geloofsgenooten als de

edelsten en voortreffelijksten, als een soort Joodsche adel. De vluchtelingen

brachten de Spaansche taal en de Spaansche voornaamheid over naar

Noord-Afrika, Europeesch Turkije, Syrië en Palestina, Italië en de Zuidelijke

Nederlanden, kortom overal, waarheen zij kwamen. Zij gingen nergens in de
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nden, die hen gastvrij opnamen, in de meerderheid der overige Joodsche

«oners op, maar hielden zich, als de bloem en de adel des Jodendoms, van

in geloofsgenooien afgezonderd.

Den ITJ" December 1531 werd de Inquisitie in Portugal ingevoerd,

ft-aar de Marranos, die bij de bevolking zeer gehaat waren, veel meer van

en bloedraad te lijden hadden dan vroeger hun loigenooten in Spanje. Bij

Tiig of vijftig tegelijk werden zij, op een bloote beschuldiging, naar den

andstapel gesleept. Is het wonder dat velen er aan dachten het land te

irlaten? Maar het vluchten was niet gemakkelijk; in 1532 werd een edict

tgevaardigd, dat het verhuizen naar Afrika en zelfs naar de Portugeesche

:zittingen verbood. Zoo leden de Portugeesche Marranos, die zelfs in het

;rde geslacht hun joodsche afkomst niet hadden vergeten, tientallen jaren

ider een voortdurenden angst voor het monster der Inquisitie, totdat de onder-

ing der Onoverwinnelijke Vloot („Armada") in 1588 bij de Schijn-Christenen

;t verlangen naar vrijheid weder opwekte en hun de mogelijkheid die te

irkrijgen, deed inzien. Zij richtten hunne blikken op de Vereenigde Provin-

ën, die ter verkrijging van geloofsvrijheid, tegen de bloedige tyrannie van

HiLiPS II van Spanje in opstand waren gekomen. Zij voelden zich tot de

epubliek met sterke banden aangetrokken ; zij deelden met hen den gloeienden

aat tegen het onverdraagzame Spanje en zijn koning. De groote grondlegger

an Nederlands onafhankelijkheid, Willem van Oranje, had de gedachte

an wederzijdsche verdraagzaamheid en vrienschappelijk samenleven der

erschillende godsdienstige gezindten openlijk uitgesproken. Gelijk zoo dikwijls

I de geschiedenis, was het eene vrouw die den stoot tot verwezenlijking

an het gevaarlijke plan gaf: de Marraansche Mayor Rodrigues bevorderde

rachtig het plan, in Holland een toevlucht, in de eerste plaats voor haar

imilie, te zoeken. Toen een schip met eenige Marranos, onder leiding van

en bekenden Jacob Tirado uit Portugal vertrok, schijnt zij hare dochter

Uria Nunes en haar zoon Manuel Lopez Pereyra onder toezicht van

aar zwager Manuel Lopez Homem het vaartuig te hebben toevertrouwd.

De geschiedschrijver De Barrios geeft ons (in zijn „Casa de Jacob",

. 5—6) een romantisch verhaal (ook door Philippson in zijn roman

Jacob Tirado" verwerkt) van hunne lotgevallen op de zeereis: dat n.1. hun

;hip door de Engelschen, die toenmaals in oorlog met Spanje en Portugal

'aren, werd gekaapt en de Marranos benevens de overige passagiers naar

ngeland werden gevoerd. De kapitein van het Engelsche schip, een hertog,

oor Maria's schoonheid getroffen, zou haar zijn haml hebben aangeboden,

laar Maria zou daarom zijn vereerend aanzoek hebben afgeslagen, wijl zij

Is Jodin wilde leven. Ondertusschen maakte de schoonheid der Portugeesche,



die gei'^ngen was gezet, zooveel opspraak in Londen, dat Koningin Elizabeth
haar wilde ieeren kennen, haar tot een audiëntie uitnoodigde en in een open
karos met haar door Londen's straten reed. De Marranen, door haar voor-

spraak vrijgelaten, konden ongestoord Engeland verlaten, om naar Holland
over te steken. Door een storm overvallen, raakten zij echter uit den koers
en werden zij in Emden (Oost-Friesland) aan wal gezet. Door een uithangbord

waarop Hebreeuwsche letters stonden, kwamen zij toevallig in aanraking met
hun geloofsgenoot Mozes, den zoon van Joseph Uri Halevi, die hen naar

Amsterdam geleidde, bijgestaan door den vromen Jacob bar Jitschak.
David Franco Mendes verhaalt ons in zijn handschrift „Memorias do

estabelecimento e progresso dos Judeus Portugueses e Espanhoes nella cidade

de Amsterdam" (Archief Portug. Israël Gemeente) dat de eerste Marranos
op een Dinsdag in het voorjaar van 1593 (nnpc* r:r) in Amsterdam zijn

aangekomen, dat zij den 22-"=" April Onr^ 0^^ ,..,.) jn de Jonkerstraat te

Amsterdam een huis hebben gehuurd, dat de bekende overval op den Grooten
Verzoendag (Kipur) plaats vond in het jaar 1596 (nJC'3 .-;r) en dat, sedert

dezen overval, de Marranos, dank zij de kloeke taal van Jacob Tirado,
voldoende vrijheid hebben gekregen om hun godsdienst uit te oefenen in een
bedehuis op de „Houtgracht" (thans Waterlooplein), dat op den eersten avond
Ros Hasana 1597 (iJ'nj ,n;;) onder den naam Bet Jaacob werd ingewijd.

In het jaar 1598 voegde zich de reeds genoemde Mayor Rodrigues
met hare kinderen Antonio Lopez Pereyra en Justa Pereyra bij hare

verwanten in Amsterdam, en vond aldaar de huwelijksplechtigheid plaats van
Maria Nunes met haar oom Manuel Lopez Homem en van Justa Pereyra
met haar neef Francisco Nunes Pereyra.

Spoedig nam nu het aantal der Marranos, die de Inquisitie in Portugal

konden ontvluchten en zich te Amsterdam vestigden, zeer toe. •)

Nu dient men wel in het oog te houden, dat onder deze Marranos,

hoezeer ook met een vurige liefde voor het geloof hunner vaderen bezield,

geen mannen gevonden werden, die als leeraren van de jonge gemeente
konden optreden. Immers, zij verstonden en spraken slechts de Portugeesche

taal; in hun geboorteland konden zij weliswaar m /ze/ o-é'/zemz als Joden
leven, volgens de hun overgeleverde godsdienstplichten, maar met hun kennis

van het Jodendom was het, uit den aard der zaak, zeer treurig gesteld. In

') Zeer bruikbare bronnenopgaven voor de kennis der oudste geschiedenis der Portug.

Joden in Amsterdam zijn vooral de artikelen van J.M. Hillesum; Uri-ha-Levi, verschenen
in het ..Centraal blad voor Israëlieten in Nederland", 1904, en ook als overdruk uitgegeven

:

en van S. Seeligmann in: „Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde", Neue Folge Jahrg. 11,

Heft I, p. 1 v.v.
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dii gemis kwam hun de reeds boven genoemde Mozes L'ri Halevie op

schitterende wijze tegemoet: hij fungeerde als hun Mohel, Chazan en

Predikant. Daar hij de taal zijner Portugeesche geloofsgenooten niet machtig

was, predikte hij met behulp van een tolk. Tevens vervaardigde hij wetten

en reglementen, opdat zij zouden leeren, hoe zij zich op hun Sabbat- en

Feestdagen hadden te gedragen.

Als blijk van erkentelijkheid voor de vele gewichtige diensten, door hem

aan de jonge gemeente bewezen, werd hij en zijn nakomelingschap vereerd

met het lidmaatschap der Portug. Israël. Gemeente te Amsterdam, i)

Door de vestiging van meerdere Marranos te Amsterdam gevoelde men

spoedig de ernstige behoefte, de behartiging van de geestelijke belangen der

gemeente toe te vertrouwen aan een geleerde, die de vereischte bekwaamheid

en tact had, de leden, die van hun godsdienst nog zeer weinig wisten, te

onderwijzen en voor te gaan. Daar, gelijk wij reeds gezien hebben, een

zoodanig persoon niet onder de leden der Amsterdamsche gemeente te vinden

was, werd een vreemdeling. Jozef Pardo, uit Saloniki, als geestelijk opper-

hoofd benoemd. Deze fungeerde tot zijn dood ilO October 1619) als

zoodanig. In de geschiedenis der Amsterdamsche Portugeesche gemeente is

zijn naam vooral bekend als oprichter der gebroederschap „Santa companhia

de dotar orphas e donzelas" (Heilige gebroederschap ter uithuwelijking van

weesmeisjes en jonge dochters") in 1615. Zijn zoon David (overl. 1 Nissan

5417 = 15 Maart 1657) was de eerste Chacham der derde Amsterdamsche

Portug. Gemeente Bet Israël (gesticht in 1618), terwijl David's zoon Josiahu,

die tot de eerste leerlingen van „Ets Haïm" behoorde, tot Chacham der

toenmaals bestaan hebbende Portugeesche Gemeente te Rotterdam werd

benoemd; in 1674 werd hij als zoodanig op Curagao, later op Jamaica beroepen.

Daar de Amsterdamsche gemeente de noodige middelen en de vereischte

liefde daarvoor had, richtte zij, reeds kort na haar ontstaan, vele weldadig-

heidsvereenigingen en ondersteuningsgenootschappen op, tot wier werkkring

ook de Wetstudie behoorde. De beide oudste bekende vereenigingen zijn

„Bikur Cholim" en „Talmud Tora".

Reeds in 1602 begonnen de Spaansche en Portugeesche Joden te Am-

sterdam, gesteund door Uri Halevi, de zorg voor de begrafenis hunner

geloofsgenooten op zich te nemen. Of er tusschen de jaren 1593 en 1602

Joden in Amsterdam zijn overleden, en, zoo ja, waar zij begraven werden»

') De Portugeesche Gemeente te Amsterdam kent niet, zooals b.v. de Londensche

gemeente, het verkrijgen van het lidmaatschap van niet-Sephardische Joden doorimmatriculatie.
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is alsnog onbekend. In genoemd jaar 1602 verkregen zij in het dorp Groet,
bij Alkmaar, een stuk grond tot begraafplaats in eigendom. Deze begraafplaats

bleef iii gebruik tot het jaar l()I4, in welk jaar de beschikking werd ver-

kregen over de thans nog bestaande te Ouderkerk aan den Amstel. Want
wegens den grooten afstand van Amsterdam en de hierdoor ontstane hooge
kosten voor de Vereeniging „Bikur Cholim", die met het lijken vervoer
was belast, moest men omzien naar een meer nabij gelegen terrein. Den
24="" Kisiev 5370 (20 December 1609) stichtten 18 leden der gemeente tot

bovengenoemd doel de Gebroederschap „Bikur Cholim" (Ziekenbezoek)
tijdens het bestuur van de Parnassim der Gemeente: Abraham Francd,
Dr. Daviü Neti en David Senior. Dadelijk traden 26 leden toe. Den
26^'" Nissan van het volgende jaar werd het gebruik ingesteld, de zieken,

zoowel rijken als armen, te bezoeken, en den armen daarenboven het aller-

noodzakelijkste ter verlichting van hun lijden, benevens de noodige genees-
middelen te verschaffen; de dooden van doodskleeren te voorzien, de lijken

te wasschen en te begraven, en de rouwbedrijvenden te begeleiden (De
Barrios, Bikur Jolim, p. 28;.

Van nog vroegeren tijd dagteekent waarschijnlijk de chebra „Talmud
Tora" (Wetstudie). De gemeente Bet Jaacob nam, vanaf het oogenblik van
haar ontstaan, dadelijk de zorg voor het onderricht der jeugd op zich. Ten
gevolge van oneenigheid, ontstaan tusschen deze gemeente en de inmiddels

(1608) gestichte gemeente Newé Salom, werd besloten de beide genoot-

schappen „Bikur Cholim" en „Talmud Tora" te vereenigen en gezamenlijk

te besturen (48*«=" v. d. Omer = 4 Sivan 5376; zie het nevenstaande

gereproduceerde eerste blad van het oudste Termos-boek van „Talmud Tora").

De Barrios (t. a. p. biz. 31) verhaalt, dat tengevolge van oneenigheden

tusschen de beide gemeenten, den 25*'" Ijar 5375 (op welk tijdstip

volgens hem de beide gemeenten reeds in „Bikur Cholim" vereenigd waren)

besloten werd, de reglementen van dit genootschap te herzien. Te dien

einde werden negen leden gekozen, zes uit de gemeente Bet-Jaacob en drie

uit Newé Salom.

Gelijk wij zooeven reeds zagen, werden de beide genootschappen den
4" Sivan 5376 (20 Mei 1616) vereenigd en kreeg de nieuw ontstane ver-

eeniging. Talmud Tora genaamd, eene aanzienlijke uitbreiding, door in haar

program op te nemen alles, wat tot het Godsdienstonderwijs, in den ruimsten

zin des woords behoorde, waardoor dus de beide gemeenten van een niet

gemakkelijke taak ontheven werden. De gelden, benoodigd voor dit doel,

zou men trachten op de volgende wijzen te vinden: 1» zou ieder lid der

gemeente, van welke sexe of leeftijd ook, zonder eenig inkoopgeld kunnen
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oeireden. zonder verdere verplichting dan het betalen van een halve gulden

er maand voor „Tamid" ; 2». zou iedere meerderjarige, die in de Synagoge

er gemeente Bet Jaacob voor de Tora zou geroepen worden, kunnen offeren

elk bedrag hij wilde.

Er werd verder overeengekomen, dat steeds op Sabuot, het Feest der

('etgeving, de stichtingsdag van deze vereeniging zou gevierd worden en

e leden voor de Tora zouden worden geroepen.

Parnassim der gemeente. Dr. Abrahaa\ Farrar („el vieyo", de Oude),

Jenjamin Israël, Abraham Jessurun (Gabay), Abraham Israël Espinosa

n David Chilam (Memunim, gedeputeerden) bepaalden voorts, dat de

erschillende „Mitsvot" op dit feest zouden worden verpacht, opdat de opbrengst

aar van voor „Talmud Tora" zou aangewend worden ; een gebruik, dat anders

ij de Portugeesche Israëlieten niet inheemsch is.

Den volgenden Sabbat, vóór het uithalen van de „Sépher" werden deze

vereenkomst en besluiten van de „Téba" afgekondigd.

Als voorloopige bestuurders werden benoemd Abraham Gabay en

)avid Curiél, die alles zouden regelen, wat voor het feest noodig was en

ie de premiën zouden bepalen, die aan de leerlingen van alle klassen zouden

.orden gegeven. De benoeming van nieuwe functionarissen zou in den

ervolge steeds op den eersten dag Sabuot bekend gemaakt worden.

Den 9=" Sivan daaropvolgende werden als eerste Parnassim gekozen

e bovengenoemde Abraham Gabay, David Abenatar en als „Gabay"

aenningmeester) de ais dichter bekende Rohiël Jessurun (alias Paulo

E Pl.NA). i)

In het reglement (aschamot), dat eenige dagen na de stichting werd

astgesteld, komt o. a. voor, dat voor ieder, die in het loopende jaar als

irmao" zou toetreden, op den stichtingsdag (l=dag Sabuot) een ,,Misebéra"

jegenwensch) zou worden uitgesproken, en dat de leden, die in het afgeloopen

lar zouden zijn overleden, door het uitspreken van ,,Hascaba" zouden

•orden herdacht.

Dat het van de Parnassim 'goed gezien was, op deze wijze leden te

•innen blijkt duidelijk uit de bewoordingen, waaronder schenkingen of legaten

an het Genootschap werden vermaakt : bijna zonder uitzondering leest men

aarin de voorwaarde, dat de schenker (en ook zijn naaste bloedverwanten)

larlijks door hei uitspreken van het gebed voor hun zielerust („Hascaba")

loesten worden herdacht.

') Zijn „Dialogo dos Montes" (cin ri-jzu hom) werd op Sabuot van het jaar 5384 (1624)

I de Synagoge der gemeente Bet Jaacob voorgedragen (te Amsterdam in 5527 (1767) gedrukt).
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Verder werd in het reglement de bepaling opgenomen, dat de gelden

van het Genootschap zouden worden aangewend voor de salariëering der

„Robissim" (leeraren), voor de noodige leermiddelen, voor toelagen aan de

arme studenten, benevens voor het verschaffen van gebedenboeken en Tephilin.

De leerlingen der hoogere klassen zouden eens per maand, den Zondag vóór

iederen „Ros-Chodes" in het openbaar geëxamineerd worden. ledere leeraar

zou voor zijn klasse („escola") de beschikking over een boekerij („iivraria")

hebben.

Onder de eerste leden, die allen de Aschamot onderieekenden, (zie de

reproducties, waarvan de eerste aanvangt met de laatste artikelen der Aschamot)

behoorden de meest bekende leden der gemeente : Dr. Abraham Farrar,
MiCHAÉL Jehuüa Leaó, Jacob Jehuda Leaó, Joseph Pardo en zijn zoon

David, Menasse ben Israël met zijn zoon Joseph, Mozes Zacuto, Jacob
Israël Belmonte, Baruk (= Bento) Osoryo, Uri benJoskph Halevi e.a.

Nadat op deze wijze de Vereeniging geconstitueerd was, moest in de

eerste plaats gezorgd worden voor de benoodigde lokaliteiten, in de tweede

plaats voor het aanstellen van geschikte leerkrachten.

In het jaar 5380 (1620) werden twee huizen gehuurd, gelegen in de

nabijheid van den gang waarnaast de Synagoge der gemeente Betjaacob

stond, (het huis „Antwerpen", op de „Houtgracht"; genoemde gang, waarin

een huis stond, benevens de voorliggende wal was eveneens door de gemeente

in huur genomen), voor ƒ 275.— per jaar, om ingericht te worden voor

schoollokalen. De verhuurder verbond zich, één kamer tegen de binnenplaats

der Synagoge te laten bijbouwen, welke kamer de verbinding zou vormen

tusschen de beide genoemde huizen en de Synagoge. De gemeente zou ƒ90.—
per jaar betalen als huur voor de woning van den chazan; en de kelders

werden voor ƒ 48.— per jaar verhuurd aan Jacob Franco, den Samas der

gemeente. Het Genootschap zou dus ƒ 137.— per jaar betalen voor de huur

der lokaliteiten, benoodigd voor het onderwijs.

Den 24^"^" van den Omer 5379 (22 April 1619) werd door Parnassim

der gemeente Betjaacob, in vereeniging met Parnassim van het genootschap

„Talmud Tora" derzelfde gemeente, een overeenkomst voor tien jaren

aangegaan met Jozef Salom uit Saloniki, den chazan der gemeente Betjaacob,

uitgever van het werkje D^'U HON* een verzameling gebeden, verschenen

in 1628 bij Menasse ben Israël, en schrijver van het zedekundig werkje

Sendroe (Sendero) de Vidas (Amsterdam, op kosten van Joseph Bueno en

Joseph da Costa bij Emanuel Benveniste, zonder opgave van jaartal

gedrukt).

Genoemde Jozef Salom was o. a. verplicht, de Jeugdige leerlingen te
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onderrichten in de eerste beginselen van het onderwijs tot de v t..ng der

propheten en in de verklaring van Rasi op den Pentateuch, des .o. -ens en

des namiddags. Als salaris zou hem voor zijn beide ambten J jaar

gegeven worden. Bovendien zou hem, zoodra zijn familie ui i- -njki te

Amsterdam zou zijn aangekomen, het genot van vrije woni
j

verleend

worden. Ter tegemoetkoming in de reiskosten van zijn gezin ou, zoodra

zijn vrouw in Venetië was aangekomen, haar een som van 140 \ nctiaansche

dukaten worden uitbetaald.

Den 27»'" Tebet 5381 (20 Januari 1621) werd een overeenkor t aangegaan

met JACOB JEUDA Leaó (Templo). Hij zou dagelijks drie uren e. morgens

en drie uren des namiddags onderwijs moeten geven, om de je ge kinderen

in te wijden in het aanvankelijk onderwijs in het Hebreeuwsch ezen en om

in de Synagoge toe te zien, dat de kinderen zich rustig hieldei Zijn salaris

zou ƒ120.— per jaar zijn. Vóór dien was hij als „Ruby" e Hamburg,

alwaar hij geboren was, werkzaam. Zijn bijnaam „Templo" hat lij te danken

aan zijne werken over den Salomonischen tempel en zijn ge iedschappen,

waarvan hij ook zéér kunstige afbeeldingen heeft vervaardigd. Hi'Crvaardigde:

^yn n'J3n (Retrato del Templo de Selomoh; Middelburg 'A2, waarvan

vertalingen verschenen in het Hollandsch (1642), Fransch (1643) Hebreeuwsch

(1650), Duitsch en Latijn (1665). Verder: Tratado del Arca d Testamento

(Amsterdam 1653); Tratado de los cherubim (Amsterdam 165 ;
Retrato del

Tabernaculo de Moseh (Amsterdam 1654)en eene Spaansche P.'imenberijming

onder den titel: D'^lS"! C'lp, Las Alabancas de Santitad (An terdam 1671),

welke hij aan Isaac Senior Teixeira te Hamburg, resident m Christine,

Koningin van Zweden, opdroeg.

Ten slotte werd op den 5" Ijar 5381 (25 April 1621) ee overeenkomst

aangegaan met Chacham Saul Levi Morteira, die re s als ,,Ruby"

werkzaam was, maar betreffende wiens salaris en verplichtin ;n nog niets in

de boeken van „Talmud Tora" bepaald was. Hij moest dagcjks twee malen

onderricht geven in den Talmud, 's morgens en 's middags elkens 3 uren,

t. w. van Pesach tot Succot van 8 — 11 uur en van 2—5 ir; van Succot

tot Pesach van 8 ',2— 11 uur en van 1—4 uur.

Des Vrijdags zou hij geen onderricht in den Talmud beoeven te geven,

maar 's morgens de Parasa der week met Targum gedu:nde twee uren

moeten behandelen, en één uur per week les in de Hebreeuxsche grammatica

geven op een tijdstip dat hem hiervoor het meest geschikt voork'am. Het genoot-

schap „Talmud Tora" zou hem hiervoor een salaris van 300.— per jaar

betalen.

Zoo was dan, binnen een tijdperk van vijf jaren, op litstekende wijze
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de u It gang van het onderwijs georganiseerd. Deze nieuwe leerschool

was 11 it de eerste Joodsche academie, waarin een zeker systeem en

gerekt e olgorde in de leervakken werd ingevoerd. Beginnelingen konden

daarin \'i den laagsten trap van het Hebreeuwsche alphabet opgevoerd

worden t den hoogsten van de Talmudstudie. Zij w.is tegelijkertijd een

lagere - i .*n hoogeschool. Ook grondige Hebreeuwsche taalkunde, Nieuw-

Heb- ' he poëzie en welsprekendheid werden daarin door de beste vak-

ondc onderwezen, iets wat in geen enkele andere Joodsche leerschool

gebruikelij was. ledere klasse had een eigen boekerij (livraria) te harer

beschikkin waarin zich de boeken bevonden, die noodig waren voor het

aldaar :i rekte onderricht, en die jaarlijks, uit de kas der gemeente Bet

Jaacob. 'w 1 aangevuld.

Zcl - 1 at het genootschap een complete inventaris voor eene Hebreeuwsche

drukken], it zijn eigen geldmiddelen aangeschaft om de noodige lees- en

studieboekt zelf te drukken, daar er, tot het jaar 1627, in Amsterdam geen

Hebreeuws e drukkerij bestond. De reden waarom deze drukkerij nimmer in

werking is ;treden (het eerste bekende, te Amsterdam gedrukte Hebreeuwsche

boek, veiii. op 1 Januari 1627 de pers van Menasse ben Israël) konden

wij helaas et opsporen, daar het „manual", waarin over deze aangelegen-

heid navicn bijzonderheden voorkomen, en dat in de dadelijk te noemen

„termo ' ve leld wordt, niet meer in het archief van „Ets Haïm" aanwezig

is. Wegens n groote belang voor de cultuurhistorie der Portugeesche Joden

in Amsterd; i laten wij hier het desbetreffende stuk in zijn geheel letterlijk

volgen :

TEnO DO YMVENTARIO DA YMPRESAO EBRAYCA QUETEM

O NOSO TALMUTORA DE SEU CABEDAL.

Em 4 d Yiar 5381 annos Estando Yuntoz os S. S. ofisiaes de Talmutora

abaixo Assin os asentarao se fizese hum termo das Letraz Ebraycas E Ladinaz

punsoes Mat ',es e Caixos tocantez a ynpressao Ebrayca queiem o noso

Talmutora di qaal cados de Bed Yacob de seu Cabedal que todo se fez no

anno de 53 sendo parnasim os S. S. Davyd Abenatar E ab. gabay E

gabay os'' R iEL Yezurü E Custarao ao todo com os gastoz (a) soma de

florins qinhenz E trinta E nove E omze placaz como parece (do) Manual

no. 17 a fol. 'O e 91 E acharao que estao em poder dos^ Davyd Abenatar

ditas Letra/ mays Efeitos Escritos de ...?... quays Estao em poder do

S"- Ruyel Ye jrQ os quays ambos emtregarao todo ao novo gabay que por

prezente por .ebuot deste prezente ano E por assym pasar naverdadc nos

assynamos aq

(Ondertei end: David Abenatar, Abraham Farar en David Cussim).
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Duidelijk blijkt, dat het genoemden Parnassim noch aan initiatief, noch

in een vooruitzienden blik ontbrak. ')

ONTSTAAN VAN DE GEBROEDERSCHAP ,,ETS HAÏM".

Toen, niettegenstaande de uitstekende organisatie, door de minder gunstige

idsomstandigheden de bekwaamste leerlingen hunne studies afbraken, juist

[> het tijdstip dat zij de vruchten daarvan begonnen te genieten, wijl zij in

in noodzakelijk levensonderhoud moesten voorzien, begrepen de Parnassim

it. wilde men de wetstudie geen hinderpalen in den weg leggen, men

iddelen moest beramen om in dien ongunstigen toestand verbetering te brengen

.

I overleg met den „Maamad" werd den 26*'" Tamuz 5397 (18 Juli 1637)

ïsloten tot oprichting van een gebroederschap ilrmandade) tot het vormen

m een kapitaal, uit welks renten, gevoegd bij de offerten der leden, eene

elage aan de uitblinkende leerlingen zou gegeven worden, teneinde hen in

aat te stellen, onbekommerd hun studie voort te zetten. (Pag. 25 bevat de

;productie van den tekst van dit besluit). Ieder zou, door het schenken van een

koopgeld van ƒ 6.— lid (irmao) van dit genootschap kunnen worden. Men

;kende er natuurlijk op, dat vele leden, behalve door het schenken van dit

leine bedrag, ook door vrijwillige schenkingen het goede doel zouden willen

:lpen bevorderen, in welke verwachting bestuurderen van ,,Talmud Tora"

et beschaamd werden. Dadelijk traden 117 leden tot de gebroederschap,

e den naam .,Ets Haïm" zou dragen, toe, die ieder ƒ 6.— stortten. Het

idrag van f 102.— aan inkoopgelden, dat op dien zelfden stichiingsdag door

ihenkingen tot ƒ1118.— werd uitgebreid, vormde het stamkapitaal van

Ets Haïm".

De voornaamste artikelen uit het eerste reglement dezer nuttige instelling

ten wij hieronder volgen :

Art. 3 bepaalde, dat „Ets Haïm" tegelijk met „Talmud Tora" zijn ver-

ringsfeest zou vieren (op den eersten dag Sabuot);

Art. 4, dat de Parnassim van ,,Talmud Tora" verplicht waren, op dien

:estdag een algemeene zegenspreuk ("]~13C' *0) te doen uitspreken voor alle

)egetreden leden, en het gebed voor de zielerust (n^DOCTIJ voor alle

verleden leden.

Art. 6 legde aan Parnassim ter bevordering der Wetstudie de verplichting

') Graetz (X' p. 8) deelt abusievelijk mede, dat de leerschool „Talmud Tora" bij de

ereeniging der drie gemeenten, in 1639, werd gesticht. Ook Freudenthal („Das Leben

pinoza's", p. 23i noemt als stichtingsjaar 1639.
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op, de gemeentelijke leerschool (Jesiba) voor hunne rekening te nemen,
opdat een ieder een gedeelte van den dag zou kunnen doorbrengen met de
bestudeering der Heilige Leer. Bij de ieeroefeningen, die eiken Sabbaimiddag
in de leerschool zouden plaats vinden, moesten alle Parnassim van ,, Talmud
Tora" tegenwoordig zijn.

Art. 9 bepaalde dat, ter bevordering van een geregelden gang van zaken,
één der zes Parnassim één jaar langer in functie zou blijven, om den nieuw
gekozenen de noodige inlichtingen te verschaffen.

Volgens art. 10 mocht het kapitaal van „Ets Haïm" voor geen ander
doeleinde worden aangewend : de rente en offerten zouden onder de leer-

lingen, die de studies trouw volgden, moeten verdeeld worden. En zouden
de gelden voor een ander doel moeten gebruikt worden, dan zou dit slechts

mogen geschieden onder goedkeuring van drie vierden van de manlijke leden

boven de 20 jaar der gemeente Bet Jaiicob, in vergadering bijeengeroepen

door Parnassim van „Talmud Tora".

Art. 12 gaf Parnassim het recht den studenten, naar gelang van hun
meerderen of minderen ijver en bekwaamheid, eene grootere of kleinere

toelage toe te kennen. Deze toelage zou telkenmale op Ros Chodes uitbetaald

worden, met dien verstande dat geen student daarop aanspraak zou kunnen
maken, indien hij niet minstens één jaar onderricht in den Talmud had
genoten.

Ter aanmoediging voor de studenten der hoogste afdeeling bepaalde

an. 13 dat telkens bij het ten einde brengen van één der tractaten van den
Talmud er tijdens den winter evenzooveel feestavonden in de gemeente
zouden zijn als het aantal leerlingen bedroeg, dat aan de studie in die afdeeling

had deelgenomen. Op elk van deze feestavonden zou beurtelings ieder der

studenten, volgens hun leeftijd, een stuk uit het door hen bestudeerde tractaat

voordragen, en na afloop van alles zou de chacham een toepasselijke toespraak

houden. Bij elke bijeenkomst zouden de dienstdoende en afgetreden Parnassim

tegenwoordig zijn en ten huize van den „Thezoureiro" voor alle deelnemende

studenten een feestmaaltijd aanrichten, waarbij ook de leeraren van „Talmud
Tora" zouden aanzitten.

Gelijk uit bovenstaande bepalingen duidelijk blijkt, was alles op de

meest geschikte wijze georganiseerd. Dat het doel, bij de oprichting van

„Ets Haïm" beoogd, bij vele leden warme voorstanders vond, kan wel

hieruit blijken, dat reeds in het jaar 1646 aan een twintigtal studenten bijna

ƒ1100.— aan toelagen werd verstrekt, welk bedrag in 1653 reeds was
gestegen tot ruim ./'2500.

—
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Onder de eerste ,Irmaos" van Ets Haïm behoorde o. a. MichaEl
' EsPiNOZA •) met zijn beide zonen Isaac en Baruch (die toen nog geen

ijf jaar oud was). Hij schonk op den stichtingsdag een bedrag van ƒ70.—,

jnde ƒ52.— als ..Promesa" en ƒ18.- als inkoopgeld voor zich en zijn

:ide genoemde zonen. De naam van zijn zoon Baruch (Benedictus), den

^roemden wijsgeer, is in de lijst doorgehaald. Hoogstwaarschijnlijk is dit

:schied, nadat de ban over hem was uitgesproken, waardoor hij buiten de

:meenie was geplaatst en dus vanzelf zijn lidmaatschap had verloren. Onder

; studenten, die eene toelage i Aspaca) genoten, komt zijn naam niet voor.

it hetgeen thans nog van het archief van Ets Haïm over is, blijkt nergens

it Spi.soza leerling aan genoemde inrichting was. Toch is het zoo goed

s zeker dat hij deze school, die de trots der gemeente was en waar zoowel

; kinderen der rijken als die der armen onderricht genoten, bezocht heeft.

Tot de eerste studenten, die Aspaca genoten, behoorden o. a. de Kab-

ilist MozES Zacuto, die zich later naar Venetië begaf, (schrijver van

nn miJN [n'l"*]); Mozes d'Aguilar die in 1642 Isaac Aboab naar

razilië vergezelde en later lid was van het Amsterdamsche rabbinaatscollege,

:hrijver van ,,Epitome da Grammatica hebrayca" en van „Dinim de Sehita

Bedica"); Josiahu Pardo, de latere chacham der Portugeesche gemeente

Rotterdam; e. a.

In het volgende jaar (1638) kwam Ets Haïm door schenking in het

;zit van de twee huizen naast den gang bij de Synagoge, die het genootschap

almud Tora sedert 1621 ten behoeve van het onderwijs in huur had.

Na de vereeniging (Uniao) der drie gemeenten werd den 22""" Sivan 5399

4 Juni 1639) o. a. bepaald, dat de Gebroederschap Ets Haïm, opgericht

)or de gemeente Bet Jaacob, zou blijven voortbestaan en op dezelfde wijze

5 te voren zou beheerd worden.

De leeraren (Robisim) zouden verplicht zijn, dagelijks op dezelfde uren

3 tot nu toe voorgeschreven was, onderricht te blijven geven. De leerlingen,

e zonder wettige reden zelfs één uur zouden verzuimen, zouden beboet

orden, welke boete (falta) van hun maandelijksche toelage zou afgetrokken

orden.

De leerlingen onder den leeftijd van 16 jaren zouden dagelijks vóór het

:rrichten van het avondgebed ter Synagoge aanwezig moeten zijn om
salmen te zingen.

', MiCHAÊL d' Espinoza had in het jaar 5395 (1635i als Parnas van „Talmud Tora"

fungeerd.



De ouders der leerlingen moesten zich tevreden stellen met alle straf-

middelen, zelfs lichamelijke, die de leeraren noodig achtten, zonder hen

daarover lastig te mogen vallen.

De jonge knapen zouden in den zomer onderricht ontvangen: 's morgens

van 8i 11 uur, en 's middags van 2i-—5 uur; in den winter naar gelang

zij zouden komen. De meer gevorderde studenten alleen 's middags op

bovengenoemde uren.

Het onderwijs werd niet alleen geheel gratis zoowel aan rijken als aan

armen verstrekt, maar de arme studenten ontvingen ook eene toelage,

gebedenboeken en Tephilin.

Uit Art. 22 van het reglement der vereenigde gemeente, voorkomende

in het „Livro dos Acordos'" op het archief der Portug. Israël, gemeente te

Amsterdam, (gedeeltelijk door D. H. de Gastro in zijn „de Synagoge"

p. 26, in Hollandsche vertaling, en in zijn geheel door ]. Freudenthal in zijn

„die Lebensgeschichte Spinoza's" p. 1 13 in de oorspronkelijke taal opgenomen),

blijkt dat in 1639 de volgende zeven leeraren met het geven van onderwijs

in de zeven klassen belast waren :

1. MoRDECHAY DE Crasto (aanvankelijk Onderricht in het Hebreeuwsch

lezen, tegen een jaarlijksch salaris van ƒ150,-).

2. JosEPH DE Faro (voortgezet onderwijs in het Hebreeuwsch lezen

en in de eerste beginselen van de Parasa, tegen een salaris van ƒ 250.

—

per jaar).

3. Jacob Gomes (voortgezet onderwijs in het zingen van de Parasa

met de toonteekens, tegen een salaris van ƒ250.—

.

4. De Ghazan Abraham Baruch, (onderricht in de Parasa met

Spaansche vertaling, tegen een jaarlijksch salaris van ƒ 350.— en ƒ 40.

—

voor huishuur, te samen ƒ 390.— ).

5. Salom ben Joseph (onderwijs in de boeken der propheten en de

verklaring van Raschi, tegen een jaarlijksch salaris van ƒ350.— en ƒ40.

—

voor huishuur, te samen ƒ390.—).

6. Haham Isaac Aboab (onderricht in de Hebreeuwsche Grammatica

en aanvankelijk onderwijs in de Guemara, benevens het houden van predi-

katiën bij avond, tegen een salaris van ƒ450.— per jaar).

7. Haham Saul Levi Morteira (hooger onderwijs in de Guemara,

en het houden van drie predikaties (Darasiot ) per maand tegen een bezoldiging

van ƒ600.— en 100 manden turf).

De beide Rabbijnen David Pardo en Menasse ben Israël waren

niet als leeraren werkzaam. Eerstgenoemde fungeerde als beheerder der

begrafenissen en als adjunct-administrateur der begraafplaats (Bet-ahaim),
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egen een jaarlijksch salaris van ƒ500.— en 100 manden turf; terwijl Menasse

•oor het houden van één Sabbatpreek per maand een bezoldiging van

t' 150.— per jaar genoot. Doch sedert 5402 (1642i. na het vertrek van

S.A.AC Abo.ab naar Brazilië, vinden wij ook hem als leeraar in de „Je.siba"

i-erkzaam tegen een jaarlijksch salaris van ƒ60.— en werd hem bovendien

aarlijksch ƒ36.— uitbetaald „pella assistencia que seu filho Josepu fas em

almuihora."

In het volgende jaar, 5400 0640) werden verschillende wijzigingen in

iet zooeven genoemde reglement aangebracht.

.Art. 2 bepaalde, dat de bestuurderen zouden gekozen worden door den

Vlaamad en de aftredende Parnassim
;

Art. 5 legde den Parnassim de verplichting op, eiken eersten Zondag

ia Ros Chodes den jongeren leerlingen een e.xamen af te nemen, waarvan

ie resultaten moesten opgeteekend worden in een daarvoor bestemd boek,

)pdat bij eveniueele verhooging slechts zij die het verdienden in een hoogere

ifdeeling zouden geplaatst worden.

De ,.Rubissim" zouden dagelijks, van Ros Chodes Nissan tot het einde

i^an Tisri, 's morgens van 8— 11 u. en 's middags van 2 tot 5 u. onderricht

ïeven, terwijl van einde Tisri tot einde Adar deze uren naar omstandigheden

^•erminderd mochten worden. (Art. 6).

Vl'anneer de „Rubissim" niet op de vastgestelde^ uren aanwezig zouden

jijn, zou van hun salaris een boete (falta) afgetrokken worden. (Art. 7);

Art. 8 bepaalde de dagen, waarop zij van het geven van onderwijs

zouden zijn vrijgesteld: twee dagen vóór Pesach en Sucot; één dag vóór

Sabuot, Ros Hasana en Kipur; de middagen der middeidagen ; den 33""" van

den Omer; 15 Ab, 15 Sebat i) en Vrijdagmiddag. De chacham, die het

grootste gedeelte van het jaar moest preeken (darsar) zou, behalve boven-

genoemde dagen, twee dagen vóór Sabuot, Ros Hasana en Kipur vrijgesteld

zijn, alsmede drie dagen vóór Pesach om de ,,charoset" voor de gemeenteleden

te bereiden! („e que fizer o haroset tres dias antes de Pesah").

Er zou een kamer aangewezen worden, waarin de boekerij zou gehuis-

vest worden. Het toezicht daarover werd den Thezourier opgedragen ; deze

moest de aangekochte boeken catalogiseeren en zorg dragen, dat zij in goeden

staat verkeerden. (Art. 10).

Volgens art. 15 zouden de Parnassim verplicht zijn, de gemeentelijke

leerschool („Essiva do Cahal") voor hunne rekening te nemen, opdat een

') Hieruit blijkt dat de herinneringsdagen 33stc van den Omar, 15 Ab en 15 Sebat

voorheen bij de Portug. Israël, gemeente te Amsterdam als een soort feestdag werden gevierd.
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ieder in de gelegenheid zou zijn, een gedeelte van den dag met Wetsiudie

door te brengen. Zij hadden daarvoor het recht leeraren aan ie stellen en

hun salaris te bepalen.

Art 18 gaf Parnassim de macht de toelagen der studenten, naar gelang

hunner meerdere of mindere bekwaamheid te verhoogen of te verminderen.

Bij onwettig verzuim zouden zij hun eveneens een boete (falta) kunnen

opleggen, welke van hun maandelijksche Aspaca mocht afgehouden worden.

Tc dien einde werd de maand, naar het aantal dagen waarop onderwijs

werd gegeven, verdeeld in 24 dagen.

In het jaar 54Üö (1646) genoten reeds 18 leerlingen Aspaca, alwisseiende

van ƒ 3 tot ƒ9 per maand. Hieronder bevonden zich o.a. de reeds genoemde

MozEs Zacuto, Efraïm Abarbanel, Samuel ben Israël en Abraham
CoHEN PiMENTEL (schrijver van jn3 nilJO l'ed. Amst. 1668, 4").

In het jaar 541 1 (1651) werd een algemeene verhooging der toelagen

verleend, daar het genootschap Ets Haïm in een zeer bloeienden financiëelen

toestand verkeerde; bovendien ontvingen ook die leerlingen, die het onderwijs

in den Talmud nog niet den voorgeschreven tijd van één jaar volgden, vanaf

dien tijd Aspaca.

Tot en met het jaar 5410 (1650) genoten slechts de leerlingen uit de

beide hoogste afdeelingen van Haham Saul Levi Morteira en Jacob Juda
Leaó Aspaca; sedert het volgende jaar ook de studenten uit den ,,Medras"

van Rubi Salom ben Joseph.

Hieronder moge een opgave volgen der studenten uit de drie hoogste

afdeelingen, die in 5411 (1651) Aspaca ontvingen:

A. In den ,,Medras" van Haham Saul Levi Morteira :

Moseh Zacuto ƒ 9.— per maand.

Benjamin Dias Pato „ 7.—
„ „

Abraham Cohen Pimentel. ... „ 7.

—

„

(Deze drie studenten volgden slechts des namiddags de lessen).

Efraïm Abarbanel ƒ 10.— per maand.

Semuel de Casseres ') „ 10.

—

„ „

Semuel Salom „10.— „ „

isack gomes „ 7 .
—

„

Semuel Ramires 7.

—

„

'j Deze was een zwager van Spinoza. Hij was op 22-jarigen leeftijd gehuwd (den

2<;n Juni 1650) met Mirjam Spinoza, die bij haar huwelijk 21 jaar oud was. Reeds den
20sien Elul van het volgende jaar (6 Sept. 1651) overleed zij.

Zie: J. pRF.UDENTHAL, die Lebensgeschichre Spinoza's, p. 112—113.
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6. — per maand

6.— V „

6. — » jt

6. — » >»

6.—
t) »

6.— „

ƒ 3.10 per maand

, 3.10 » »

, 3.10 )i »»

, 3.10
»» »»

, 3.10 n „

, 3.10 „ >»

,
3.-

»» »

. 3.-
»i

Eliau de Leaó . . ƒ
Semuel Pinto „

David Abarb.\nel „

Abraham Se.mah

Semuel Franco Prasa „

Abraham Levy Ximenes

(Alle dezen volgden 's morgens en 's middags de lessen).

B. In den „Medras" van Rubi Jacob Juda Leaó:

Isack Abarbanel

Jacob Belmonte

Daniël Dagillar (d'Acuilar) .

Elazar del Canho
Isack Arias

Isack de Faro

David Gomes

Isack Franco Pachego

C. In den „Medras" van Rubi Salom ben Joseph

Jacob Llsbna
\

Eliau Abarbanel ;

Eliau de Leaó

Isack Navaro

Jacob Franco Pachego
Efraïa\ Gaon allen ƒ2.10 per maand.

Abraham d'Andrade

MosEH Gaon
Isack Marchena

Jacob Navaro

Moseh Machoro ;'

Uit het aantal leerlingen der drie hoogste klassen, die Aspaca genoten

(33) en uit het bedrag hunner jaarlijksche toelagen (bijna ƒ 1800.— ) kan men

zich een duidelijk beeld vormen van den bloei, waarin Ets Haïm zich in

het midden der 17e eeuw mocht verheugen. Men behoeft zich er niet over

te verwonderen, dat de wijze, waarop in de Poriugeesche gemeente te

Amsterdam het onderwijs was georganiseerd tot voorbeeld strekte voor

andere gemeenten, en bij geleerde vreemdelingen, die Amsterdam bezochten,

een gevoel van oprechte bewondering opwekte.

Nadat in het jaar 1652 de drie Portugeesche gemeenten ,,Talmud Tora''

„Keter Tora" en „Nevé Schaiom" te Hamburg tot ééne, onder den naam
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„Bet Lsrjcl" vereenigd waren, werd, evenals vroeger te Amsterdam was

geschied, de vereeniging ,,Talmud Tora" gesticht, om in de behoeften der

gemeente voor het onderwijs te voorzien. Zoowel het onderrichtsysteem

als de reglementen waren bijna woordelijk ontleend aan die van haar

Amsterdamsche Zustervereeniging; en evenals te Amsterdam werd ook te

Hamburg de vereeniging „Ets Haïm" opgericht, om behoeftige jongelieden,

die zich aan de studie wijdden, te ondersteunen (26 Tamuz 5413). ')

De bekende Rabbijn Sabbatai Sheftel Hurwitz deelt in zijn werk

Dmop Ml (inleiding tot het beroemde werk nnDH mm'7 'Jt!' van zijn

vader) fol. 9^, mede, dat hij, toen hij de vorderingen der jonge Poriugeesche

kinderen bij zijn oponthoud te Amsterdam zag, weende, omdat het in zijn

land (Duitschland; niet zoo gesteld was.

Ook een andere geleerde buitenlander, Sabbathai Bass uit Praag, die

omstreeks 1680 Amsterdam bezocht, geeft op pag. 8 van zijn bibliographisch

werk D^Jt!'* TlStl' (1'' uitg. Amst. 1680 in 4") eene geestdriftige beschrijving

van het onderwijs, dat hij uit eigen oogen mocht aanschouwen. Zijn beschouwing

besluit hij met het uitspreken van de hoop, dat deze leerwijze ook in zijn

land ingang moge vinden. -)

Groot was de steun, die „Ets Haïm", niet alleen van Portug. Joden te

Amsterdam, maar ook van Marrano's, die in het buitenland woonden, mocht

ondervinden. Zoo schonk b.v. Abraham Israël Pereyra te Amsterdam

in 1659 eene som van ƒ 200 uit naam van Esther, de weduwe van

Abraham de Crasto „moradora en franga" op voorwaarde dat, zoodra zij

tot het Jodendom zou zijn overgegaan, telkenjare op Sabuot een „miseberah"

voor haar zou worden uitgesproken, en na haar dood „Escava".

Het schijnt, dat ook niet-gemeenteleden de leerscholen een tijd lang bezochten,

hetzij met of zonder goedvinden van Parnassim. Of dit tot ongeregeldheden

of storing in het onderwijs heeft geleid, is niet meer op te sporen. Echter

werd bij besluit van 21 Hesvan 5421 uitdrukkelijk bepaald, dat voortaan

geen kinderen van Italianen, Duitschers of Polen toegang in de Medrassim

zouden hebben. i„. . .que de oye en diante nao posa ninhum Italiano o tudesco

ni polaco ser permetido a meldar nos dittos midrassim"). Kort daarop werd

^1 Zie: „Aus dem altesten ProtokoUbuch der portugiesisch-jiidischen Genieinde in

Hamburg", (uit „Jahrbuch der jüdisch-literarischen Gesellschaft" VI, 1908, p. 15,21 en31l.

-) Zie: J. S. da Silva Rosa, „Uit het Heden en Verleden der Port. Israël, gemeente

te Amsterdam" IV, in „Weekblad voor Israël. Huisgezinnen", 46e Jaargang, Nr. 21 (21

Mei 19151, waarin een Holl. vertaling van deze passage; en J. Freudenthal, t. a. p.

blz. 209 eene Duitsche vertaling van dit gedeelte der inleiding.
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dit besluit in dier voege gewijzigd, dat Italianen wèl toegelaten mochten worden

.

Krachtig werd door Parnassim ingegrepen, wanneer insluipende mis-

bruiken nadeel aan den geregelden gang van het onderwijs dreigden toe te

brengen. Zoo was het gaandeweg gewoonte geworden, dat de studenten bij

begrafenissen van gemeenteleden het lijk tot de begraafplaats te Ouderkerk

a. d. Amstel begeleidden op uren, bestemd voor den „Medras", waardoor

natuurlijk het onderwijs minder vruchtdragend was. Den 20*'"^" Sivan 5430

werd daarom bepaald, dat dit noch bij den leerling, noch bij den leeraar,

meer zou mogen plaats hebben, uitgezonderd bij overlijden van naaste bloed-

verwanten of wanneer de overledene ambtenaar der gemeente was. Op de

overtreding van dit besluit werd eene boete van ƒ 2.— voor den leeraar en

van ƒ 0.50 voor den leerling gesteld. Parnassim motiveerden hun besluit

door als hunne overtuiging uit te spreken, dat de „Misva" van het bestu-

deeren der Heilige ^'et van hoogere waarde is dan het begeleiden van een

doode naar zijn laatste rustplaats.

Ook was het bij de leerlingen gewoonte geworden dat zij, wanneer in

één der Medrassim een traciaat uit den Talmud was geëindigd, den daarop-

volgenden dag eigenmachtig vacantie namen. Ook dit misbruik werd, eveneens

op straffe van boete, bij besluit van 29 Hesvan 5431 door Parnassim tegen-

gegaan.

Tot het jaar 1675 bleven de schoollokalen van „Ets Haïm" gevestigd

in de beide huizen in den gang bij de Synagoge op de „Houtgracht". Toen

in genoemd jaar de monumentale Synagoge der Portug. Israël. Gemeente

werd ingewijd, •) kreeg het genootschap de beschikking over verschillende

huisjes die rondom de binnenplaats van het Bedehuis gelegen zijn. De beide

hoogste klassen stonden toen onder leiding van Haham Isaac Aboab en

MOSEH d'Aguilar.

Behalve van de reeds meermalen vermelde toelagen en premiën schijnen

Parnassim ook nog van andere middelen gebruik te hebben gemaakt om de

studenten aan te sporen : in de verantwoording der uitgaven over het jaar

5438 (1678. vonden wij een post van ƒ 12.12, welk bedrag door Aguilar

op een wandeltocht met zijn leerlingen was uitgegeven. („Pago ao H. Moseh

DE Aguilar pello que despendeu num passeyo com seus Talmidim em 17:

de Ab ƒ 12.12").

Men ziet, de moderne schoolwandelingen zijn geen vinding van onzen

') „Ets Haïm" leende der gemeente eene som van ƒ15.400 tegen 3 pCt. ter tegemoet

koming in de bouwkosten.
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nicuwcren lijd! Dal de siiidic met opgewektheid, eii daardoor ook vrucht-

dragend plaats vond, behoeft na ai het boven aangevoerde geen betoog.

Ook aan de ontwikkeling van de Hebr. boekdrukkerijen en den

boekhandel nam „Ets Haïm" in de 17e en 18e eeuw op krachtige wijze

deel. Het genootschap was een groote afnemer van de drukkerijen,

vooral van die zijner gemeenteleden. Zoo steunde het o. a. de Psalmen-

uitgave van Jacob Sasportas in 5449 (1689) ') door het aankoopen van

250 exemplaren a ƒ 0.50 per stuk, ten gebruike voor de leerlingen in

de Synagoge en in de Medrassim; eveneens steunde het de uitgave van

Salomo de Oliveyra's Hebr. Gramatica (GTlSt:' hl i]M:''~' 1\ Livro da

Grammatica Hebrayca e chaldayca, Amst. Ifi89) door in te teekenen voor

250 exemplaren a ƒ 0.50 per stuk. Den 25sten Adar II 5451 (25 Maart 1691)

sloot „Ets Haïm" met Uri Halevi, die het plan had opgevat, in Polen

een Talmud-uitgave te doen verschijnen, „em papel grande e Letra de

Estampa de Veneza" een overeenkomst voor de levering van 600 Guemaroi

voor den Medras van Rubi Selomoh de Ouveyra, welk aantal zou

moeten bestaan uit 75 exemplaren van elk der tractaten : t'NI ,rni2"l3

n^^D en f^Dp l};^r2 ,n':pn ,nDiD ,njun ,nv'3 ,r\:cn, weike hij,

zonder eenige bijkomende onkosten, franco Amsterdam moest leveren voor

de som van f 480. Bovendien werd hem de levering opgedragen van 34

exemplaren van elk der tractaten: ,pjO*J ,f*t!'np ,mQ3^ ,D^nDö ,n2C'

pSin ,x-inD X3D ,nï;^'V3 n:33 .xr^p ^<D3 ,p-i-injD .nmn^
en m^l^t!*, voor den Medras van Haham Sasportas, a ƒ 1.— per stuk.

Van het ten uitvoer brengen van deze overeenkomst kwam echter niets

:

wel begaf zich Uri Halevi naar Polen (Zolkiew) alwaar hij van 1692—1695
als drukker werkzaam was -'), doch een uitgave van den Talmud heeft hij

nimmer in het licht gegeven. Hij kwam later in Amsterdam terug, alwaar

hij den 23sten Sebat 5475 overleed, a)
.

In 5466 (1706) vinden wij den drukker Mozes Mendes Coutinho
als leverancier van 100 ex. tractaat HDID en 150 ex. tractaat nj'jn; terwijl

„Ets Haïm" voor een aantal van 24 ex. inteekende op Emanuel Athias'

bekende uitgave van Maimonides' rniD nJL"*3 (1702— '3). Bovendien

had genoemde Coutinho reeds in 5462 (1702) voor een bedrag van bijna

ƒ 270.— aan verschillende Talmudtractaten geleverd, terwijl hij in 5470 (1710)

eene som van ƒ 345 ontving voor de levering van 400 ex. tractaat nSjQ.

') Waarschijnlijk identisch met C. B. No. 647

^) Zie: Steinschneider, C.B. p. 3061.

', Zie: HiLLESU.M, Uri-La-Levi, overdr. p. 48.
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Zonder ons aan overdrijving schuldig te maken, mogen wij dus gerust

verklaren, dat „Ets Haïm" tot den bloei der zoo gunstig bekende Hebr.

drukkerijen te Amsterdam ook niet weinig heeft bijgedragen.

Den eersten Tebet 5459 (3 December 1698^ werd, ter bevordering der

studie, door Parnassim besloten, dat den studenten uit den Medras van

Haham Selo.moh de Oliveyra halachische vragen („Pesaquim") ter beant-

woording zouden worden opgegeven. Reeds van den eerstvolgenden Ros

Chodes Sebat af zou lederen student (Talmid Haham) op zijn beurt een

zoodanige vraag ter bestudeering voorgelegd worden, voor welker beant-

woording hem een tijd van 30 dagen zou worden gelaten. Twee weken vóór

het eindigen van dezen termijn zouden zoowel hij, die de vraag had opgegeven

als hij, die haar moest beantwoorden, op denzelfden dag hunne antwoorden

inleveren bij den schrijver, dien Parnassim zouden benoemen, opdat deze

daarvan de noodige copiën voor de overige studenten zou maken. Dezen

moesten zich n. 1. 8 dagen vóór Ros Chodes in het onderwerp inwerken

om zich te bekwamen voor de dagen, waarop het antwoord zou besproken

worden. Drie of vier dagen vóór Ros Chodes, in de laatste week, zouden

zij, die aangewezen waren over het opgegeven onderwerp van gedachten te

wisselen, in een volle bijeenkomst, op dezelfde uren als zij in den Medras

moesten aanwezig zijn, bij elkaar komen : alsdan zou eerst de respondent zijn

antwoord moeten voorlezen, en na hem de auteur van de vraag („Pergunta").

Daarna kon elk der overige studenten, ieder op zijn beurt, op kameraad-

schappelijke wijze en zonder interruptie tegen den respondent de argumenten

aanvoeren, die hij meende in verband met de zaak te kunnen inbrengen, en

na afloop van het debat zou dit op geheel dezelfde wijze geschieden met het

antwoord van den voorsteller zelf. Den studenten zou alleen re- en dupliek

toegestaan zijn ; mochten zij nog niet voldoende overtuigd zijn, dan zou de

beslissing van den Haham worden ingeroepen.

Indien gedurende de zooeven genoemde drie dagen vóór Ros Chodes

het antwoord („Tesuba") nog niet voldoende op de boven beschreven wijze

zou zijn besproken, zou ook nog de dag van Ros Chodes daaraan gewijd

mogen worden ; en om den geregelden gang van de studie der Guemara

niet te storen, zou over de opgegeven „Pesak" noch direct noch indirect

mogen gesproken worden tot den dag die vastgesteld was voor de

bespreking.

De hoogste afdeeling bestond toen uit : Isaac Milano; David Abenatar;

David Sarphati; David Nunes Torres (van 1708 tot 1727 Haham der

Port. Israël. Gemeente te Den Haag); Isaac Meatob; Selomoh de Meza
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(schrijver van nti'^ü' [H'^r i'^"^t:', (Amsterdam 5485, 4"); Jacob deMeza;
Aaron Sasportas en David IsraEl uit Hamburg.

Na den dood van Haham Jacor Sasportas (5 Ijar 5458 = 15 April

1698) werd Haham Selomoh de Oliveyra als zijn opvolger benoemd. Bij

besluit van 23 Hesvan 5460 werd echter in zijn plaats tot Rector (Rosj van

de leerschool benoemd Haham Selomo Aelion.

Waarom de Oliveyra overl. 4 Siwan 5468) door een ander als Haham
en Ros werd vervangen, is ons niet duidelijk geworden. Slechts was hem

toegestaan, zich twee maal per jaar naar den Grooten Medras te begeven:

hij het ontslag der oude, en de installatie der nieuwe Parnassim, bij welke

gelegenheden hij rechts van den Haham mocht zitten. Voorwaar een schrale

troost!

Evenals voor de Gemeente, brak ook voor ..Ets Haïm" met het aan-

vangen der 18e eeuw een tijdperk van verval aan. De glans der Portugeesche

gemeente begon te verduisteren, de belangstelling in hare instellingen te

verminderen. Daar hieruit voorsproot, dat de studie dreigde benadeeld te

worden, wijl de financiëele achteruitgang van „Ets Haïm" vermindering der

toelagen zou tengevolge hebben, werd in overleg met den Maamad besloten,

een beroep op de gemeenteleden („Jahidim") te doen om, door zich gedurende

vier achtereenvolgende jaren tot eene bijdrage te verbinden, het genootschap

in de gelegenheid te blijven stellen, zijn taak voort te zetten en de toelagen

aan de studenten te kunnen blijven uitbetalen. Gelukkig deden vele gemeente-

leden wederom van hunne belangstelling blijken en toonden zij door daden,

dat de liefde voor „Ets Haïm" niet verflauwd was: behalve eenige giften in

eens kwam aan jaarlijksche bijdragen de som van ruim ƒ 1100 in. Ook de

Jesiba „Masquil el Dal" schonk, behalve eenige boeken, een som van ƒ 800

voor dit doel, onder aftrek van een klein vruchtgebruik.

Het gevolg hiervan was, dat in het volgende jaar de Aspacot konden

verhoogd worden. De hoogste Aspaca bedroeg toen ƒ 14 per maand, welk

bedrag onder anderen de reeds bovengenoemde Dr. Selomoh de Meza en

David Israël Athias (later Haham der Gemeente) genoten.

In hetzelfde jaar stichtte Jacob Pereyra eene leerschool c.Jesiba") tot

welker instandhouding hij een som van ƒ 4000 aan „Ets Haïm" legateerde.

De leden dezer Jesiba (genaamd „Emet Le-Jaacob") zouden benoemd worden

door Parnassim van het genootschap in vereeniging met een „administrador",

te kiezen uit zijn familieleden, telkenmale voor een tijdvak van vier jaren.
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Met den Haham, Ros van den Grooien Medras, mochten slechts leden v-an

jezen Medras benoemd worden (5475 1.

Behalve Haham Ailion bestonden de eerste leden uit: Mozes Gomes

DE Mesquita ilater Haham te Londen), die ƒ 125 per jaar zou genieten;

David Lopes Jessurun, met eene jaarlijksche toelage van ƒ 100; Isa Ac

ABENDANA DE Britto (later Haham te Amsterdam'i eveneens met een

stipendium van ƒ 100 per jaar en Abrahaa\ da Costa Abendana, die

ƒ 75 per jaar genoot.

De verplichtingen, die de leden daarvoor moesten op zich nemen

tiestonden alleen hierin, dat zij eiken Vrijdag vóór Ros Chodes ten huize

van den Haham Misjanot moesten leeren, en na afloop der leeroefening

Hascaba voor den stichtsr moesten uitspreken; terwijl zij op den datum

van zijn overlijden (15 Si van) te samen met de overige studenten moesten

leeren.

Later schonk hij bovendien nog een bedrag van £ 30 ten einde uit de

renten hiervan het getal leden der door hem geslichte Jesiba op tien te

kunnen brengen. Ook werd door hem een tweede dergelijke instelling gesticht,

„Ohel Jaacob" genaamd, om dagelijksche leeroefeningen te houden. Door het

stichten van deze beide Jesibot bevorderde Jacob Pereyra krachtig het doel,

ook sedert zijne oprichting door „Ets Haïm" beoogd: den studenten in de

gelegenheid te stellen, zich geheel en al aan de Torastudie te wijden, zonder

Joor de zorg voor hun levensonderhoud daarin verhinderd te worden. Toch

schijnen, zelfs voor dien tijd, de inkomsten dezer geleerden niet voldoende te

zijn geweest: immers, in 5475 richtten zij gezamenlijk een verzoekschrift in

bij Parnassim van „Ets Haïm" ter verhooging hunner toelagen. Daar echter

de geldmiddelen van het genootschap de inwilliging van dit alleszins gerecht-

vaardigde verzoek niet gedoogden, vroeg en verkreeg men van den Maamad
verlof, de leden maandelijks minstens vier stuivers gedurende tien achtereen-

volgende jaren te doen bijdragen. Het resultaat was, dat op deze wijze

jaarlijks ± ƒ575 werd opgebracht, waardoor niet alleen den studenten

een verhooging hunner Aspaca kon gegeven worden, maar ook de finan-

ciën van „Ets Haïm" eenigszins verbeterd werden. Behalve de zooeven

genoemde som kwam ook een bedrag van ƒ30 's jaars uit Den Haag voor

dit doel binnen.

Na afloop van dezen tienjarigen termijn echter baarde de financiëele

achteruitgang van „Ets Haïm", vooral door de toename der jaarlijksche

uitgaven, wederom groote zorg.

Den 14den Tamuz 5487 1 3 Juli 1727) vond een gecombineerde bijeenkomst
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plaats van eene deputatie uit den Maamad (bestaande uit Sei.oaioh de Ishac

DE Meza, Moseh de Abraham Pereira en Imanuei, Franco da Silva)

en uit de „Velhos da NaQao" (bestaande uit David Mendez da Silva,

Ishac de Pinto en Ishac de Selomoh Abrabanel Souza) om meteene

door hen benoemde deputatie uit Parnassim van „Ets Haïm" (David de

PiNTo, Daniël Bueno en Semuel Henriques Medina) middelen tot ver-

betering te beramen.

De vrucht hunner werkzaamheden was een nieuw reglement ')> dat 23 Ijar

5488 (2 Mei 1728) gepubliceerd werd. De voornaamste bepalingen hiervan

waren

:

dat de >Tezoureiro" de functies zou blijven waarnemen, die thans tot

de competentie van den President behooren, zooals het beschikken over de

„Misvot" op Sabuot, enz. De oFficiëele titel voor Parnassim luidde: „Par-

nassim e Tezoureiro da Irmandade de T.T. e Es Haim".

Bij gelegenheid der gebruikelijke jaarlijksche „Nedaba" moest ieder der

Parnassim eene som van ƒ30 „ofreseren."

Ieder gemeentelid zou als „Irmao" kunnen toetreden door betaling van

een inkoopgeld van ƒ 6 en het geven van zes stuivers eiken Ros Chodes

voor „Tamid", voorloopig voor den tijd van zes jaren.

Het offeren voor „Ets Haïm" in de Synagoge zou gaan vóór het offeren

voor de ambtenaren.

Bij onverhoopte gevaarlijke ziekte vaneen „irmao" zou in alle Medrassim

„rogativas" voor hem worden uitgesproken; bij overlijden gedurende ell

maanden „Hascaba" op eiken Ros Chodes.

Ter bevordering van een hechten financiëelen grondslag voor het genoot-

schap werd bepaald, dat er in den vervolge een vastgesteld aantal „estudantes"

zou zijn, die Aspaca zouden genieten, t.w. 24 in den Grooten Medras,

verdeeld in drie klassen : acht in de eerste, met een maandelijksche toelage

van ƒ24; negen in de tweede (met ƒ 15 per maand Aspaca) en zes in de

derde (met eene maandelijksche toelage van ƒ8); en 18 in den Kleinen

Medras, verdeeld in iivee klassen : zes in de eerste en twaalf in de tweede,

met eene maandelijksche toelage resp. van ƒ 4 en ƒ 3. Hierdoor zou

„Ets Haïm" dus een bedrag van meer dan ƒ 5200 per jaar aan toelagen

verstrekken.

Bovendien zou als reserve ter beschikking van „Ets Haïm" blijven het

bedrag der Aspaca voor twee studenten in de derde klasse voor niet-Ieden

M „Novo Reglamento Para a Irmandade de T. T. e Es Haim" (gedrukt „em Amster-

dam, Na Oficina de Ishac Jeuda Lkao Templo", 55 p.p. in 4').
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in den Medras, die na voorafgaand examen in staat zouden bevonden

orden, de studiën te volgen. Boven dit getal zouden geen studenten, in

M genot van Aspaca gesteld, mogen worden toegelaten.

Bij overlijden van een „estudante" uit den Grooten Medras zou zijne

eduwe drie maanden Aspaca uitbetaald krijgen.

Belangrijk is het volgende artikel: „As escolas onde se insina a lingoa

incia. cuija direcsao esta a cargo dos Parnassim e Tezoureiro desta

mandade, serao em todo tempo livres para todo Judeu da Naqao Espanhola

1 Portuguesa, que aellas quiserem ir, para aprender ou meidar, sem por

so se Ihe levar premio ou intersse algum, assim da parte da Irmandade

)mo do Ribi que o insinar". Hieruit blijkt duidelijk, dat „Ets Haïm" ook

;t lager onderwijs, dat voor kinderen van alle gemeenteleden, zoowel rijk

s arm, gratis toegankelijk was, bekostigde, doch dat die leerlingen geen

lelage of ander voordeel genoten.

Een vacature in den Grooten Medras zou aangevuld worden door het

inoemen van den meest bekwamen „estudante" uit den Kleinen, na afgelegd

jnstig e.xamen.

Het reeds vroeger genoemde besluit, dat niet-gemeenteleden geen toegang

it de Medrassim zouden hebben, werd door dit reglement nogmaals uit-

rukkelijk bekrachtigd. ( que nao possao os Parnassim e Tezoureiro

imitir petiqao algua de Judeu Polaco ou Tudesco para ocupar lugar no

ledras, nem sera admitido aelle sem Aspaca para evitar confiisao no

stiido").

Opdat slechts zij, die het door hun ijver verdienden, eene toelage zouden

rijgen, werd bepaald, dat iedere „estudante" die na het genieten van Aspaca

;durende vier jaren niet de gewenschte vorderingen had gemaakt, nog

sdurende één jaar in de gelegenheid zou gesteld worden, zijn schade in te

alen ; en mocht ook dit niet baten, dan zou hij onherroepelijk van het genieten

an Aspaca uitgesloten blijven.

De leeruren werden als volgt vastgesteld: van Pésah tot Tisri 's morgens

an 9— 1 1 u. en des middags van 3 tot 5 u.; van Tisri tot Nisan van 9—1 1 u.

morgens en twee uren vóór de aanvang van het avondgebed in de Synagoge.

lechts van 22 November tot 22 Jan., gedurende welken tijd de dienst om
'2 u. 's namiddags aanvangt, zou l'^ uur geleerd worden.

De gebruikelijke boeten voor verzuim bleven van kracht. Door loting

jSortes") zou om beurte elk der estudantes als „Magid" worden aangewezen.

OU de aldus aangewezene onder welk voorwendsel ook zijn „Halacha" niet

oordragen, dan zou hem dezelfde boete worden opgelegd als aan een

fwezige. De boete bestond uit één stuiver van eiken gulden der maande-
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lijksche toelage. Hij die i'ier malen in één maand beboet was, zou worden

ontslagen.

Bi) ontstentenis van één der „Rubissim" kon de „Parnas do dia" een

der studenten uit de hoogste afdeeling aanwijzen om hem te vervangen ; die

zou weigeren, werd ipso facto van het genot van Aspaca uitgesloten.

Als vacantietijden werden aangewezen: drie dagen vóór Pésah, twee

dagen vóór Sabuot, twee dagen vóór Ros Hasana, één dag vóór Kipur, drie

dagen vóór Succot, één dag vóór den Vastendag van Esther en Purim, alle

vastendagen, 15 Ab, 33e van den 'Omer, 15 Sebat, de middendagen van

het Paaschfeest en des Vrijdags.

Belangrijk was vooral dat besloten werd, van de eerstvolgende maand

Sivan af de „Sehelot" ') van de Estudantes der eerste klasse vanden Grooten

Medras te laten drukken, zoodat elk jaar twaalf {'m een schnkkdjaar dertien)

„Tesubot" door den druk zouden worden bekend gemaakt. De overweging

tot dit besluit luidde „para que os Estudantes se fassao mals practicos no

sagrado estudo, e dem mostras de seu saber por escrito, ficando assim algua

couza a posteridade de seu trabalho. .
.". Daarenboven zou voor elke

„Tesuba" eene som van ƒ 15 uitbetaald worden aan den vervaardiger.

De leerlingen van de lagere Godsdienstschool („os Talmidim que

aprendem alingoa sancta nos Escolas desta Irmandade") waren verplicht, onder

leiding hunner onderwijzers gedurende het geheele jaar hun gebed in de

Synagoge te doen; terwijl de leerlingen der derde klasse bovendien des

namiddags Psalmen moesten zingen.

Verhooging van de eene naar de andere klasse dezer school zou even-

eens slechts na afgelegd gunstig examen plaats vinden. Om ook de leer-

lingen dezer school aan te moedigen, zouden prijzen, bestaande in boekwerken,

beschikbaar gesteld worden.

Bij het onderwijs in den Grooten Medras zou, ter bevordering van de

kennis der Hebreeuwsche taal, zooveel mogelijk deze taal moeten gesproken

worden. De Estudantes in den Kleinen Medras zouden bovendien twee maal

per week onderwijs in de Hebr. Taal ontvangen, thema's en vertalingen

moeten maken, om tot het zooevengenoemde doel te geraken.

Na den dood van Haham Aelion (30 Nissan 5488 = 9 April 1728)

') Onder .,Sehela" (n^s;) verstaat men eene halachische vraag; „Tesuba" is het

antwoord hierop (n:i;r). „Pasaquim" (i-piï) zijn de vragen met de beredeneerde antwoorden

daarop; de beslissing voor de praktijk.
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verden tot zijn opvolgers benoemd David Israël Athias en Isaac Aben-

)ANA DE Britto, die beurtelings een jaar als „Ros" zouden fungeeren.

Den 12<-'n Menachem daaropvolgende werd besloten, dat, behalve de

ovengenoemde vacantiedagen, den studenten acht dagen verlof zou gegeven

vorden na het beëindigen van een tractaat uit den Talmud.

Door den Maamad werd den 14en ijar 5489 (13 Mei 1729) op voorstel

an den Tezoureiro van „Ets Haïm" besloten, de kosten van het drukken

Ier maandelijksche „Pesaquim" door de gemeente te doen dragen, daar de

leldmiddelen van het genootschap niet toelieten, de papier- en drukkosten

oor zijne rekening te nemen. Het eerste jaar na bovengenoemd besluit

5488 89) werd aan drukkosten voor 13 „Pesaquim" ihet jaar 5489 was

chrikkeljaar) a ƒ5.10 betaald de som van ƒ 71.10. Deze decisiën zijn in

Ie Joodsche literatuur bekend onder den naam D^'H ]'y Hö n' IC- Daar

an elk dezer n"lj;« slechts een 15-tal (later 12) werden gedrukt, zijn deze

erzamelingen uiterst zeldzaam geworden. De Bibliotheek van „Ets Haïm"

ezit hiervan twaalf deelen, een bijna volledige collectie.

De hoogste afdeeling bestond toen uit de volgende acht „Estudantes":

ONA Abrabanel Barbosa, Abraham da Costa Abendana, Moseh Gomes
lE Mesquita, Ishac de Selomoh Saruco, Semuel de Selomoh a Catan,

lbraha.m de Jaacob de Selomoh de Meza, Aaron Ledesma en David

iE Jaacob de Meza.

Behalve van eerstgenoemde, wiens eerste n^Ntl' gedateerd is 14 Eicel

490, vindt men van elk dezer gedurende het jaar 5488 9 twee m'?ï\Ji',

w. : de Ie van Abraham da Costa Abendana, gedateerd 27 Sivan 5488

i p. p.); de 2e van Moseh Gomes de Mesquita (6 p. p.) ; de 3'' van

emuel de Selomoh a Catan, gedateerd 24 Menachem 5488, (6 p. p.)

e 4e van Ishac de Selomoh Saruco, gedateerd 21 Eicel 5488, (8 p.p.)

e 5e van Abraham de Jaacob de Selomoh de Meza, gedateerd 4 Tisr

489 (9 p. p.); de 6e van Aaron Ledesma (8 p. p.); de 7e van David de

AACOB DE Meza (6 p. p.) en zoo van ieder hunner beurtelings een tweede.

Over deze verzameling zie men: Steinschneider, C. B. p. 1067—70.

'erschillende namen aldaar, zooals di Misa, Semuel di Selomoh (wiens

imilienaam luidde a Catan) zijn naar bovenstaande namen te verbeteren.

Het British Museum te London bezit negen deelen, waarvan verschillende

icompleet, van deze verzameling. Zie Zedner p. 48. (De bijvoeging aldaar

under the presidentship cf S. ben J. Ayllon" is onjuist, daar het besluit

)t het laten drukken dezer r\"Ml' eerst genomen werd na Ayllon's dood).

Roest beschreef in den Catalogus der Bibliotheca Rosenthaliana (p. 92)

rie onvolledige banden ; welke verzameling thans zeer is uitgebreid.



De D'^n \'i; nD n IC werden, behalve die van 5501—7, bij de

Firma Proops gedrukt.

Op deze wijze was wederom voor den geregelden en vruchtbaren gang

van het onderwijs gezorgd. Dat met de strenge handhaving der Reglementen

niet viel te spotten, blijkt wel uit het feit, dat in de „Termos" vaak melding

wordt gemaakt van schorsching of ontslag van studenten, die in hunne

plichten te kort schoten : hetzij dat zij den eerbied voor hunne leeraren uit

liet oog verloren, hetzij dat zij zich niet geregeld aan hunne studies wijdden

door veelvuldig verzuim der leeroefeningen.

De hooge eischen, die de Aspacot aan de kas van Ets Haïm stelden,

terwijl de jaarlijksche toename van nieuwe leden geen gelijken tred hield

met de aanzienlijke uitgaven, noodzaakten den Tezoureiro, in April 1739

(toen de twee huizen van het genootschap in de Rapenburgerstraat buiten-

gewoon veel reparatiekosten eischien) den Maamad te verzoeken, het aan-

zienlijke tekort te dekken door aftrek van het reservekapitaal, hetgeen werd

toegestaan; terwijl in den volgenden maand de Maamad verlof gaf tot verkoop

dezer beide huizen, hetzij uit de hand, hetzij publiek. De opbrengst bedroeg

ƒ 17000.

Ook in 1751 moest het tekort, dat ontstaan was door mindere opbrengst

der jaarlijksche offerten, door aftrek van het reservekapitaal gedekt worden.

Dat de financiëele achteruitgang voornamelijk te wijten was aan het

aanzienlijke bedrag van toelagen (ƒ 5200) die „Ets Haïm" jaarlijks had uit

te betalen, ligt voor de hand. Daarenboven schijnt een grooter aantal studenten

dan door het reglement van 5488 was bepaald in de verschillende Medrassim,

onder genot van Aspaca, te zijn toegelaten; zoodat in het jaar 5507 (1747)

nogmaals uitdrukkelijk werd bepaald, dat het vastgestelde aantal voorloopig

niet mocht opgevoerd worden, niettegenstaande genoemd jaar een batig saldo

van ruim ƒ 1500.^ opleverde. Parnassim gaven er de voorkeur aan, dit

bedrag bij het reservekapitaal te voegen.

Toen de gunstiger financiëele toestand nog enkele jaren bleef voort-

duren, werd in 5509 (1749) besloten het getal Estudantes in de derdek\as%&

van den Grooten Medras van negen op elf te brengen, die ieder ƒ 8.

—

per maand toelage zouden genieten. Dit geschiedde vooral, om de studenten

uit den kleinen Medras aan te moedigen en hun een snelleren kans op promotie

te verschaffen.

Eigenaardig is het, dat zich vaak particulieren tot Parnassim van „Ets

Haïm" wendden met het verzoek, een door hen aan te wijzen persoon na
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"elegd gunstig examen tot één der afdeelingen in den Medras toe te laten

1 zijn Aspaca voor hunne rekening te mogen nemen. Dit geschiedde vooral,

n op kiesche wijze geleerden, die van elders naar Amsterdam waren gekomen,

ondersteunen.

Zoo verzocht IsaAc Haïm Rodrigues da Costa in 5513 toegang

)or ISAAC DE JosEPH Jessurun Lobo uit Cura^ao in de 2e klasse van

;n Grooten Medras, welk verzoek werd ingewilligd, nadat genoemde Lobo

:n gunstig examen had afgelegd, waaruit bleek, dat hij in staat was, de

iidiën aldaar met vrucht te kunnen volgen.

JosEPH Fernandez Nunes deed in 5521 eenzelfde verzoek voor David

i Abraham H\ïs\ de Meza, hetgeen insgelijks werd toegestaan.

ISA.AC Mendes Penha schonk jaarlijks een bedrag van ƒ 150 om

ïLOMOH de Is. Jessurun in de derde klasse van den Grooten Medras toe

laten (22 Kislev 5528).

8 Sebat 5529 schonken Saa\uel Sasportas en eenige andere gemeente-

den een bijdrage om daaruit de kosten voor toelating onder genot van

spaca van Mordechay Tama ») te bestrijden. Als zoodanig woonde hij tot

531 in Amsterdam; in genoemd jaar begaf hij zich naar Frankrijk.

Den 30sten Sivan 5516 (28 Juni 1756) werd, wegens beperkte keuze

in personen die geschikt waren om als Parnas van „Ets Haïm" te fungeeren,

isloten het Curatorium te bepalen op vier Parnassim en een Tezoureiro.

der hunner zou één jaar zijn functie bekleeden, terwijl één der Parnassim

t de „velhos" moest behooren.

De bloeiende financiëele toestand, waarin „Ets Haïm" zich mocht

;rheugen, was wederom niet van langen duur. In het jaar 5520 (1760)

ond men weder voor een aanzienlijk tekort; legaten en schenkingen, die

de 17e eeuw in zóó ruime mate waren ingekomen, bleven in de tweede

;lft der 18e eeuw geheel achterwege; de uitgaven voor toelagen, salarissen

') Deze gaf in 1765 eene verzameling Responsen van Maimonides, uit een Arabisch

ndschrift van Haham Jacob Sasportas, welke hij in het Hebreeuwsch vertaalde,

t onder den naam inn -i.n-e. Verder verrijkte hij de Hebr. literatuur door eene uitgave

m Salomon ben Meshullam da Pieka's werk =1:2 .-ii'sr-: (Amst. 1765 in 4»;. In 1779

rtoefde hij in Den Haag, alwaar hij een ethisch-philosophisch werk van Shem Tob ibn

^LAQUERA, zi'z-::^:, bij LöB Zoes.mans en zijn compagnon J. H. Munnikhuizen uitgaf,

it werk droeg hij op aan „Parnassim et Sindics de la Nation Espagnole d'Avignon,

tablie a Bordeaux". [Zie ook: S. Seelic.mann in D. S. van Zuiden: „de Hoogduitsche

iden in 's Gravenhage" p. 56].
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en de noodige leerboeken overtroffen verre de inkomsten. Bovendien was

iict reservekapitaal geheel verbruikt, lir moest veel bezuinigd worden, wilde

het genootschap niet te gronde gaan.

In een gecombineerde vergadering van den Maaniad en Parnassim van

„Ets Haïm" op den 16en Sebat 5520 (3 1-ebruari 1760) werd besloten, dat:

1". iedere „Irmao", die geen „Jahid" der gemeente was, of ieder „Jahid"

die geen „Irmao" van Ets Haïm was, jaarlijks ƒ 0.50 moest betalen

behalve de vrijwillige giften (Nedaba) die ieder op Sabuot kon

schenken. (De opbrengst hiervan werd geraamd op ƒ 390 per jaar)

;

2". gedurende zes maanden alle salarissen en Aspacot (behalve van den

Haham) met 15 » o zouden verminderd worden, en dat de belooning

voor het beantwoorden der „Pesaquim" zou gebracht worden van

ƒ 15 op ƒ 12. Deze maatregelen zouden in een gewoon jaar eene

bezuiniging van ƒ900 en in een schrikkeljaar van ƒ1040 opleveren;

3". bij eene vacature in de derde klasse van den Grooien Medras de

plaats voorloopig niet zou worden aangevuld; het aantal estudantes

werd van elf op zes teruggebracht

;

4". mocht na afloop van dezen termijn van zes maanden weder een

reservekapitaal ontstaan, Parnassim het recht hadden, de Aspacot weder

te verhoogen; en

5". de Maamad den avond vóór Sabuot in de Synagoge zou laten

afkondigen, dat de „Nedaba" op genoemd feest zou plaats hebben en

de gemeenteleden krachtig zou aansporen, ruim voor het heilige doel

te offeren.

Hier volge eene opgave der Estudantes uit de verschillende klassen der

Medrassim met hunne Aspacot in genoemd jaar 5520.

A. In den Grooten Medras (Ros: Haham Abendana de Britto);

Eerste klasse:

IsHAC Sarucco, Semuel a Catan, Hija Cohen de Lara, Moseh
Alvares, Abraham Fernandes, Ishac Farro, Meïr a Cohen,

Moseh Israël, welke acht „Estudantes" op Ros Hodes Tebet ieder

ƒ 20.8 in plaats van ƒ 24.— ontvingen. (Totaal ƒ 1634).

Tweede klasse:

JosEPH MoNTEL, Abraham Touro, Eliasib Natanel Sarfatim,

Moseh Rodrigues Lopes, David Meldola, Abraham Fidanque,

Selomoh a Catan, Abraham a Cohen, Moseh Silveira, welke

9 „Estudantes" op genoemden datum ieder ƒ 12.15 in plaats van ƒ 15.

—

ontvingen. (Totaal : ƒ 1 14.15).
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Derde Klasse:

JaCOB FiDANQUE, MOSEH DeLGADO, ISHAC RODRIGUES ACUILAR,

Abraham de Haïm Albergue. Abraham Bassan, Jacüb de

Selomoh Sarucco. Jacob a Catan, Abraham Arias, Jacob

RoDRiGUES Aguilar, Abraham Athias, Joseph Piza, welke eit'

„Estudantes" op genoemden datum ieder ƒ6.16 in plaats van ƒ8. -

ontvingen. (Totaal ƒ74.16).

B. In den kleinen Medras (Ros Abraham de Meza);

Eerste Klasse:

Abraham de Moseh Pereira, Abraham Torres, Moseh Piza,

welke drie leerlingen ieder ƒ3.8 in plaats van ƒ4.— op genoemden

datum ontvingen. (Totaal ƒ 10.4).

Tweede Klasse:

David Israél Athias, Baruch Guedelha, Ishac Nunes da Costa,

David Vaijs, Ahro.n Israël, Abraham da Silva, Jeosua Azulay,

David Rodrigues, welke negen leerlingen op genoemden datum

ieder ƒ2.11 in plaats van ƒ3.— ontvingen. (Totaal ƒ 20.8).

Hieruit blijkt, dat „Ets Haïm", onder aftrek van 15 o, „ aan 39 studenten

naandeiijks ƒ 383.7 aan Aspacot uitbetaalde.

Van Ros Hodes Ab van genoemd jaar af vindt men weder de toelagen

onder aftrek van 15 o
o.

In hetzelfde jaar werd besloten, een college „Diputados de Es Haim"

n het leven te roepen van personen, die zich daartoe vrijwillig zouden

'erbinden, om uit de leden daarvan eventueele vacatures voor Parnas of

fezoureiro aan te vullen.

Na den dood van Haham David Israël Athias (16 Adar II 5513 =
12 Maart 1753) bleef zijn collega Ishac Haïm Abendana de Britto alleen

net zijn functies belast. Na zijn overlijden (19 Nissan 5520 = 5 April 1760)

verd als Haham der gemeente en als „Ros" van den Groeten Medras

Denoemd Selomoh Salem. Den 11 en Hesvan 5522 vond zijn plechtige

nstallatie als zoodanig plaats.

Wegens gebrek aan geschikte predikanten werd bij besluit van 6 Nissan

3527 het gebruik ingesteld, dat één maal per maand een door den Haham

lan te wijzen „Estudante" eene leerrede (Sermao) in den Grooten Medras

moest houden, terwijl dit in den Kleinen Medras zou geschieden door een

„Estudante" aan te wijzen door den Ros. Voor het houden van een „Sermao"

zou telkemale een bedrag van ƒ8 vergoed worden. Men hoopte hierdoor
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te bewerken, dat de studenten zich meer op het houden van predikaties

zouden toeleggen, waarvan de gemeente later de vruchten zou kunnen plukken.

Na den dood van Haham Salem i16 Eloel 5541 = 6 Sept. 1781) werd
tot zijn opvolger benoemd Haham David a Cohen d'Azevedo, wiens

installatie den 3en Eloel 5542 plaats vond.

Op het laatst der 18e eeuw begon de ijver der studenten zeer te ver.

flauwen, en hierdoor ook de glans van „Ets Haïm" te tanen. Wel was het

aantal der studenten nog zeer aanzienlijk, maar het gehalte, zoowel der

leeraren als leerlingen was zeer achteruit gegaan. Zelfs het bearbeiden der

„Pesaquim", die reeds meer dan eene halve eeuw geregeld iederen maand
werden gedrukt, begon te verminderen. Ja, er werden zelfs klachten geuit,

dat verschillende Estudantes uit den Grooten Medras nalatig waren gebleven

in het inleveren en voordragen der verplichte „Pesaquim" en, tegen alle

recht in, toch de daarvoor bepaalde belooning van ƒ15 hadden in ontvangst

genomen. Om, ook in het belang der wetenschap, hieraan voor goed een

einde te maken werd den 5en ijar 5543 bepaald, dat de Tezoureiro deze

gratificatie aan geen der Estudantes meer mocht ter hand stellen, tenzij na

inlevering van een bewijs, geieekend door den Haham, waarin deze ver-

klaarde, den „Pesaq" te hebben doorgezien.

Na den dood van David a Cohen d'Azevedo (15 Tebet 5552 =
10 Januari 1792) werd zijn zoon Daniël tot zijn opvolger benoemd. Zijn

installatie vond den 3en Adar 5552 plaats.

De ongunstige tijdsomstandigheden, waaronder Holland toen gebukt ging,

deden zich ook onder de studenten van Ets Haïm gevoelen: velen zeiden de

theologische studie vaarwel, daar zij, behalve hunne vaste toelage, geen

inkomsten hadden ; zij moesten dus wel trachten, op andere wijze in hun

levensonderhoud te voorzien.

De „Ros" van den Kleinen Medras, Moseh de Jeuda Piza, wees in

een schrijven Parnassim op den achteruitgang, waaraan de Talmudstudie

bloot stond en gaf het volgende schema tot verbetering aan, dat door Par-

nassim goedgekeurd en uitgevoerd werd:

In plaats van 12 beschikbare plaatsen a ƒ3 per maand in de 2e klasse,

zouden in den vervolge slechts 8 studenten in deze afdeeling geplaatst worden.

Het vrijkomende geld der vier opgeheven plaatsen (jaarlijks ƒ 144, in een

schrikkeljaar ƒ156) zou twee maal per jaar (in de maanden Nissan en Tisrie)

op de volgende wijze verdeeld worden: Na gehouden e.xamen over een
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halachisch onderwerp, door den „Ros" van den kleinen Medras op te geven,

zou aan den besie der zes deelnemers („Magidiem"' uit de eerste klasse een

premie van ƒ25 geschonken worden, terwijl de vijf overigen elk eene

gratificatie van ƒ 15 zouden ontvangen. Na aftrek van dit bedrag van ƒ 100

zou dan het overschot (ƒ44, in een schrikkeljaar ƒ56) ter beschikking van

den Ros worden gesteld om het van tijd tot tijd onder de overige studenten,

die de meeste vorderingen hadden gemaakt, te verdeelen. Zij, die na een

vijfjarig genot van Aspaca geen vorderingen hadden gemaakt, zouden uit den

Medras ontslagen worden.

Deze besluiten (welke in Tisrie 5558 in werking traden) beoogden een

tweeledig doel : het vermeerderen der inkomsten van de Estudantes, zonder

dat Ets Haïm hierdoor voor zwaardere financiëele verplichtingen werd gesteld,

en het aanwakkeren van vlijt.

De goede verstandhouding, die er sinds bijna twee eeuwen bestond

tusschen Ets Haïm en de gemeente, dreigde op het einde van het jaar 1804

verbroken te worden.

Den 24sten Hesvan 5565 richtte de Maamad n.1 een schrijven tot het

genootschap om de salarieering der „Rubissim do Caal", wier salaris uit de

kas der „Sedaca" werd betaald, voor zijne rekening te nemen, daar de

financiën dezer kas in zeer slechten toestand verkeerden en de „Rubissim"

ook met het geven van onderwijs waren belast, hetgeen, volgens hunne

meening, door Ets Haïm moest bekostigd worden.

Ets Haïm weigerde beslist, aan dit verzoek gevolg te geven, daar het

nooit het salaris van die „Rubissim" had betaald en geen bevoegdheid

had, over de gelden van het genootschap voor dergelijke doeleinden te

beschikken. Zij verklaarden dan ook, dat zij dit punt zelfs niet in over-

weging konden nemen.

Hiervan waren langdurige conferenties en correspondenties tusschen

beide besturen het gevolg. Vooral kwam de Maamad op tegen de opvatting

van Parnassim van Ets Haïm, dat zij niet bevoegd waren, over de gelden

van het genootschap voor dit doel te beschikken: Wat was meer in hcj

belang van het onderwijs, dan de leeraren te salariëeren? Zonder hen

zouden de scholen immers als lichamen zonder hoofd zijn ! Zelfs ging de

Maamad zóóver, Ets Haïm voor oogen te houden, dat de gemeente steeds

hare hulp had verleend om, in tijden van verval, Ets Haïm op de been te

houden, waartegen het genootschap van zijn kant zinspeelde op het bedrag,

der gemeente geleend ten behoeve van den bouw harer Synagoge! Deze

onverwikkelijke strijd bleef voorloopig zonder gevolgen.

48



Eindelijk, na onderhandelingen die langer dan een jaar duurden en die
van beide zijden gevoerd werden met den wensch, de goede versiandiiouding
lusschen beide besturen te bewaren, werd den 20sien Tebet 5566 besloten:

1". Dat de Bibiiotheet; („Livraria") van Ets Haïm, die eigendom der
gemeente was en uit de kas der „Sedaca" voortdurend werd uitge-

breid, door het genootschap tegen den taxatieprijs, zijnde ƒ lölü.lü,

zou worden overgenomen

;

2». dat de kosten van het drukken der „Pesaquim" in het vervolg voor
rekening van Ets Haïm zouden zijn;

3". dat het genootschap gedurende vijf jaren aan de kas der „Sedaca"
jaarlijks zou betalen een bedrag van ƒ 250. - voor het beschikbaar
stellen van den Medras en van brandstoffen;

4». dat de kas van „Sedaca" zou genieten l»,, commissie en JOo van de
opbrengst der dividenden van de Engelsche effecten ten name van
Ets Haïm, die door den Maamad geadministreerd werden

;

5". dat indien zijn geldmiddelen niet langer deze uitgaven zouden toelaten,

Ets Haïm dan in een gecombineerde bijeenkomst het recht zou hebben
dit aan te toonen en van deze uitgaven bevrijd te worden.

Tot goed begrip van dezen strijd diene, dat de „Rubi do Gaal" meer
gemeenteambtenaar (hulp voorlezer in de Synagoge, voorlezer bij de gods-
dienstoefeningen ten huize van rouwbedrijvenden, enz.) dan onderwijzer was.

Behalve bovengenoemde schikkingen werden nog enkele veranderingen
in het reglement, dat van het jaar 5488 (1728) dateerde, aangebracht:

De Groote Medras zou voortaan bestaan uit drie klassen van elic zes
„Baalé Tora". Alleen bij overlijden zou een vacante plaats aangevuld worden.
De Aspaca zou in de eerste klasse van ƒ24.— op ƒ 48.— of zelfs op ƒ72.—
per maand kunnen gebracht worden, al naar gelang van den ijver en
bekwaamheid der „Estudantes", in de tweede klasse resp. van ƒ 15.— op

ƒ 30.— of ƒ 45.— en in de derde klasse resp. van ƒ 8.— tot ƒ 16.— of

ƒ 24.— per maand, indien het aantal der op dat oogenblik aanwezige
studenten zou afnemen.

Ook deze maatregel werd genomen, om de studie aan te moedigen.

Verder werd het gebruik afgeschaft, dat Ets Haïm ƒ 200.— per jaar

zou uitbetalen aan den Haham, die als zoodanig Ros van den Grooten
Medras was, en werd de Haham Daniël Cohen d'Azevedo tot Ros
gekozen op een salaris van ƒ 400.— per jaar. Hiervoor zou hij op uren,

waarop geen Medras werd gehouden, de „Estudantes" moeten onderrichten

in de wetten van den Godsdienstcodex („Dinim") om hen tot , Posequim"
(wetbeslissers) op te leiden.
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De „Pesaquim", die sedert 1728 bijna onafgebroken maandelijks waren

ingeleverd en gedrukt, bleven in dezen veelbewogen tijd gedurende zes a

acht maanden geheel achterwege. Den Ten Kisiev 556S bracht de Tezoureiro

hierover een klacht in bij zijn medebestuurders, waarin hij vooral het feit

scherp critiseerde, dat de drukker Proops het geld voor de niet gedrukte

„Pesaquim" had ontvangen, alsof hij ze wel had gedrukt.

Er werd besloten, den betrokken „Hstudanies" op ie dragen, binnen drie

weken hunne „Pesaquim" bij den Tezoureiro in te leveren; terwijl overeen-

gekomen werd, niet meer voort te gaan met hei opgeven van nieuwe,

alvorens rijpelijk over dit punt zou zijn beraadslaagd.

Den 25en Adar daaropvolgende werd besloten, het gebruik om eiken

maand een „Pesaq" te laten vervaardigen, te doen ophouden. Hiervoor zou

in de plaats gesteld worden, dat om de drie maanden de Haham aan alle

leden van den Grooten Medras die in staat zouden worden bevonden, een

beredeneerd antwoord te kunnen indienen, een „Sehela" zou voorleggen,

welke in het Hebreeuwsch, in Rashi-schrift en voorzien van eene vertaling

in het Portugeesch, binnen één maand moest beantwoord worden. Na

onderzoek en goedkeuring van den Haham zou de Tezoureiro order geven

ze te doen drukken. Telkemale zou een bedrag van ƒ 50 verdeeld worden

onder de drie „Estudantes" die het best zich van hunne taak hadden gekweten,

n.1. een premie van ƒ25, een van ƒ15 en een van ƒ10. Uitdrukkelijk

werd als voorwaarde gesteld, dat het antwoord persoonlijk door dengeen,

die het had ingeleverd, moest zijn vervaardigd: zoo mocht blijken, dat een

ander dan de bekroonde het had vervaardigd, zou de betrokkene voortaan

van verder mededingen uitgesloten blijven, ongeacht verdere bestraffing. Dit

besluit werd ten aanhoore van alle studenten in den Grooten Medras afgekondigd.

De eerste drie maanden nadat bovengenoemde beslissing was genomen,

werd op voorstel van den Haham nog niet tot uitvoering overgegaan, daar

de Estudantes nog niet voldoende vlijt hadden betoond.

Den IQén Menahem werd Moseh Edrehi, Jacob Marco Vita en

Selomoh de Moseh a Cohen resp. eene premie van ƒ25, ƒ 15 en ƒ 10

toegewezen.

Door de zooeven genoemde bepalingen werden echter, gelijk de „Ros"

van den Kleinen Medras terecht in eene missive aan Parnassim uiteenzette,

de belangen van zijn leerlingen ernstig geschaad: zij immers hadden nu zéér

langen tijd noodig om promotie te kunnen maken, waardoor de vrees niet

ongewettigd was, dat hun aantal zou verminderen.

Om hierin te voorzien werd den 22sten Tamuz besloten, dat er in de
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beide klassen van dezen Medras in plaats van 18 {zes in de eerste klasse

met eene toelage van ƒ 4 per maand en twaalf in de tweede afdeeling met

ƒ3 maandelijksche Aspaca) slechts 12 plaatsen beschikbaar zouden worden

gesteld {:es met ƒ 4 en zes met ƒ 3 maandelijksche toelage). Het vrijkomende

bedrag van ƒ 18 per maand zou maandelijks onder deze 12 studenten, naar

gelang hunner vorderingen, verdeeld worden.

Ook voor de leerlingen uit de drie klassen der lagere school werd

gezorgd: Ets Haïm richtte tot den Maamad het verzoek, door het verschaffen

der benoodigde gelden hen in de gelegenheid te stellen, de leerlingen dezer

school, die wegens gebrek aan de noodzakelijkste kleeren niet op betamelijke

wijze op de les verschenen, van kleeding te voorzien. Wegens den slechten

toestand der armenkas kon de Maamad voor dit doel slechts een bedrag

van ƒ 340 voor dezen éénen keer beschikbaar stellen, zonder zich in de toe-

komst daartoe te kunnen verbinden. Twintig knapen konden voor deze som
geheel van kleeding worden voorzien.

De strijd, die in 1804 tusschen de gemeente en Ets Haïm over het

bezoldigen van de „Rubissim", ontbrand, doch in het volgende jaar weder

bijgelegd was, laaide in 1810 nog heviger op.

In April van genoemd jaar ontvingen Parnassim der gemeente vanwege

den Minister van Binnenlandsche Zaken een „Concept Reglement voor het

Hollandsch Portugeesch Israëlietisch Kerkgenootschap in dit Koningrijk". In

hoofdstuk 14 van dit Ontwerp kwamen verschillende artikelen voor, waarbij

Ets Haïm ten nauwste betrokken was.

Zoo bepaalde b. v. artikel 1, dat het College van Parnassim de „Super-

entendentie" over alle pieuse gestichten en instellingen der gemeente zou

hebben ; art. 2 schreef voor, dat de bestaande collegiën en instellingen, welke

bij het tegenwoordige reglement niet vernietigd worden, op dezelfde wijze

zouden blijven bestaan, uitgezonderd het Theologisch Genootschap Ets Haïm

en het Jongensweeshuis, genaamd Aby Jetomim, waarvan de Directie aan

zekere nadere bepalingen, veranderingen en schikkingen zou worden onder-

worpen.

Art. 3 bepaalde, dat het Theologisch Genootschap Ets Haïm zijn zorgen

over het gansche schoolwezen, van de hoogste tot de laagste klasse, zou

moeten uitstrekken en dat het bestuur daarover door de Regenten zou

uitgeoefend worden. De tegenwoordige leeraren of schoolmeesters zouden

in het genot hunner gewone tractementen of salarissen worden gelaten en in
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het vervolg, evenals de overige Theologanten, uit de kas van het genootschap

gesalarieerd worden. Ter vergoeding dezer uitgaven zou het gedurende de

Jrie eerste jaren uit de armenkas der gemeente eene jaarlijksche bijdrage

van ƒ 5<X).— genieten.

Art. 6 bepaalde, dat de benoeming van nieuwe leeraren voortaan zou

geschieden door Regenten van Ets Haïm in overleg met het college van

Parnassim. terwijl art. 7 den Parnassim der Gemeente de verplichting

oplegde, aan de weduwen van de op dat oogenblik fungeerende leeraren

(als zijnde tot dusverre door hen alleen aangesteld) de gewone pensioenen

toe te kennen. Parnassim en Regenten zouden onverwijld eene commissie

benoemen, om de reglementen van het Genootschap te herzien en onder

nadere goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken daarin de

noodige verbeteringen aan te brengen, het schoolwezen te regelen en te

zorgen, dat de onderwijzers hunne leerlingen onderwijzen in de vertaling van

Bijbel en Gebeden zoowel in het Portugeesch als HoUandsch (art. 9) ')•

Art. 10 schreef voor, dat in den vervolge geen leeraar of schoolmeester

zou mogen worden aangesteld, tenzij hij, behalve in het bezit van de overige

vereischten, ook de Hollandsche taal goed kon spreken en schrijven.

Art. 17. verplichtte regenten van alle pieuse gestichten der gemeente

zonder onderscheid eens in het jaar rekening en verantwoording te doen

aan het College van Parnassim.

Over een zóó vérstrekkend ontwerp, dat in zóó nauw verband stond

met de financiën van Ets Haïm, (vooral wat betreft het salariëeren der

„Rubissim"), kon natuurlijk niet onmiddellijk eene beslissing genomen worden.

Het Genootschap vroeg dus eene conferentie aan bij den Maamad, om

hierover van gedachte te wisselen, temeer waar de geldmiddelen van Ets

Haïm in zéér treurigen toestand verkeerden en de laatste drie jaren een

') Den lOcn Juli liad Koning Lodewijk Napoleon het „Besluit, opzigtelijk het gebruik

der te vertalene Bijbel, uit de Hebreeuwsche in de Nederduitsche Taal, door de Hollandsche

Hoogduitsche Israëlietische Gemeente binnen het Rijk" uitgevaardigd.

Volgens art. 3 van dit besluit zou iedere onderwijzer gehouden zijn, al zijn leerlingen

uit die vertaling (die echter nimmer is verschenen!) te onderwijzen, met verbod fan de

• S- Joodsche taal gebruik ie maken-

De Portug Israël. Godsdienstonderwijzers waren dus niet gedwongen, alleen in het

HoUandsch, met uitsluiting van het Portugeesch, te onderwijzen.

Over den toenmaligen taalstrijd zie men: Izak Prins „Het Joodsch in Nederland" in

„de (Groene) Amsterdammer" No. 2002 en J. S. da Silva Rosa in „Centraalblad voor

Israëlieten in Nederland" 32' Jaargang, No. 6 en 9 (21 April en 12 Mei 1916».
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bclant;iijk tekort haddeti opj^eleverd, daar verschillende StaatsFondsen geen

rente uitbetaalden.

Den 27sten Mei ISIO vond deze gecombineerde bijeenkomst plaats,

waarin de Tezoureiro, na den slechten Rnanciëelen toestand van Ets Haïm
te hebben aangetoond, erop wees dat binnen zéér korten tijd het bestuur

moest aftreden en de aangelegenheid van Ie veel gewicht was, om in een

7.ÓÓ kort tijdsbestek behoorlijk te worden behandeld.

De president der gemeente verzocht toen Regenten, den 3lsten van de

maand weder bijeen te komen» in weiken tijd hij de zaak met zijn college

zou bespreken ; doch op verzoek van den Te/.oureiro werd die bijeenkomst

tot 5 Juni uitgesteld, den dag, waarop de nieuwe regenten van Ets Haïm
zouden gekozen worden.

Het nieuwe bestuur stond dus reeds dadelijk voor eene moeilijke taak:

ook zij konden niet zoo dadelijk over zulke diep ingrijpende veranderingen

eene beslissing nemen. Zij richtten dan ook 16 Augustus een schrijven aan

den Maiiniad waarin zij om uitstel verzochten ten einde de zaak rijpelijk

te kunnen overwegen. In eene vergadering van 12 September las de Tezou-

reiro het antwoord van den Maamad voor, dat behelsde een verzoek van

Parnassim, om zoo spoedig mogelijk eene beslissing te nemen en hun antwoord

schriftelijk met hunne overwegingen in te leveren, daar zij verplicht waren,

den Minister van antwoord te dienen. Het oordeel dezer vergadering was,

dat bovengenoemd art. 3 geheel in strijd was met de „Ascamot' van het

genootschap, en dat de enorme jaarlijksche tekorten (het laatste jaar een van

/'I300 a /' 1400) die in de toekomst zeker nog zouden toenemen, vooral

door de tiërceering der HoUandsche Staatsfondsen, Ets Haïm dwongen

maatregelen ter bezuiniging te nemen. Het was hun dus niet geoorloofd, de

jaarlijksche uitgaven met /' 1400 te vermeerderen, waardoor niet alleen de

financiën van het genootschap zouden geruïneerd worden, maar Ets Haïm
zeker zou ten gronde gaan. Hoe zouden zij dus, zoo schreven zij aan den

Maamad, erin kunnen toestemmen, het genootschap nog zwaarder te belasten

door de onderwijzers te salariëeren, die aan het genootschap zeer weinig

nut konden aanbrengen? Ook de toegezegde som van ƒ500 per jaar ge-

durende drie jaren zou weinig helpen, daar dit na dien termijn zou eindigen

en er tot dien nog een jaarlijksch tekort van ƒ900 zou zijn. Ets Haïm, dat

tegen alle overige wijzigingen geen bezwaar had, kon met dit punt niet mede-

gaan; het verzocht tevens, zijn aanmerkingen den Minister van Binnenland-

sche zaken voor te leggen.

In de vergadering van 2 October ISIO werd eene missive van den

Minister voorgelezen, waarin deze o.a. Parnassim der Gemeente en „Direc-
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teuren" van Ets Haïm gelastte, om wederzijdsche gecommiteerden te benoemen,

ten einde ten spoedigste met elkaar in onderhandeling te treden en pogingen

in het werk te stellen, om de bezwaren tegen "s ministers dispositie, voor

zoover zij betrekking hadden op den financiëelen toestand van het genoot-

schap, uit den weg te ruimen. Bovendien werden Parnassim aangeschreven,

den minister van den uitslag der pogingen van genoemde gecommiteerden

op de hoogte te stellen.

Gevolg gevende aan deze lastgeving, benoemde Ets Haïm uit zijn midden

David ïei.\eira d'Andrade, David a Cohen en Jacob Coronel Pereira

en gaf dezen algeheele volmacht, met eene deputatie uit den Maamad

bestaande uit Jacob Orobio de Gastro, Jacob de Dd. Hisqu. Israël

Pereira en David de Selomoh Machorro over de financiën van het

genootschap te beraadslagen. Den 29sten October, len en 4en November

hield deze gecombineerde commissie hare bijeenkomsten, waarin de gedepu-

teerden van Ets Haïm den financiëelen toestand bloot legden en zich genood-

zaakt zagen wegens de vele moeilijkheden die zich opdeden om daarin

verbetering te brengen, van alle Apacot en Salarissen, die ten laste van Ets

Haïm waren, 15 0,1 af te trekken. Eerst dan zou het genootschap de ge-

vraagde salariëering der drie „Rubissim" der scholen (die uit vijf klassen

bestonden) voor zijne rekening kunnen nemen, voorloopig voor drie jaren,

waarvoor de Maamad jaarlijks ƒ880 uit de armenkas zou betalen en tevens

toestemming gaf om een bedrag van £ 2000 bankkapitaal om te zetten in

£ 7000 aandeden Zuid-Zee Compagnie, hetgeen voor Ets Haïm een rente-

vermeerdering van ƒ -400 'sjaars zou opleveren. Na dezen termijn van drie

jaren zouden de financiën van het Genootschap herzien worden, uit welker

toestand zou blijken, of de getroffen regeling zou kunnen voortgezet of

moeten gewijzigd worden.

Den 7en November werd deze overeenkomst tusschen beide deputaties

geteekend en de Minister hiervan in kennis gesteld; deze keurde haar bij

missive van 14 November goed.

Met ingang van Ros Hodes Tebet ging de vermindering van alle toe-

lagen en salarissen met 15 "o reeds in.

Den lOen April 1812 werd deze vermindering op S»,, teruggebracht,

terwijl eerst in 1817 (Ros Hodes Sivan 5577) alles op het oorspronkelijke

bedrag werd bepaald.

Zoo was dan, door toegeven van beide partijen, deze kwestie voorloopig

opgelost. Als verdere bezuinigingsmaatregel werd, na den dood van R.

Sklomoh de Is. Jessurun. '), die behalve Estudante in de eerste klasse

) De Bibliotheek, door hem nagelaten, werd den 27en, 30sten en 3Isten December 181 1
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van den Grooten Medras ook Bibliothecaris was, besloten laatstgenoemde

Functie op te heffen en de Bibliotheek onder toezicht van den Tezoureiro

te stellen. Doch nog in hetzelfde jaar werd Jacok de 1:liP.zi:r Ferrares
ais Bibliothecaris, tevens Ros van den Kleinen Medras, benoemd.

Lang zou echter de met veel moeite getroffen regeling niet van kracht

blijven: In de vergadering van 16 Augustus 1815 deed de President de

niededeeling, dat hij den 8en van die maand een schrijven van den Maamad
had ontvangen, waarin de uitnoodiging was vervat, den 22stcn Augustus in

eene bijeenkomst van Parnassim te verschijnen om uit elk der beide colleges

eene commissie te benoemen, om verschillende wijzigingen in het reglement,

ter verbetering van het onderwijs, aan te brengen.

De Maamad benoemde uit zijn midden tot leden dezer Commissie

:

JAcoK Mendes de Leon en Semuel de Moseh Mendes da Costa,
terwijl Ets Haïm aanwees: Is. Capadoce Jr. en Jacob Orobio de Castro.
Den 19den Augustus van het volgende jaar, na langdurige besprekingen, werd
in de vergadering van Ets Haïm een ontwerp-reglementuitbreiding voorge-

steld, waarvan wij, om de wille der curiositeit, de inleiding hier laten volgen

:

„Wanneer men zonder vooroordeel de tegenwoordige verwaarloosde

„gesteldheid van dit Instituut gadeslaat, en de aanzienlijke sommen, welke

„hetzelve zoo van de revenuen van deszelfs eigendommen als van de jaar-

„lijksche contributiën, telkenjare grootendeels ten onnutte uitgeeft, in aanmer-

„king neemt, en men van een anderen kant beschouwt hoe noodzakelijk het

„voor onze gemeente is, dat deze inrichting zoovee! mogelijk dien luister en

„dat nut worde bijgezet, welke haar als de leerschool onzer Godsdienst en

„onzer pligten zoozeer noodzakelijk is, zal men niet kunnen ontkennen, dat

„sommige veranderingen en vele verbeteringen, zoowel in het bestuur als in de

„studiën onontbeerlijk zijn— Alzoo dit Genootschap nu de vereischte pecuniëele

„middelen bezit, om zoowel ten dienste der Godsdienst door ons beleden alsook

„ter eere onzer gemeente hierin mede te kunnen werken, zal het ongetwijfeld

„alle deszelfs kragten inspannen, om zoo ras en zoo spoedig mogelijk het ge-

„wenschte doelwit te bereiken." Aan het slot van deze inleiding komt de zeker

niet onjuiste mededeeling voor: ..Om als het ware het noodzakelijke der te deze

„bedoelde ampiiatie meer klem bij te zetten, kan men onbeschroomd hier

„bijvoegen, dat eene goede hoeveelheid artikels der oude Reglementen reeds

„sedert lang, door tijd en omstandigheden, buiten effect zijn geraakt, zoodanig

„dat men bijkans zoude kunnen verzekeren, dat er geene hoegenaamd bestaan."

publiek te Amsterdam geveild. De catalogus daarvan werd hij Belinfante en Co. aldaar

gedrukt (5572). Te zijner huize (Rapenburgerstraat 118) werden ook veilingen gehouden,

zoo op 8 Sept. 1802, waarvan de Livraria-D. Montezinos den catalogus bezit.
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X'o'gens deze .ampliatie" zou de voorzitter minstens één maal per week

en Grooten en Kleinen Medras moeten inspecieeren, de overige regenten

eunelings twee maal.

Betreffende het Onderwijs (Hoofdstuk II) werden de volgende bepalingen

emaakt: De vragen (Sehelot) zullen wederom worden ingevoerd; twee maal

er jaar zouden door den Opperrabbijn, met voorkennis en onder goed-

euring van Heeren Regenten van het Genootschap, prijsvragen uitgeschreven

rorden. Het antwoord, dat het meest voldeed, zou met een eereprijs van

"25 bekroond worden, het daaropvolgende met eene premie van ƒ 15, beide

edragen uit te keeren in geld of in boekwerken, ter keuze van de bekroon-

en. De bekroonde werken zouden stipt één maand vóór het Wekenfeest

1 druk worden uitgegeven ; de onkosten zouden voor rekening van het

jenootschap zijn, de opbrengst tot deszelfs voordeel. De beslissing over het

:>ekennen der prijzen bleef den Opperrabbijn overgelaten, met dien verstande,

at hij Regenten een kort verslag zijner motieven zal dienen te geven,

iehalve de studenten zouden alle gemeenteleden mogen mededingen.

Om aan het ernstige gebrek aan bekwame predikers een einde te

naken, zouden eenige „Estudantes" uit den Grooten Medras op verschillende

ijdstippen gratis in de Synagoge eene predikatie in de Portugeesche taal

noeten uitspreken. Hij, die zich het best van die taak zou kwijten, zou met

en gift van ƒ 30 worden beloond, en de op hem volgende met een bedrag

'an ƒ 10. Deze predikaties zouden eveneens in druk worden uitgegeven,

zoodat er eens in het jaar een boekdeel van zal in het licht komen, het-

welke, zoo men hoopt, ter eere van het Genootschap, ja zelfs der geheele

.gemeente zal verstrekken."

Betreffende het lager Hebreeuwsch onderwijs, dat tot vóór korten tijd,

óór de oprichting der Gemeente-Armenschool (in 1813) geheel door Ets Haïm

lekostigd was geworden, werden in Hoofdstuk IV de volgende bepalingen

;emaakt: De drie bestaande klassen der lagere school zouden aan de be-

noeiingen van het Genootschap onttrokken en het Bestuur der Armenschool

'erzocht worden, zich met het geven van dat onderwijs te belasten, vooral

laar de meisjes, indien deze scholen apart zouden blijven voortbestaan, aan

len eenen kant geen onderwijs in de Hollandsche taal zouden genieten,

erwijl zij aan den anderen kant verstoken zouden zijn van het onderricht

n de Hebreeuwsche taal.

Om te voorkomen, dat deze nieuwe regeling zou kunnen worden aan-

;emerkt als strijdig met artikel 154 van het Reglement der Gemeente, dat

Ie zorgen van Ets Haïm zich zullen uitstrekken tot het geheele theologische

schoolwezen in de Gemeente, zou dit artikel eenvoudig veranderd worden.



De benoeming van een nieuwen leeraar of schoolmeester zou gezamenlijk
door lïis Haïm en Parnassim geschieden. Het Genootschap zou een jaar-

lijksche subsidie van ƒ150 aan de Armenschool verleenen, en tevens de
kosten voor de benoodigde boeken voor het aldaar verstrekte theologische

onderwijs voor zijne rekening nemen.

In Hoofdstuk V, dat over de Financiën van het Genootschap handelde,

komt onder anderen de bepaling voor: „mochten de uitgaven de inkomsten
„overtreffen, de studenten op hunne maandgelden, de geëmployeerden op
„hunne salarissen en de Armenschool op hare subsidie in deze noodzakelijke

„uitgaven proportioneel moeten dragen, zoodat de uitgaven de inkomsten
„iiinimcr ic boven gaan."

Nadat deze „ampiiatie" was goedgekeurd, werd bepaald, dat alle

wijzigingen met ingang van 28 Tisrie 5577 in werking zouden worden gesteld.

Door het bewilligen in deze overeenkomst heeft Ets Haïm een groot

deel van zijn historische taak uit handen gegeven ; met bevreemding mag
men zich afvragen, welke overwegingen het ertoe hebben gebracht, dezen
maatregel, die later van zóó nadeeligen invloed op den gang van het lager

Godsdienstonderwijs bleek te zijn, zonder verzet goed te keuren.

De overeenkomst met de Armenschool werd herhaaldelijk gewijzigd,

steeds ten nadeele van Ets Haïm. Zoo werd 19 Maart 1819 overeengekomen,
dat de jaarlijksche subsidie ƒ150 zou bedragen, benevens ƒ200 voor de

noodige boeken; 16 April 1820 werd bepaald, dat Ets Haïm zou ontheven
zijn van het geven van lager Hebr. en Godsdienstonderwijs en dat dit

onderricht aan de Armenschool der Gemeente zou worden opgedragen. Het
Genootschap was echter gehouden, het Hoofd dezer school te salariëeren tot

een minimum van ƒ400 en een maximum van ƒ500; terwijl het tevens

ƒ200 per jaar moest bijdragen als aandeel in de algemeene schoolbehoetten

en de bezoldiging van een „ondermeester", en ƒ 200 voor de benoodigde boeken.

Bij overlijden van het Hoofd zou zijn opvolger benoemd worden door

Regenten der School en van Ets Haïm gezamenlijk; welke laatste bepaling

ook thans nog van kracht is.

Na het overlijden van Haham Daniel Cohen d'Azevedo (4 Kisiev

5583 = 18 November 1822) bleef de vacature van opperrabbijn zeer langen

tijd (tot 1900) onvervuld. Als assessoren fungeerden Jacob de Eliëzer

Ferkares en Selomoh de Abraham a Cohen Pereira. Als Ros van

den Grooten Medras werd hij tijdelijk opgevolgd door Imanuel Rephael
Oheb Abendana (overl. 12 Adar II 5586 = 21 Maart 1826) en Jacob
Marco ViTA (overl. 27 Nissan 5595 = 26 April 1835).
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Geschiedde tot dusverre de bevordering van de eene naar de andere

.lasse der beide Medrassiin door een zoogenaamd „Hscuta" londerzoek) bij

len Haham, en werden de Haham en de Assessoren uit de leden der hoogste

fdeeling van den Grooten Medras gekozen, bij Koninkhjk Besluit van

3 October 1825 werd van staatswege een Reglement op het examen en de

oeiating der Israëlietische Godgeleerden, onderwijzers of leeraren vastgesteld. '

•r werden twee Godgeleerde rangen ingesteld: Magid en Bangal Darsjan,

k-aarvan uitsluitend de eerstgenoemde de bevoegdheid verleende toi liet geven

an Godgeleerd onderwijs op de Seininariën en tot het houden van leerredenen.

Koning Willem I, die met zijn Koninklijke Besluiten overal ingreep,

.-enschte (bij Besluit van 21 October 1826, Nr. 275) een onderzoek te doen

istelien omtrent den staat der Seminaria, waarbij hij tegelijkertijd het plan

.Gesierde, een Algemeen Israëlieiisch Seminarium te Amsterdam op ie richten.

>arnassim der Gemeente moesten vóór den Isten December van dat jaar bij

len Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. inleveren

:

en staat van het Seminarium binnen hunne gemeente met nauwkeurige

pgave van het doel en strekking der bestaande inrichting, van de wijze

:an beheer en van het Onderwijs.

In eene gecombineerde vergadering van den Maamad en Ets Haïm

ferd het antwoord opgesteld. Tegen het oprichten van een Algemeen

sraëlietisch Seminarium werd het volgende aangevoerd: „Daar zich vele

zwarigheden opdoen tot het nemen dier maatregelen, en welke meestal bestaan

niet alleen in een geheel andere uitspraak, doch in afzonderlijke talen bij beide

gemeentens in gebruik, bijzondere gebruiken als anderzins, is ons zulks

als ondoenlijk voorgekomen om deswegens iets rechtschapen te kunnen

voorstellen; en dus wel integendeel, als onbestaanbaar gebleken."

Nadat Ets Haïm had toegezegd verschillende verbeteringen aan te

irengen, waardoor het in de behoefte der tegenwoordige Portugeesch-Israël.

jemeenten binnen het Rijk en in de Koloniën zou kunnen voorzien, werd

lit plan opgeheven. »)

# *
*

Na den dood van Jacob Marco Vita werd tot Ros van den Grooten

*) Zie: Verordeningen voor het Israëlitisch Kerkgenootschap binnen liet Konin^riik

er Nederlanden, 2e deel, Nr LXXXIV.

-| Tijdens de inlijving van Holland bij l-rankrijk had de toenmalige regcering, evenals

mder die van Koning Lodewijk Napoleon, het plan opgevat, de Portugeesche en Hoog-

luitsche getneenten te doen samensmelten. Door tusschenkomst echter van Dr. Imanuel

!;apadoce werd de uitvoering van dit plan tegengehouden.

Vgl. Koenen, Geschiedenis der Joden in Nederland, p. 385.



Medras benoemd 1\li'iiael Haim Hisqiau Ishac Menui-s l>e Soli.a (overl.

28 Tebet 5609 = 22 Januari 1849).

Hier volgc cene opgave zijner opvolgers: Haim Ri:i'iiAiii. de David
MoNTi.ziNos (overl. 5 Adar 562(5 = 21 Februari 1866); Daviu Lohes
Cardozo (overl. 21 Nissan 5650 =- 10 April 1890) in verceniging met

Hleazar Ahakon de J" Vaz Dias (overl. 5 Ijar 5645 = 20 April 1885),

(beurtelings één jaar); Jahacob im: Aharon Mendes Chumaceiro, rover!.

7 Adar I 5660 --^^ 7 Maart 1900), Ishac de Jeudah Palache en Aharon
DF. Sei.omoii Rodrigues Pereira, beurtelings zes maanden.

Kort na het overlijden van Rubi CHUAtACEiRO werd de Opperrabbijns-

zetel, die sedert 1822 onbezet was gebleven, weder ingenomen door Haham
Ishac Palache, wiens installatie als zoodanig op den 17dcn Menahem 5660

= 12 Augustus 1900 met veel plechtigheid plaats vond. ')

Beurtelings fungeeren de beide Hahamim gedurende één jaar als Ros

in den Medras.

M Eenige weken te voren (11 Tamoez = 8 Julit was zijn ambtgenoot, Haham Pkreira,

als zoodanig van de Portug.-Israël. Gemeente te 's-Gravenhage geïnstalleerd.
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(jedurende het verdere gedeelte oer 19e eeuw deden zich geen schok-

ende gebeurtenissen voor.

Eene gewichtige verandering in hei Onderwijs vond plaats tengevolge

an de door de Hoofdcommissie voor de zaken van het P. I. Kerkgenoot-

:hap ingestelde Verordeningen voor de examina van Godgeleerden en Gods-

enstonderwijzers ilS72l. Ets Haïm moest daardoor ook het onderwijs in

; profane wettenschappen in zijn programma opnemen, en dat wel door het

irstrekken van klassikaal onderricht.

Reeds eenige jaren tevoren hadden enkele leerlingen privaat onderwijs

deze vakken buiten het Seminarium, ten huize der leeraren ontvangen,

aar dit was nu niet meer voldoende.

Volgens art. 25 van Hoofdstuk 1\' van hei in 1877 vastgestelde reglemcni

orden, naast de Godgeleerde vakken, in de Rabbijnenafdeeling de volgende

ofane vakken gedoceerd: Nederl. Taal, de Humaniora, de moderne talen,

'iskunde. Aardrijkskunde en Geschiedenis; terwijl de Verordening van den
Jsten December 1883, regelende het E.xamen van Portug. Israël. Godge-

srden ') voor het v-erkrijgen van den Graad van Magid vordert een bewijs,

II de Candidaat aan een der Nederlandsche Universiteiten ais siudeni

m worden toegelaten. De laatste eisch wordt, sedert de Verordening van

September 1897 ook aan hem, die den Graad van Darsjan wil verkrijgen,

:steld 2).

Nadat in 1870 de Gemeentelijke Armenschool, die bijna uitsluitend aan de

(orbereidende klasse van het Seminarium (de „Tusschenschool") leerlingen

d geleverd, opgeheven was, ontstonden er spoedig klachten over den

hteruitgang van het aantal leerlingen. Bovendien werd in den aanvang van

t jaar 1877 ernstig geklaagd over de gebrekkige opleiding door het gemis

n een bekwamen Rector en over het feit, dat er geen geschikte opvolgers

r beide toenmaals fungeerende Geestelijken, die reeds op gevorderden leehijd

iren, voorhanden waren.

Er gingen zelfs stemmen op, om den Opperrabbijnszetel, die sedert den

lod van Daniël Cohen d'Azeveho in 1822 onbezet was gebleven, weder

doen bezetten.

De beschouwingen hierover in eene gecombineerde vergadering van

jrnassim der Gemeente en Regenten van Ets Haïm geleverd, kwamen op

t volgende neer

:

De aanstelling van een Opperrabbijn werd in het algemeen voor de

') Verordeningen voor het Portug. Israël. Kerkgenootschap, Nr. ti.

») Ibid. Nr. 8.



Gemeente wenschelijk geacht, doch het beroepen van een Haham uit het

Buitenland voor onraadzaam gehouden wegens diens onbekendheid met taal,

zeden en gewoonten der Gemeente, hetgeen den gunstigen invloed, die van

het geestelijk Hoofd der Gemeente verwacht werd, zou bemoeilijken.

Ten aanzien van de belangen van Ets Haïm werd opgemerkt, dat de

aanstelling van een Opperrabijn uit het Buitenland bij de studenten de lust

tot verdere studie zou kunnen in gevaar brengen.

De geschetste slechte toestand van den gang van het Onderwijs werd

volkomen beaamd, maar ook daarin zou een Opperrabijn weinig verandering

kunnen aanbrengen. De aanstelling van een Rector, mits een Nederlander,

zou echter van vee! nut kunnen zijn.

Een der leden gaf in overweging de twee studenten aan het Seminarium,

van wie gunstige resultaten te wachten waren, hunne studiën te doen vol-

tooien aan het Nederl. Israël. Seminarium, eene inrichting die sedert het

aanvaarden van het Rectoraat door wijlen Dr. J. H. Dunner aan de eischen

des tijds beantwoordde. Hierdoor zou men kunnen geraken tot het aanstellen

van een Opperrabbijn uit eigen boezem.

Noch van het aanstellen van een Haham, noch van het zenden van

studenten naar het Nederl. Israël. Seminarium is echter iets gekomen. Als

eenig middel tot verbetering van den ellendigen toestand van het onderwijs

bleef dus over het benoemen van een Rector.

Als zoodanig werd de Conrector van het Nederl. Israël. Seminarium

A. VAN LoEN (thans Opperrabbijn der Nederl. Israël. Gemeente te

's-Gravenhage) benoemd, die een volledig leerplan voor Ets Haïm ontwierp

en tevens hoffelijk aanbood, zijn honorarium in overeenstemming met de

financiëele draagkracht van Ets Haïm te brengen (14 Aug. 1877).

In het volgende jaar werd de ,,Tusschenschool" opgeheven, nadat aan het

Seminarium een eerste of laagste klasse was toegevoegd, waarin reeds jongens

van 11-jarigen leeftijd, na afgelegd gunstig examen, konden worden toegelaten.

Gedurende elf jaar, tot zijne benoeming als Opperrabbijn van het

Ressort Groningen, bleef de Heer A. van Loen als Rector aan het Seminarium

verbonden. In dien tijd had hij het voorrecht, twee studenten aan de door

hem gereorganiseerde Inrichting hunne studiën aldaar te hebben zien voltooien,

door het behalen van den Graad van More. In zijne missive, waarin hij

om ontslag als Rector vroeg, schreef hij o.a. : „Alhoewel met leedwezen,

verlaat ik de Inrichting met gerustheid, daar er personen in Uw midden

zijn, die mijne betrekking kunnen vervullen".

Den aftredenden Rector werd op de meest eervolle wijze ontslag ver-

leend (31 Mei 1888).
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Den 3<;n Juli duaropvolgende werd de tegenwoordige Hahani der

Gemeente, Ishac de Jeldah Palache, als zijn opvolger benoemd, en als

zoodanig den 30s<<-"n Juli geinsialleerd.

Ets Haïm, de „boom des levens", die gedurende drie eeuwen vele

stormen heeft medegemaakt, staat nog immer ongeschokt overeind. Zijn

zijne vruchten niet meer zoo talrijk als voorheen, zij hebben nog niets van

hunne sappen verloren, hebben nog steeds hunne frischheid behouden.

Moge deze forsche boom ook in den vervolge vele vruchten opleveren,

om mede te kunnen arbeiden tot den bloei onzer Gemeente in het bijzonder

en van het Jodendom in het algemeen !

Mogen Ets Haïm wederom, gelijk in vroegere tijden, van heinde en verre

levenssappen toevloeien

!
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BIJLAGE I.

DE BIBLIOTHEEK.

Tot datgene, wat in de eerste plaats noodig was om het onderwijs op

de meest vruchtdragende wijze te doen plaats vinden, behoorde het inrichten

van eene Bibliotheek.

Reeds in het eerste reglement, dat kort na de stichting van Talmud Tora

werd vastgesteld, komt de bepaling voor, dat iedere „Rubi" eene boekerij

livraria) te zijner beschikking zou hebben. Deze boekerijen droegen uit-

sluitend het karakter van vakbibliotheken, waarin meer in het bijzonder die

werken werden opgenomen, die de leeraren direct bij hun onderwijs noodig

hadden.

Bovendien was er een algemeene Bibliotheek, waarin zooveel mogelijk

alles werd opgenomen, wat maar eenigszins bij de studie van nut kon zijn.

Tot hei jaar 1806 behoorde de Bibliotheek aan de Gemeente („A Livreria

que esta em Es-haim pertenesente aeste K. K. fica a custudia e augmento

della a cargo dos Parnassim e Tezoureiro de Talmud Tora e Es-haim" .

Parnassim mochten de benoodigde boeken voor rekening der Gemeente

aankoopen; het door hen daarvoor uitgegeven geld werd door den „Gabay

da Sedaca" aan den Tezoureiro terugbetaald.

Na de Vereeniging (L'niao) der drie gemeenten in 1639 werd bij art. 10

van het nieuwe Reglement bepaald, dat er eene kamer zou aangewezen

worden, waarin de boekerij zou gehuisvest worden. De zorg daarvoor werd

den Tezoureiro opgedragen, wiens taak het tevens was, de titels der boeken

in een catalogus in te schrijven en voor hun goeden staat zorg te dragen.

Hen gesalarieerde Bibliothecaris was toen nog een onbekend verschijnsel.

Eerst in het jaar 1672 kwam hierin verandering: den lOen Nissan 5432

werden als Bibliothecarissen benoemd de beide Hazanim Joseph de Faro

en Imanuel Abenat.\r Mello, die beurtelings gedurende een half jaar

hunne functie zouden bekleeden, waarvoor zij samen ƒ 70 per jaar zouden

genieten. In het volgende jaar werd eerstgenoemde van zijne functie, wegens

ziekte, ontheven en Aben.\tar Mello alleen met het beheer der boekerij

belast, tegen een jaarlijksch salaris van ƒ 50, te betalen uit de kas van

Ets Haïm (25 Sivan 5433).

Na hem was sedert 1682 als Bibliothecaris werkzaam Hazan Abraham
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CoHEN DE Lara. in 1707 opgevolgd door Akraha.m Aboab da Fonseca,

Zijn eerste opvolgers waren: in 1710 Jacob Ahenyacak Bonüia (tegen een

jaarlijksch salaris van ƒ SO) ; in 1719 Ishac Aboab da Fonseca en Ishac

Jeudah Leao Templo, beiden „Hazanim da Hebra".

In de instructie van deze beide laatstgenoemden waren o.a. de bepalingen

opgenomen, dat zij geen boeken mochten uitleenen, zonder schrificiiiko order

van één der Parnassim; dat zij belast waren met het openen van den Mcdias

's morgens en 's middags een kwartier vóór den aanvang der studiën; het

aangeven der gevraagde boeken gedurende de leeroefeningen en lici weder

opbergen na afloop daarvan!

Op verschillende openbare verkoopingen werd voor niet onbelangrijke

sommen aangekocht: zoo uit de nagelaten boeken van Haham Aboab (1693)

voor een bedrag van ruim ƒ500; op eene veiling, gehouden door D» Nunes
ToRRES in 1696 voor ƒ72. Uit de nagelaten boeken van David Sarphati

in 1710 voor bijna ƒ 80; op eene openbare veiling te Amsterdam in 1811

voor ruim ƒ 200.

Na de ontslagname van Ishac Aboab da Fonseca in 5490 werd be-

noemd JosEPH CoHEN Belinfante, die gezamenlijk met Ishac Jeudah
Leao Templo de functie van Bibliothecaris uitoefende. Na den dood van

Templo (Hesvan 5501) werd één Bibliothecaris voldoende geacht en bleef

als zoodanig Belinfante op een salaris van ƒ90 (i. p. v. ƒ60) werkzaam,

welk salaris in 5506 tot ƒ 100 werd verhoogd.

In 5514 verzocht hij, wegens gevorderden leeftijd, ontslag, en werd op

zijn verlangen zijn zoon Ishac tot zijn opvolger benoemd, die weder in

5531 door zijn zoon Joseph werd opgevolgd

Behalve door aankoop werd, hoewel zéér zelden, de boekerij ook door

schenking uitgebreid, zoo in 5532 door de nagelaten boeken van Josiau

Tartas, in 5553 van Jeudit Teixeira de Mattos.

In 5565 werd, na den dood van Joseph Cohen Belini-anïh, tot

Bibliothecaris benoemd Jeudah de Moseh Piza, op een salaris van ƒ 100

plus emolumenten. Hij had tevens tot taak, eiken Ros Chodes in de beide

Medrassim de Aspacot te verdeden.

Na de overdracht van de Bibliotheek aan het Genootschap (25 Tebet 5566)

werden benoemd Ribi Semuel Mendes da Solla en Ribi Selomoh Jessurun,

tegen een salaris van ƒ60 elk. Hun werd uitdrukkelijk verboden, eenig

A'erk uit te leenen, behalve ten behoeve van het bewerken der „Pesaquim"

gedurende acht dagen.

Zij werden belast met het bewerken van een Catalogus, die in 5568 (1808)

n druk verscheen.
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Bij dezen Catalogus voljjde men het toenmaals gangbare systeem:

aiphabetische volgorde en verdeeling volgens het formaat. Wegens het niet

opgeven van plaats en jaar van den druk heeft deze Catalogus geen biblio-

graphische waarde.

Naar hetzelfde systeem werd, door de Bibliothecarissen Jacob de

Eliëzer Ferrares en zijn schoonzoon Rephael de David Montezinos,

in 5603 (1843) een Catalogus in druk uitgegeven, die, evenals de in 1858

uitgegevene, aan hetzelfde euvel mank gaat ').

Na het overlijden van R. Sei,omoii Jessurun werd R. Jacob de

Eliëzer Ferrares als Bibliothecaris benoemd (1811), terwijl in Juli 18 17

naast hem R. Selomoh Cohen Pereira (tot zijn dood in I828J als zoodanig

werd aangewezen, welke weder werd opgevolgd door R. Selomoh Cohen

RoDRiGUES, die slechts één jaar fungeerde.

In 1829 werd Jacob de Jacob Ferrares naast zijn vader benoemd,

in welke functie hij werkzaam bleef tot het jaar 1842, waarin hij als Haham

der Portug. Israël. Gemeente te 's-Gravenhage werd gekozen Hij werd

opgevolgd door zijn zwager Rephael Montezinos (18 Juli I842i die een

voorloopig salaris van ƒ30 per jaar zou genieten.

In 1866, na zijn overlijden, werd zijn zoon David Montezinos als

Bibliothecaris benoemd, in vereeniging met Jacob Mendes Chumaceiro.

David Montezinos komt ontegenzeglijk de eer toe, het ambt van Biblio-

thecaris van het Portug. Israël. Seminarium in wetenschappelijke banen te

hebben geleid. Door zijn omgang met de bekende Amsierdamsche Joodsche

Bibliographen Gabriel Polak, Hijman Wagenaar, Meier Roest en

N. H. VAN Biema maakte hij zich een grondige bekendheid met de Hebr.

Bibliographie eigen, die ook de Bibliotheek, waarover hij was aangesteld,

zeer ten goede kwam.

Ofschoon, wat aantal betreft, deze boekerij klein is, telt zij toch een niet

onbelangrijk aantal zeldzame en kostbare werken. Vooral is het gebied der

Joodsche Casuistiek en Rabbinale decisiën (r\")C') goed vertegenwoordigd.

Tot de waardevolle handschriften behoort een op perkament geschreven

manuscript, dagteekenende uit het jaar 5042 (1282), bevattende de twee

laatste deelen van Maimonides' Godsdienstcodex. Onder de zeldzame drukken

noemen wij slechts het bij Menasse ben Israël (in 1643?) gedrukte werkje

"p fiSxn van Joseph ben Mordechaï Troki. -) Van de twee nog bekende

M De eerste Catalogus (1808) is gedrukt bij de Wed. en Weezen van Joseph Proops;

de tweede (1843) bij Belinfante en de Vita; de derde (1858) bij J. B. de Mesquita,

alle in obl. 8".

=) Zie Cat. Bodl. Nr. 5058».
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exemplaren (met verschillend litelblad!) bevindt zich één in de Bibliotheek

van Ets Haïm en één in de Livraria D. Montezinos. Eerstgenoemde

boekerij werd. door aankoop uit de nagelaten Bibliotheek van D. Henriques

DE Gastro, in iS9S zéér verrijkt, vooral met Spaansche en Ponugeesche

Judaica, zoo gedrukte als in handschrift.

De Bibliotheek, oorspronkelijk in eenige kleine kamers gehuisvest, kreeg

eene waardige plaats toen in 5645 (1885) een zeer geschikt lokaal, grenzende

aan den Medras, daartoe werd verbouwd.

Had dus David Montezinos reeds een rijke bron van bibliographische

kennis dagelijks tot zijne beschikking, ook zijn persoonlijke verzameling, die

hij in den loop van zijn lang leven had weten te verkrijgen, droeg het hare

daartoe bij. Hij koesterde echter de vrees, dat, zooals hij dit vaak bij kostbare

collecties had gezien, na zijn dood alles in vreemde handen zou overgaan.

Lang peinsde hij hierover na, tot de dood zijner echtgenoote in 1889 (die

hem geen kinderen had geschonken) zijn plan deed ten uitvoer brengen :
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Den 30sten juli 1S89 riclitie hij tot Regenten van Ets Haïm eene missive
waarin hij al zijne boeken, gedrukte ais in handschrift, Hebraica als Judaica!
alsmede zijn verzameling prenten en portretten, als een geschenk van hand
tot hand aan genoemde inrichting aanbood. Als voorwaarde stelde hij aan
de aanvaarding van dit vorstetijke geschenk slechts de bepaling, dat de
Bibliotheek twee malen per week gedurende bepaalde uren voor het publiek
zou worden toegankelijk gesteld.

In hun antwoord van 28 Augustus 1889 verklaarden Regenten onder
hartelijken dank het kostbare geschenk te aanvaarden

Dadelijk werden de noodige voorbereidende stappen genomen om het
geschenk op waardige wijze te kunnen plaatsen. Door verbouwing werd
naast de reeds bestaande Bibliotheek een groote zaal, voorzien van cene
gaanderij, voor dit doel ingericht.

Wij behoeven niet in herinnering te brengen, al wat de helaas veel te

vroeg ontslapen President van Ets Haïm, Joseph Vita Israël, vóór, tijdens

en na de verbouwing der Bibliotheek in het belang der boekerij heeft ver-
richt: dit ligt nog versch in het geheugen. Zijn naam zal altijd onafscheidelijk
aan het Seminarium, in het bijzonder aan de Bibliotheek, verbonden blijven.

Donderdagavond 9 April 1891 werd onder zéér talrijke blijken van be-
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angstelling de .Livraria D. Montezinos" ingewijd, nadat zij door den i;;e-

eerden schenker geheel gecaialogiseerd en geplaatst was.

Terecht heeft het Portug. Israël. Seminarium Ets Haïm door zijne be-

angrijke Bibliotheken, die thans ± 25000 deelcn bevatten, benevens een

jrachtige collectie gravures, platen en losse stukken, van veel belang voor

Ie geschiedenis der Joden in Nederland, een goeden naam tot ver over de

jrenzen verkregen.

Mogen deze Bibliotheken veel ertoe bijdragen, dat kennis, ontwikkeling

:n beschaving verspreid worden onder liet Amsterdamsche Jodendom in de

:erste plaats, onder de leden der Fortug. Israël. Gemeente in het bijzonder;

Tiogen zij het middelpunt worden van een intens streven naar studie der Joodsche

itteratuur opdat zij aan hare bestemming volkomen mogen beantwoorden

!

58



BIJLAGE II.

A. Parnassim i)f. Talmud Tora.

537(i.

53711.

Ahiiiham Gabay.

Havid Ahenatar.

Koliiel Jcssurun (.alias Paulo de Pina)

(Gabay).
Abraham Farar.

David Abenatar.

David Cussim.

5380. Abraham Farar.

David Abenatar.

David Cussim (Gabay).

.^.iHl. Refiiel Jessurun.

Abraham Jessurun.

•loseph Bivas (Gabay).

5382. Abraham Curiel.

Ffraim Castiel.

Ishac Montalto (Gabay).

5383. Abraham Farar.

Joseph da Costa.

Ishac Mezurado i Gabay).

5384. Abraham Mezurado.

Jahacob Barueh.

Eliau Naar (Gabay).

5390. Joseph Cohen ').

Abraham Farrar.

Abraham Curiel.

Joseph da Costa.

Moseh Cardozo.

Ishac Naar.

5.W1. Semuel Dias.

Matathia Aboab.

Ishac Montalto.

David Cardozo.

Dr. Jahacob Bueno.

Aharon Querido.

5392. David Curiel.

David Esteves.

Selomoh de Oliveyra.

Raphael Jessurun.

Abraham da Costa.

David Israël Dias.

5,W3. Joseph da Costa.

Ishac Naar.

Michael Jehudah Leao.

Abraham Gabay.

Eleazar de Solis.

Dr. JahacobBucno.

5394. Joseph Cohen.

Abraham Farar.

Abraham Pereira.

Abraham da Costa.

David Paaiche.

Semuel Estevez.

5395. David Is. de Oliveyra.

Jcsuah Jesurun Rodrigues.

Joseph Naar.

Jehudah Coen.

Jahacob Barrassa.

Michael de Espinosa -).

5396. Joseph da Costa.

Selomoh de Oliveyra.

David de Solis.

Abraham de Tovar.

Abraham Jesurum Alcobasa.

Moseh Pinto.

5397. Moseh Pinto.

Joseph Cohen.

Michael Jehudah Leao.

Ishac Naar.

Abraham Pereira.

Josuhah Iserun Rodrigues „tizoureiro

da Misvah de Es chaim").

v5398. Abraham Israël Pereira.

Joseph Iserun Rodrigues.

Jahacob Barrassa.

Abraham Farar.

Joseph Mendes.

Joseph da Costa.

^) Tusschen 5385 en 539.1 schijnt het getal Parnüssim van Jrie op zes te zijn gebracht.

-) Vader van den Wijsgeer.

69



B. Parnassim de Talmuh Tora e Tezoureiro de Hs Haia\.

Jahacob Serrano.

Ishac Senior.

Josseph da Costa.

Daniël de Caceres.

Semuel Oeb.

David Curiel (Tez ).

Daniël de Caceres.

Jeudah Touro.

Moseh Pinto Delgado.

.\haron Sarfaty.

Josseph Maestro.

Ishac Salom (Tez").

David del Sotto.

Ishac Salom.

Micael Cardozo.

Imanuel Franco.

Elissa Abarbanel.

Jahacob Barraza (Tez°).

Jeosuah Jezurun Rodrigues.

Mosseh de Mesquita.

Jahacob Cohen Henriquez.

Abraham Pharar.

Abraham Franco Mendes.

Aharon Cohen (Tez").

. Michael d'Espinosa.

Aharon Maestro.

Ishac Senior Coronel.

Dr. Semuel de Mercado.

Jahacob de Palacios.

Abraham da Costa (Tez ).

. David Abrabanel Dormido.

Jahacob Gabay Farro.

Abraham Senior Coronel.

Josseph Maestro,

ishac Montalto.

Jahacob Athias (Tez).

i. Josseph Bueno BIvas (Tez~).

Ishac Mocata.

Ishac Capadoce.

Jeudah Touro.

Jahacob Israël Lopes.

Mosseh Barrocas.

). Abraham del Prado (Tez ).

Dr. Ishac Semah Aboab.

David Drago.

Binjamin Naar.

Ishac del Sotto.

Jahacob de Mercado.

5407. Ishac Gabay Side (Tez").

Josseph da Costa.

Ishac Israël Pereira.

Jahacob Barzilay.

Jeossuah Jezurun Hodrigues.

Jahacob de Oliveira.

5408. Jahacob Gabay Farro (Tez").

Jeossuah Abaz.

Dr. Ephraim Bueno.

Abraham Henriquez Farro.

Ishac Israël Belmonte.

Aharon Maestro.

5409. Rephael Athias.

Jahacob Cohen d'Azevedo.

Jahacob Israël Zagache.

David Abendana.

Ishac Semah Cortissos.

Jahacob del Sotto (Tez").

5410. Abraham Salom.

Aharon Cohen.

Dr. Semuel Israël de Mercado.

Josseph Bueno de Mesquita.

Jahacob Belmonte.

Abraham Aboab (Tez^).

5411. David Osorio.

Jahacob Nunes Meiidez.

Selomoh Salom.

Abraham Telles.

Ishac Pretto.

Imanuel Israël DIaz (Tez'^).

5412. Mosseh Ergas Henriquez.

Dr. Binjamin Musaphia.

Imanuel Benvenisle.

Jahacob Bueno de Mesquita.

Abraham Israël Pereira.

Selomoh Abrabanel (Tez").

5413. Abraham Pharar.

Ishac Israël Farro.

Abraham Nunes Henriquez.

Jeudah Cohen.

Ishac de Pinto.

Jahacob Israël de Mercado (Tez'').

5414. Elisah Abrabanel.

Josseph de los Rios.

Jahacob Barraza.

Dr. Abraham Bueno Bibas.

Ishac Bueno.

Abraham Henriquez Farro (Tez").



Ml 5. David OraRO.

Ishac del Sotto.

Jahacob de Azcvedo.

Elea/ai' de Solis.

David Henriquez Karrn.

Dr. Ephraïm Bueno (Tez").

5I2.V David de Semuel Abendana.

Mosseh Gabaij Henriquez.

Dr. Jahacob Morcno.

Daniël Israël de Valensa.

Abraham Jessurun Espinosa.

Selomoh Abarbanel (Tez°).

Ml 6. David Antunez.

Josseph Bueno de Mesquita.

Jahacob Semah Ferro.

Selomoh Salom

Dr. Binjamin .Musaphia.

Aharon Cohen Caminha (Tez ).

5424. Josseph d'Azevedo.

Jahacob de Prado.

Ishac Cohen Caminha.

Jahacob Abaz.

Abraham da Veiga.

Ishac Israël Belmonte (Tez").

5417. Ishac Henriquez Farro.

Semuel Dias da Fonseca.

Imanuel Benveniste.

Ishac Baruch Izidro.

Dr. Jahacob Israël Mendez.

Ishac Israël Belmonte (Tez ).

5425. Binjamin Baruch Mendez.

Abraham Israël Monsanto.

Jahacob del Sotto.

Semuel Abrabanel Souza.

Ishac Naar.

Abraham Israël Pereira (Tez).

5418 Abraham Nunes Henriquez (Tez ).

David Salom d'Azevedo.

Jahacob de Pinto.

Aharon Capadoce.

Jahacob Barraza.

5426. Josseph Naar.

Jahacob Bueno de Mesquita.

Elissah Abarbanel.

Ishac de Pinto.

Jahacob Aboab.

Jahacob Navaro. Abraham Nunes Henriquez (Tez ')•

54 Ut. Elissa Abarbanel (Tez°).

Mosseh de Chaves.

Jahacob Senior.

David Abendana.

Jahacob Barzilaij.

Jahacob Bueno de Mesquita.

5427. Mosseh Gomes Porto.

Jahacob Nunes Mendez.

Abraham Froys.

Jahacob de Pinto.

Dr Josseph Abarbanel.

Abraham Telles (Tez).

5420. Jahacob Abendana de Britto.

Abraham Israël Perelra.

Mosseh Gabaij Farro.

David Drago.

Ishac de Prado.

Jahacob Belmonte (Tez°|.

5428. Mosseh de Chaves.

Eliau Bueno Henriquez.

Dr. Ishac Orobio de Castro.

David Gabay Farro.

Mosseh Curiel.

Selomoh Salom (Tez ).

5421. Selomoh Salom (Tez°).

Ishac Naar.

Dr. Binjamin Musaphia.

Abraham Israël Pessoa.

Abraham Henriquez Granada.

David de Chaves.

5429. Abraham del Sotto.

Selomoh Levi Ximenes.

/Wosseh Levi Rezio.

Selomoh de Oliveira.

Josseph Jessurun.

Ishac de Prado (Tez ).

5422. Abraham Franco Mendes (Tez).

Abraham Gabaij Mendes.

Rephael Jezurun d'Espinosa.

Ishac Athias.

Abraham Cohen Pimentel.

Ishac Israël Suasso.

5430. Daniël de Pinto.

Jahacob Abendana de Britto.

Abraham Semah de Valensa.

Abraham Cohen Pimentel.

Ishac Pinedo.

Jahacob Belmonte (Tez ).
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>|. Dr. Binjamin Musaphia.

Ishac Pensa
Aharon Capadose

Aharon Pereira.

.\hraham Touro.

Jahaeob Bueno de Mesquiia (Tez°).

!2. .Abraham Urael Pereira.

Jahaeob Aboab Osorio.

Josseph d'Azevedo.

Ishac Levy Xinienes.

.Abraham da \'eiga.

.\braham AVendez da Silva (Tez).

!3. David Bueno de Mesquita.

Ishac Pessoa.

Ishac de Meza.

Jahaeob Telles da Costa.

David Salom d'Azevedo.

Jahaeob de Pinto (Tez°).

5-).'^;'. Josseph Jezurun.

jcosuha Abaz.

.Mosseh de Pinto.

Jahaeob Athias.

Abraham Jesiirun Henriquez.

Jahacoh Aboab Osorio (Tez").

54-!0. Josseph Abcnyacar da Costa.

Jahaeob de Pinto.

Mosseh Levi Rezio.

Abraham Telez.

Jahaeob Ergaz Henriquez.

David Henriquez Farro (Tez ).

5441. Jeudat \'cga.

Ishac de Pinto.

Ishac Belmontc

Abraham Zagachc.

Abraham de Miranda.

Ishac Mende/, da Süva (Tez°).

u. Josseph Abeniacar da Costa. 5442. Semuel d'EIisa Abrabanel.

Ishac A\endez Penha. Jahaeob Ximenes Cardoso.

Pinhas Abarbanel. Ishac Levi Ximenes.

Selomoh Naar. Mosseh Alvarez.

Mordechay Franco Mendez. David Imaniiel de Pinto.

Binjamin Baruch Mendes Tez°). Jahaeob Franco da Silva (Tez ).

?ó. Jahaeob Ergas Henriquez. 5443. Jahaeob Tellez da Costa.

Abraham Gomes Guttieres. Jahaeob Pretto Henriquez.

Ishac Gomes Netto. Abraham del Sotto.

David Drago. Jahaeob de Ishac Belmonte.

Semuel d'EIisa Abarbanel. Binjamin Espinosa Cattela.

Ishac Mendes da Silva (Tez°). Abraham Tellez Tez').

56. Ishac Belmonte. 5444. Mosseh de Matatia Aboab.

Jahaeob Abendana de Britto. Aharon Curiel.

Ishac de Prado Dr. Mosseh Rephael Salom.

Mosseh Pereira. David Henriquez Farro.

Mosseh Gabaij Farro. David Barzilaij.

Ishac Penso (Tez j.
Mosseh Israël Pereira |Tez°).

37. Abraham Telles. 5445. Jahaeob Bueno de Mesquita.

Semuel Abarbanel Souza. Aharon Alvares.

Jahaeob Franco da Silva. Josseph Mocatta

David Henriquez Farro. Mosseh de Daniël Pinto.

Ishac Cohen Caminha. Mosseh Abaz.

Ishac de Pinto (Tez ). Ishac Levi Ximenes (Fez").

38. Jahaeob Bueno de Metquita. 5446. Ishac Belmonte.

Abraham Mendez da Silva. Jahaeob Aboab Osorio.

Ishac Levi Ximenes. Menaseh Abarbanel Barbosa.

David Barzilaij. David Baruch Louzada.

Jahaeob Nuncs Henriquez. Josseph Athias.

Mosseh Curlel 'Tez ). Ishac Levi Ximenes ('l'ez').



5447. Ishac Mende/, da Silva.

Aharon Pereira.

Jahacob Nunes Henriquez.

Ishac Mendez Penha.

David Franco Mendez.

Semuel d'Elissa Abrabanel (Tez").

5448. Abraham Nunes Henriquez.

Imanuel Levi Mendez.

Josseph Abarbanel Barbosa.

Ishac de Matatya Aboab.

Simon Abarbanel Souza.

Mosseh Curiel iTez'^).

5449. Jeudah Vega.

Mosseh Bueno Henriquez.

Jahacob Mocatta.

David Nunes de Mercado.

Daniël Semah Ahoab.

David Salom d'Azevedo (Tez').

5450. Josseph Mocatta.

Mosseh \az Farro.

Jahacob de Ishac Mendez da Silva.

Selomoh de Ishac Abarbanel Souza.

Imanuel Curiël.

.Aharon Hisqiau Pereira (Tez )

5451. Jahacob Ximenes Cardoso.

Aharon Levi Rezio.

Abraham Lopes Berahel.

Jeosuah de Prado.

Selomoh Curiël.

Mosseh Alvares (Tez').

5452. .•\haron Alvares. 5460. Simon Abarbanel Souza.

Abraham de David Bueno de Mesquita. Menaseh Abarbanel Barbosa.

Mosseh de Abraham Mocatta. Semuel Acohen Nassi.

Ishac de Selomoh Levi Ximenes. Semuel Haim de la Parra.

David Lopes de Paz. Josseph Bueno de Mesquita.

Jeosuah Abaz {Tez ). Abraham de Miranda (Tez }.

5453. Abraham Pereira. 5461. Mosseh Hisqiau Mocatta

Abraham Bueno de Mesquita. Ishac Alendez da Silva.

Ishac de Souza Britto. Aharon Mocatta.

Jahacob Aboab Osorio. Aharon Henriquez Medina.

Jahacob Curiel. Josseph Jezurun Pinto.

Ishac de Meza (Tez"). Aharon Alvarez (Tez°).

5454. Ishac Levi .Ximenes. 5462. Daniel Semah Aboab.

Abraham Penso Felix. Aharon de Jahacob de Pinto.

Mosseh Naar. Abraham Mendez da Costa.

Abraham Capadoce. Ishac Abarbanel Souza.

Elissa Abarbanel. Abraham de Jahacob Nunes Henriquez.

Jahacob Nunes Henriquez (Tez°). Abraham Jezurun Henriquez (Tez°).
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5455. Mosseh Israël Pereira.

Abraham de Miranda.

Dr. David Sarfaii Pina.

Rephael Hisqiau Athias.

David Gabaij Henriquez.

Ishac Mendez Penha (Tez').

5456. Abraham Nunes Henriquez.

Mosseh Rephael Salom.

Dr. Mosseh Orobio de Gastro.

Abraham Bueno Henriquez.

Ishac Curiel.

Abraham del Sotto (Tez').

5457. Ishac de Matatia Aboab.

David de Pinedo.

Josiau Mocatta.

Josseph de Prado.

Natan Curiel.

Josseph Mocatta (Tez').

5458. Abraham Jezurun Henriquez.

David Franco da Costa.

David Mendez da Silva.

Jahacob de Mosseh de Chaves.

Jona Abrabanel.

Jeudah da Vega (Tez').

5459. Jeosuah de Prado.

Ishac Levi Ximenes.

Josseph de Jahacob de Pinto.

Jahacob Levi Gomes.

Ishac Diaz Guttieres.

Abraham Penso Felix (Tez ).



3. Selomoh Abarbanel Souza. 5471. Jahacob Levi Gomes.

David .Mendez da Silva. Ishac Senior Tei.\eira de .Matios.

Mosseh de Pinedo. Josseph de Abraham Touro.

Ishac de David Henriquez Farro. Ishac \'az d'Oliveira.

Jahacob Aboab Osorio. Josseph de Aharon Pereira.

Abraham Bueno de A\esquita (Tez°). Selomoh Abarbanel Souza. (Tez .)

4. Abraham Penso Felix. 5472. Semuel Levi -Ximenes.

Jahacob de Abraham Nunes Henriquez. Abraham Bueno Henriquez.

Abraham Bueno Henriquez. Joseph de Lima,

David Teixeira d'Andrade. Natan Guriel.

Ishac Pereira Belmonte. Joseph de Ishac de Meza.

Abraham Abendana Osorio (Tez^). Abraham Pereira. Tez°.)

5. Dr. Mosseh Oroblo de Gastro. 5473. Mosseh de Joseph Mocatta.

Elisah Abarbanel. Joseph Capadoce.

Jonatan Hamis. Abraham de Ishac Nunes Henriquez.

.Abraham Henriquez Juliao. Ishac de Abraham de Meza.

David Henriquez de Souza. Eliau Gabay Henriquez.

David Franco da Costa (Tez ). David Mendes da Silva. (Tez.)

5. Josseph de Prado. 5474. Jahacob Aboab Osorio.

Josseph de Jahacob de Pinto. Jahacob da Vega.

Jona Abarbanel Barbosa. Abraham de Jahacob Mendes da Gosta.

Mosseh de Josseph Mocatta. Imanuel de Jahacob Guriel.

Ishac de Selomoh Guttieres. Jahacob Lopes Laguna.

David de Pinedo (Tez°). Joseph de Jahacob de Pinto |Tez\)

7. Natan Curiel. 5475. David Jezurun da Cunha.

Ishac Henriquez Farro. Selomoh de Ishac de Meza.

Josseph da \'eiga Abraham Fundam.

Jahacob Lopes Silva. Gabriel Alvares Correa.

Jahacob de Aharon Pereira. Ishac de Aharon de Medina.

Ishac Mendes da Silva (Tez°». Joseph de Lima iTez .)

i. Dr. Mosseh de Pinedo. 5476. David de Semuel Curiel.

David de Ishac de Meza. Joseph Senior.

Mosseh de Aharon Hisqiau Pereira. Imanuel Namias de Grasto.

Semuel de Simon Abarbanel Souza. Abraham Franco Pacheco.

Josseph de Lima. Aharon Henriquez Morao.

Ishac Levy Ximenes (Tez ). Abraham Bueno Henriquez (Tez'.)

). Ishac Pereira Belmonte. 5477. Mosseh Mendez da Costa.

Imanuel da Gosta Gomes. Joseph Touro.

Selomoh de Ishac de Meza. Abraham de David Franco Mendes.

Jahacob Bueno de Mesquita. Ishac de Abraham de Meza.

Matatia de Mosseh Aboab. Joseph Gomes Netto.

Josseph de Prado (Tez.) Natan Curiel. (Tez°.)

). Jahacob de Prado. 5478. Ishac Guriel.

Mosseh Mendes da Gosta. Mosseh de Natan Curiel.

Abraham Correa. Daniel da Fonseca.

Ishac da Gosta Athias. Imanuel Levi Ximenes Belmonte.

Jona Abarbanel Barboza. Ishac de Prado.

Elisah Abarbanel (Tez'".) Mosseh de Pinedo (Tez°.)



5479. David Mendes da Silva.

Joseph de Lima.

David de Pinto.

David Pereira Brandao.

Eliau de Mordechay Naniias de Crasto.

Abraham Mendes da Costa (Tez^.)

5487. Daniel Bueno.

Semuel Henriquez Medina.

Ishac Fernandez Diaz.

Moseh Mendez da Costa.

Ishac de Joseph de Meza.

David de Pinto (Tez ).

5480. Selomoh de Isliac de Meza.
David Abendana Osorio. 5488. David Abendana Osorio.
Mosseh de Abraham Pereira. Moseh de Abr. Pereira.
Mosseh Alvarcs Bueno. Ishac de Pinto.

Mosseh de Chaves. Ishac de Sel° Abrabanel Souza.
Jahacob de Prado (Tez'.) Semuel Henriques Medina.

5481. Abraham Bueno Henriquez.

Josseph de Jahacob de Pinto.

David de Pinto (Tez
J.

Natan Curiel. 5489. Imanuel de Jb. Curiel.

Ishac de Joseph de Prado. Imanuel Franco da Costa.
Abraham da Vega. Reph. iMendes da Costa.

Ishac Senior Teixeira de Mattos(Tez°). Jahacob Jessurun Pinto.

5482. Joseph da Vega.

Mosseh Alvares Bueno.

Abraham de la Parra.

Abraham Henriquez Feriera.

David Abendana Osorio (Tez").

Abraham Tei.xeira de Mattos. 5490. .Moseh de Abr. Pereira.

Abraham de David Gabay Henriquez. Ishac de SeP Gutieres.

Mosseh Mendes da Costa (Tez°.) Moseh Rodriguez Silva.

David de Is. Curiel.
5483. Daniel Bueno.

Joseph de Is. Belmonte.
David Aboab Osorio.

Imanuel de Jb. Curiel (Tez").
Aharon Fernandez Nunes.

Jahacob Henriquez Medina.

Jahacob Henriquez Feriera.
5491. Ishac de Pinto.

Ishac Curiel (Tez ).
Moseh de Jb. de Chaves.

Ishac de lm. Curiel.
5484. Moseh de Abr. Pereira.

Aharon Bueno de Mesquita.

Jahacob Curiel de Prado.

Ishac de Jb. de Prado.

Jahacob de Mos. de Pinedo.

Ishac da Costa Athias.

Moseh de Crasto.

Moseh de Abr. Pereira (Tez').

David Jezurun da Cunha (Tez°).
5492. Ishac de Sel . Abarbanel Souza.

Jahacob Nunes Henriquez.
5485. Imanuel de Jb. Curiel.

Ishac de Pinto.

Ishac Alvares.

Ishac de SeP Abarbanel Souza.

Ishac Hisqiau Levi Ximenes.

Abraham Semah Ferro.

Selomoh Curiel.

Abraham de Jos. da Veiga.

Ishac de Pinto iTez ).

Selomoh de Is. de Meza (Tez°).
5493. Joseph Touro.

5486. Jahacob Jessurun Pinto.

Jahacob Nunes Henriquez.

Jeudah Alvares Vega.

Ishac Levi Gomes.

Is. da Veiga Henriques.

R.M Daniel Henriquez da Souza

Moseh Israël Suasso.

Isaac de Abr. Nunes Henriquez

Ishac da Vega Henriquez. Isaac de SeT Abarbanel Souza (Tez°).

Ishac de Abr. de Meza (Tez°). Isaac de Abr. de Aleza.

benoemde bedankte. De in zijn plaats gekozene vi) R. vóór den naam (= Refusoui beteekeni, dat de ndt men
na den Tezoureiro.
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4. R. >» David .Mendez da Cosia. 5501. Jahacob Nunes Henriquez.

R. Isaac de Jos. de Prado. Moseh jMendez da Costa.

Jahacob Bueno de Mesquita. Binjamin de Is. Jessurun.

Aharon Henriquez de Mesquita. Selomoh Guttieres.

.Wordechay Franco Mendez. Abraham de Is. Reph. de Meza.

Isaac da Veiga Henriquez ^Tez^K Abraham da Veiga (Tez ).

.Moseh de Abr. Pereira.

Isaac de Pinto. 5502. Abraham Henriquez Feriera.

Selomoh Curiel.

5. Isaac de Jb. de Prado. Aharon do Jos. de Pinto.

Selomoh de Jb. Belmonte. Ishac Mendez Penha.

Abraham Henriquez Feriera. Jahacob de Dd. de Pinto.

Abraham de Jos. de Mattos. Jahacob Nunes Henriquez (Tez°).

.Aharon de Jos. de Pinto.

.V.oseh de Abr. Pereira (Tez^). 5503. R. Selomoh de Jb. Belmonte.

Ishac de Jos. de .Meza.

6. Moseh Alvares Bueno. Aharon de Jb. de Prado.

R. David Aboab Osorio. Semuel Hisq. Levi .Ximenes.

Joseph -Mendez da Costa. Abraham Henriquez Feriera (Tez".,'

Selomoh Henriquez Feriera. Ishac de Abr. Hisq. Nunes Henriques.

Jahacob de Jos. de .Wat tos.

Ishac de Jb. de Prado (Tez°) 5504. Abraham de Jos. da Veiga.

Imanuel de Jb. Curiel. Abraham de Sel de Meza.

Joseph da Silva de Gastro.
7, .\loseh de Chaves. Joseph Suasso de Lima.

Moseh Israël Suasso. Jahacob de Abr. Teixeira de Mattos.
Jahacob Teixeira de Mattos. Ishac de Abr. Hisq. Nunes Henriquez
David Hisq. Levi Ximenes. (Tez ).

Abraham de Reph. Mendez da Costa.

Moseh Alvares Bueno (Tez'). 5506. R. Jeudah de Jb. de Prado.

Abraham de Is. Franco Mendez.

8. Imanuel Franco da Costa. Joseph de Sel de Meza.

Jeudah de Jb. de Prado. David de Iml. Vieyra.

David \az d'Oliveira. Jahacob de Chaves.

Natan de Imanuel Curie!. David Mendez da Costa (Tez°).

Abraham de Sel de Meza. Abraham Henriquez Feriera.

Moseh de Chaves (Tez°).

5507. Ishac de Jos. de .Meza

y. Rephael de Abr. Mendez da Costa. Selomoh Guttieres.

Abraham de Jos. da Veiga. Moseh Henriquez Medina.

.Moseh de Abr. Reph. Curiel. Ishac Henriquez Morao.

Joseph de Sel" de Meza. R. Moseh de Reph. MenJes da Costa.

Aharon de David de Pinto. Abraham de Is. Franco Mendez (Tez°).

Imanuel Franco da Costa (Tez°). David de Pinto.

0. Jahacob Jessurun Pinto. 5508. Aharon de Pinto.

Abraham da Veiga. Abraham de Is. Teixeira de Mattos.

Josseph de Daniel de la Penha. Moseh Henriquez Medina.

Abraham \'az d'Oliveira. Moseh de Jb. Israël Pereira.

David Franco da Costa. Abraham Levi Ximenes Pereira.

Rephael de Abr. Mendez da Costa (Tez°)

benoem

Ishac de Jos. de Meza (Tez°).

Ie bedlnkle. Oe in zijn plaais gekozene vindt men1, R. vóór den imm = Refusou) beieekeni, dst de

Ier Tezoureiro.



5509. Abraham Tcixcira de Mattos.

David Hisq. Levi Ximenes.

Jahacob Bueno de Mesquita.

Jahacob de Prado.

Moseh de Sel Curiel.

Moseh Alvares Bueno (Tez').

5510. R. ') Joseph Teixeira de Mattos.

R. Ishac Mendez da Costa.

R. Aharon de Dd. de Pinto.

David de Is. l-raiico Mendes.

Jahacob Hisq. da Veiga Henriqiiez.

Jahacob Bueno de Mesquita (Tez ).

Imanuel de Jb. Curiel.

Moseh Alvares Bueno.

Abraham Henriquez Feriera.

5511. Mordechay Franco Mendez.

Abraham de Is. Rephl. de Meza.

Moseh Telles da Costa.

Ishac de Moseh Israël Suasso.

Ishac de Abr. Tei.\eira de Mattos.

Imanuel de jb Curiel (Tez ).

5512. Selomoh Curiel.

Ishac de Pinto.

Jahacob de Chaves.

Ishac de Moseh de Crasto.

Moseh Henriquez da Mesquita.

Mordechay Franco Mendez (Tez").

5513. R. Ishac Mendes da Costa.

Joseph Suasso de Lima.

David Abendana Namias.

Jahacob de Jos. Tei.xeira de Mattos.

Jahacob Jessurun Barzilay.

Selomoh Curiel (Tez).

Moseh de Chaves.

5514. Natan de Inil. Curiel.

Jahacob de Dd. de Pinto.

Joseph Fernandes Nunes.

Joseph de Aharon de Pinto.

Ishac Henriquez Feriera.

Joseph Suasso de Lima (Tez°).

5515. Aharon de Dd. de Pinto.

Jahacob Teixeira de Mattos

Imanuel de Mos. Israël Suasso.

Selomoh de Mos. de Crasto.

David Spinossa Cattela.

Joseph de SeL de Meza (Tez").

55IÖ. Abraham de Rephl. Mendez da Costa.

Abraham de Is. de Jb. de Prado.

Abraham de Jos. Teixeira de Mattos.

Jahacob de Aharon Israël Suasso.

Imanuel de Is. de Iml. Curiel.

R. Jahacob Tei.xeira de Mattos (Tez).

Jahacob de Moseh de Chaves.

5517. Moseh de Rephl. Mendez da Costa.

David Franco Mendez.

Joseph de Prado.

David Teixeira de Mattos.

Abraham de Is. Rephl. de Meza (Tez ).

5518. Jahacob de Is. de Prado.

R. David Henriquez de Castro.

Selomoh de Dd. de Meza.

David de Abr. Jessurun.

Semuel Hisq. Levi Ximenes (Tez).

Ishac de Moseh Israël Suasso.

5519. Ishac de Moseh de Crasto.

Aharon de Abr. Lopes Colago.

R. Moseh Teixeira de Maitos.

R. Semuel de Dd. Hisq. Levi Ximenes.

Ishac de Dd. de Pinto (Tez ).

Aharon de Jb. de Prado.

Ishac de Moseh Lopes Suasso.

5520. Joseph Fernandes Nunes.

Jahacob de Jos. de los Rios.

David de Abr. Hisq. Alevi.

Aharon de Moseh de Chaves.

R. Jahacob de Is. de Prado (Tez°).

Abraham de Is. de Meza.

5521. Selomoh Henriquez Fereira.

R. Ishac Orobio de Castro.

Ishac de Sem. Lopes Salzedo.

Ishac Abrabanel Henriquez.

Jahacob de Jos. Teixeira de Mattos (Tez .)

Jeudah de Jh. de Prado.

5522. Moseh Henriques de Mesquita.

Aharon de Binjn. Lopes Cola?o.

Semuel Lopes Salzedo.

R. Abraham Diaz Guttieres.

R. Joseph Fernandes Nunes {Tez°.)

Abraham de Is. Franco Mendez.

Ishac de Jos. de Meza.

^) R. vóór den naam (= Refusouj beleekent, dal de benoeiT.de bedankte. De in zijn plaats gekozene vindt men

na den Tezoureiro.
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3. David de Is. Franco Mendes. 5Ö31. David de Aharon Jessurun.

Ishac Jessurun Lobo. Hisq. Aharon Franco Mendez.

David de Aharon de Sem. Sarfaiy. Senniel Gutiieres.

Abraham de Is. Capadoce. Aharon de Is. Reph. de Meza.

Selomoh Henriquez Fereira (Tez .1 Jahacob de Aharon Isr. Suasso. (Tez .)

4. .Moseh Telles da Costa. 5533. R. David Teixeira de Mattos.

Eliau de Binjn. Lopes Colaijo. Ishac da Costa Athias.

Jahacob de Dd. Mendes da Costa. Ishac Franco Mendes.

R. Aharon de Is. Capadoce. Jahacob de Moseh de Crasto.

R. David de Is. Franco Mendez (Tez .) R. Reph. de Mos. Mendesda Costa. (Tez .)

Jahacob de Chaves. Aharon de Moseh de Chaves

Joseph Suasso de Litna (Tez°.) Abrah. de Jos. Teixeira de Mattos (Tez".)

5. Ishac Tei.xeira de Mattos. 55.\?. Reph. de Abr. Mendes da Costa.

Abraham de Eliau Jessurun d'Oliveira. R. Abraham de Is. Lopes Salzedo.

R. Ishac de Abr. Hisq. Alevi. Jahacob de Jeuda de Prado.

Abraham Orobio de Castro. Binjaniin de Mos. de Chaves.

.Moseh Telles da Costa (Tez .) R. David Teixeira de Mattos (Tez.)

Ishac de Moseh de Crasto. David Spinossa Cattella.

6. Joseph de Aharon de Pinto.
David de Abr. Hisq^ Alevi.

David Capadoce. 5534. Selomoh de Mos. de Crasto.

Jahacob de A\os. .\barbanel Aredes. Jahacob de Dd. Franco Mendes.

R. Abraham Nunes Tavares. Joseph de Jb. Pereira.

Moseh Henriquez de Mesquita (Tez .) Jeudah de Binj. Senior.

Jahacob de Jos. Teixeira de Mattos. R. Moseh Teixeira de Mattos (Tez".)

7. Jahacob Hisq. da Veiga Henriquez.
Reph. de Mos. Mendez da Costa. (Tez'.)

Jahacob de Dl. Machorro. 5535. Abraham de Mos. Mendez. da Costa.

Hisq. Abraham Abendana de Britto. Abraham Curie! Bueno.

Daniël Nunes Tavares. Abraham Diaz da Fonseca.

R. Ishac Teixeira de Mattos (Tez.) Ishac de Jeudah de Prado.

Moseh Telles da Costa (Tez .) R. David de Aharon Jessurun (Tez'.)

5. Jahacob de Aharon Isr. Suasso.
Ishac de Natan Curiel iTez .)

Abraham Machorro Orobio. 5536. David Spinosa Cattela.

Elisah de David Pereira. Natan Foa.

Moseh de Dd. Henriquez de Castro. Selomoh de Mos. de Chaves.

Jahacob Hisq. da Veiga Henriquez (Tez°.) Ishac Iml. de Prado.

3. Aharon de Moseh de Chaves.
Reph. de Abr. Mendes da Costa. (Tez .)

R. Daniel de Is. Lopes Salzedo. 5537. Ishac de Natan Curiel.

Jahacob de Aharon Lopes Cola?o. Daniel da Costa Gomes de la Ptnha.

R. Joseph de Aharon de Pinto. Ishac de Jos. de Prado.

Ishac de Dd. Mendes da Costa (Tez.) Binjaniin de Dd. Mendes da Costa.

Ishac Teixeira de Mattos. R. Selomoh de Mos de Crasto (Tez.)

Joseph Fernandes Nunes. Abraham de Mos. Mendes (Tez".)

). Reph. de Mos. Mendez da Costa. 5538. Ishac de Sel. Guttieres.

R. Jeosuah Capadoce. Abraham da Veiga.

Ishac de Abr. da Costa. Jahacob de Is. Mendes da Costa.

Jos. de Dd, Mendes da Costa. Joseph de Abr. Teixeira de Mattos.

Abraham de Jos. Teixeira de Mattos. R. David de Abr. Hisq. Alevi (Tez .)

Jahacob Hisq. da Veiga Henriquez. Abram de Is. Lopes Salzedo (Tez'.)

s. vóór den num <= Rerusou) beieekcnt, dit de benuemdc bedankte. De in zijn plaats gekozene vindt men
en Tczouretro..



553SI. Ishac de Dd. Mendcs da Cosia. 5547. Binjamin Spinosa Cattcla.

Selomo Abcndana Mendez. Abraham de Jb. Mendez.
Daniel a Cohen d'Azevedo. Binjamin de Eliau Lopes Golavo.
Nttancl Foa. Ishac Orohio de Gastro.
Abrah. de Mos. Mendcs da Costa (Te/. .) Ishac de Dd. Teixeira (Tez").

5540. Moseh de Dd. Henriquez de Gastro. 5548. Daniel da Gosta Comes de la Penha.
K. Abraham de Dd. Mendez da Costa. Ishac del Sotto.

Jahaeob de Sel. Guttieres. Moseh Abendana Mendez.
Aharon de Jeudah de Prado. R. Ishac Abenacar da Costa Jessurun.
R. Jahaeob de Mos. Mendez da Costa. Hisq. Abr. Abendana de Brilla (Tez ).

Aharon de Is. Capadoce (Tez .1 Ishac Teixeira.

Ishac de Dd. Mendes da Costa (TezM
5549. Jahaeob de Dd. de Is. Franco Mendes.

5541. Aharon de Is. Capadoce. Moseh Vaz Nunes.

Ishac de Dd. Henriquez de Gastro. K. Moseh de Jos. Isracl Kicardo.

R. jeudah de Aharon de Prado. Jahaeob Riheiro Furtado.

R. Moseh Levi .Ximenes Pereira. Abraham de Dd. Teixeira de Mattos
Ishac de Natan Curiel (Tez .) (Tez").

Joseph de Dd. Mendes da Costa. Moseh Henriquez de Gastro.

Moseh de Is. Israël Suasso.
5550. Joseph de Abr. Teixeira de Mattos.

5542. Hisq. Abr. Abendana de Britto. David Ribeiro Furtado.

R. Abraham de Jb. Capadoce. Imanuel Vaz Nunes.

Abraham de Jeudah de Prado. Aharon Fernandes Nunes.

David de Pinto. R. Jahaeob de Is. Teixeira de Mattos

Ishac de Sel. Guttieres (Tez .) (Tez°).

Jahaeob de Is. Teixeira de Mattos. Hisq. Abr. Abendana de Britto (Tez >.

5543. Joseph de Dd. Mendes da Costa. 5551. R. Joseph Haim Teixeira de Mattos.

Abraham Capadoce Pereira. Aharon de Jb. Cardozo.

Imanuel Aboab Osorio. Mordechay Franco Mendes '1

Joseph de Abr. Capadoce. Moseh de Rephl. Mendes da Costa.

Moseh de Dd. Henriquez de Gastro (Tez°.) R. Daniël da Costa Gomes de la Penha

(Tez).

5544. Moseh de Is. Israël Suasso. Moseh de Sel de Crasto.

Dr. Imanuel de Abr. Capadoce. Joseph de Abr. Teixeira de Mattos(Tez°).

Hisq. Aharon de Abr, de Meza.

Ishac de Selomoh de Crasto.

Ishac de Dd. Mendez da Costa (Tez").

5552. Semuel de Mos. Mendez da Costa.

Joseph de Jb. Bueno de Mesquila.

Joseph da Costa Gomes de Ia Penha.

5545. Jahaeob de Is. Tei.xeira de Mattos. Moseh de Is. de Crasto.

David Haim Pardo. R. Jahaeob Franco Mendes iTez ).

Ishac Abendana Mendez Abraham de Dd. Teixeira de Mattos

Aharon de David Sarfaty. (Tez").

Joseph de Dd. Mendez da Costa (Tez ).

5553. R. David Capadoce Pereira.

5546. Abraham de Dd. Teixeira de Mattos. David de Jos. Bueno de Mesquita.

Jahaeob de Mos. Israël Pereira. Selomoh de Seml. Machoro.

R. Ishac de Aharon Capadoce. R. Abraham de Jb. Mendes de Leon.

Ishac Teixeira Nunes. Joseph de Abr. Teixeira de Mattos (Tez").

Moseh de Is. Isr. Suasso (Tez°). Aharon de Rephl. Mendez da Costa.

Ishac de Sel. Guttieres.

enoemde

Ishac Orobio de Gastro.

R. vóór den naam (— Refusoui beteekent, dat de b bedankte. De in zijn plaats gekozene vindt men

na den Tezoureiro.

*) Overleed in dat jaar.
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-=-54. .Abraham Capadoce Pereira. 55ÖJ. Ishac de Castro de Pinto.

Abraham de Is. da Costa. Selonioh Baruch Pardo.

Jahacob de Jos. Bueno de A\esquiia. Eüau de Jb. de Sola.

Binjamin Israël Sagache. Selomoh Isr. Sagache

Semuel de Mos. Mendez da Costa (Tez'l. Ishac Orobio de Castro (Tez').

5555. Moseh de Sel . de Crasto. 55iM. Jahacob de Reph. Mendes da Costa.

Ishac Capadoce .Morao. Jeosua de Abr. Senator.

David de Is. Teixeira de Mattos. David Franco Mendes.

R. Abraham Israël Sagache. David Abensur Namias.

Jos. Haim Teixeira de Mattos (Tez ». Ishac de Jos. de Prado (Tez").

Abraham de Rephl. Mendes da Costa.

5505. R. Joseph de Is. Teixeira de Mattos.

5Ö56. David de Pinto. Imanuel Curiel Bueno.

.Aharon de Is. Pardo. Abraham de Mos. Isr. Suasso.

Ishac Henriquez de Castro de Pinto. Moseh Henriquez da Mesquita.

Daniel Haim da Costa. Moseh Abendana Mendez (Tez").

Aharon de Rephl. Mendes da Costa Imanuel de Abr. Capadoce.

(Tez ».

5557. Abraham de Rephl. Mendes da Costa.

Massaod de la Mar.

Moseh de Dl. Gomez de Castro.

A\ordechay de Is. Mercado.

Jahacob de Dd. Hisq. Isrl. Pereira (Tez°)

5566. Abraham de Is. da Costa.

David de Sel" Machorro.

Aharon de Jb. Henriquez de Mesquita.

Jahacob de Abr. Mendes de Leon.

Moseh de Reph. Mendes da Costa (Tez ).

555S. .Aharon Fernandes Nunes.

Imanuel Semah Cortissos.

R. Abraham de Is. Mercado.

Joseph de David Israël Ricardo.

Moseh de Sel' de Crasto (Tez°).

5567. Ishac Capadoce Morao.

Moseh de Sem. Mendes da Costa.

Gahriël da Costa Gomes de la Penha.

David Spinosa Cattela.

David Teixeira d'Andrade.

Semuel de Mos. Mendez da Costa.
5568. David de Jb. Abendana Namias.

5559. Ishac Orobio de Castro. Selomoh de Natan Dias Brandao,

Moseh de Reph. Mendes da Costa. benevens Nr. 1, 2 en .=. van het vorige

Jahacob de Sem. Lopes Salzedo. jaar.

R. Moseh Israël Sagache.

Ishac de Binj. Teixeira (Tez ).

Jahacob de David Hisq. Isr. Pereira.

5569. Abraham de Jb. Mendes de Leon.

Moseh Lopes Salzedo Ximenes Pereira.

R. Jahacob de Reph. Mendes da Costa.

5560. Jahacob Ribeiro Furtado. Moseh de Reph. Mendes da Costa,

Abraham de Jos. Capadoce. benevens de beide eerstgenoemden van

Imanuel Henriquez de Mesquita. het vorige jaar.

Rephael Lopes Salzedo Mendes Penha.

Abraham de Reph. Mendes da Costa 5570. Daniel Haim da Costa.

(Tez°). David de Michael a Cohen.

5561. David Teixeira d'Andrade.

Dr. Abraham de Mord. Gallas.

Abraham de Jb. Henriquez Morao.

Jahacob Coronel Pereira.

Ishac Teixeira de Mattos.

R. Joseph de Is. Teixeira de Mattos

(Tez).

David Teixeira d'Andrade (Tez ).

Moseh Mendez de Leon.

R. Imanuel de Abr. Capadoce (Tez ).

Ishac de Binj. Teixeira. 5571.

enoemde

Dezelfden.

bedankte. De in zijn plaals Rekozene vindt menR. vóór den nt«m '— Refusouj beteekeni, dat de t

na den Tezoureiro.
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5572. David Haim Hcnriquez de Gastro. 5573. Imanuel de Rephl. Mendes da Costa
Ishac de Keliucl ii Colicn Lobatto. benevens de vier eerstgenoemde van
David de Is. del Sotto. het vorige jaar, waarvan de eersie

Ishac de Jos. de Abr. Tei.\eira de Maltos. als Tezoureiro.

Abraham de Jb. Mendes de Leon (Tez ).

C. Administradores de Talmud ToRA E Prezidente de Es Haim.

5574. Imaiuiul de KephI. Mendes da Costa 5580. R. Abraham de Mos. Israël Suasso
(Prez.). (Prez.).

Abrahani de Jos. Capadoce. Haim Aharon de Meza.
Imamiel Curiel Biieno. Jahacob de Is. Bueno de Mesquita.
Barucli Lopcs de Leao Laguna. Moseh de Abr. Alendes da Costa.
Dr. Abiaham de Dd. Senior Coronel. David de Is. Orobio de Castro.

Ishac Haim Teixeira de Mattos (Prez.).
5575. Ishac de Abr. Capadoce (Prez.).

R. Semuel Lopcs Salzedo.

Jahacob Lopes de Leao Laguna.
5581. R. Jahacob Mendes de Leon (Prez.).

Binjamin Teixeira de Mattos.
David Franco Mendes.

Ishac de Abr. Mendez.
David Haïm a Cohen Farro.

Jahacob Orobio de Castro.
Moseh de Reph. Dan. Lopes Salzedo.

R. Daniel Lopes Salzedo.

5r)76. Abraham de Is. da Costa (Prez.). Imanuel de Reph. Mendes da Costa

R. Ishac Haim Teixeira de Alattos. (Prez.).

R. Moseh Henriquez de Mesquita. Jahacob Mendes de Leon.

Joseph de Jb. Mendes da Costa.

Aharon Pardo llziel Cardozo. 5582. David de Jb. Abendana Namias (Prez.).

Jahacob de Rephl. Mendes da Costa. Jeosuah de Abr. Senator.

Joseph de Is. Teixeira de Mattos. Simson de David de Lima.

Hisqiau David Spinossa Cattela.
5577. R. Ishac Haim Teixeira de Mattos (Prez.).

R Jahacob Mendes de Leon.
Semuel de Jos. Teixeira de Mattos.

Abraham Jessurun Rodriguez. 5583. Imanuel Curiel Bueno (Prez.).

Binjamin Lopes Salzedo. Abraham Salvador.

Rephl. de Haïm Abr. Mendes da Costa. Ishac de Jeosuah Senator.

Ishac de Abr. Capadoce (Prez.). Moseh de Abr. Mendes de Leon.
Abraham de Is. da Costa. Moseh Abensur Namias de Castro.

5578. Daniel Haïm da Costa (Prez ).

A l_ t _I MM r 1 <~< 5584. Ishac de Abr. Lopes Salzedo (Prez.).
Abraham de Mos. Isrl. Suasso.

David de Jb. Abendana Namias.
Aharon de Jb. Henriquez de Mesquita.

Abraham Haim Teixeira de Mattos.
Rephael de Jb. Mendes da Costa.

Abraham de Is. Orobio de Castro.
Ishac Lopes de Leao.

Abraham Spinossa Cattela Mocatta.

5579. R. Abraham de Jos. Capadoce (Prez.).

R. Ishac de Abr. Lopes Salzedo. 5585. David Franco Mendes (Prez.).

Semuel Teixeira de Mattos. Binjamin Teixeira de Mattos.

Rephael de Sem. Mendes da Costa. Joseph Cohen Labat.

Daniel Haim da Costa (Prez.). Moseh de Dd. Haim Henriques de Castro.

David Haim Henriquez de Castro.

enoemdc

David de Is. Bueno de Mesquita.

bedankte. De in zijn plaats gekozene vindt menR. vóór den naam (= Refusou) beteekent, dat de b

hel laa st genoemd.
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>S6. Abraham Salvador (Prez.).

David de Abr. Teixeira,

Ishac de Abr. Lopes Salzedo.

Abraham Je Ia Mar.

Ishac Spinossa Cattela.

i87. 'i R. Aharon de Jb. Henriqnez de

Mesquila (Prez.l.

Moseh de Sem. Mendcs da Costa.

•Vbraham Suasso de Pinlo.

Jahacob Colafo Capadoce.

Abraham de Sem. Lopes Salzedo.

Emanuel Curiel Bueno (Prez.l.

•öS. .\fgetreden : Emanuel Curiel Bueno,

Abraham Suasso de PInto.

In hunne plaats verkozen :

Reph. de Haim .Abr. Atendes da Costa.

Baruch de Abr. Lopes de Leao.

«9. .Afgetreden:

Moseh de Sem. Mendes da Costa.

Abraham de Sem. Lopes Salzedo.

Benoemd :

Jaliacüb de Abr. de Mos Mendes. da Costa
i

(Tez'l. I

Abraham de Is. Orobio de Casiro. i

yO. .Afgetreden:

Rephael de Haim Abr. Mendes da Costa

Jahacob Colav'o Capadoce.

Benoemd

:

Moseh Teixeira de Mattos (Tez).

Daniel Lopes Salzedo.

«I. R. Abraham de Jb. Orobio de Castro.

Abraham de Jb. Mendes da Costa.

Ishac Spinossa Cattela (Tez ).

\'oor Daniel Lopes Salzedo, die

lusschentijds was afgetreden, werd ge-

kozen Ishac de Baruch Lopes de Leao

(Laguna).

92. R. Ishac de Abr. Mendes.

Davind Orobio de Castro.

Moseh Teixeira de Mattos (Tez ).

93. Jahacob de Is. Bueno de Mesquita.

David Haim a Cohen Farro. (Tez ).

94. Moseh Teixeira de Mattos (Tez'^).

Abraham de Jb. Mendes da Costa.

5505. R. Moseh de Dd. Henriques de Castro.

Abraham Israël Suasso.

Jahacob de Is. Bueno de Mesquita (Tez I.

5596. Moseh Teixeira de Mattos (Tez).

Abraham de Jeosuah Senator.

5ii>7. R. David Cohen da Silva.

Sadic de Aharon Cohen Belinfante.

Jahacob de Abr. Mendes da Costa (Tez°)

5598. Moseh Teixeira de Mattos (Tez I.

Aharon Spinossa Cattela.

5599 Jahacob de .Abr. Mendes da Costa (Tez )'

.Abraham de Jeosuah Senator.

5600. Moseh Teixeira de Mattos (Tez |.

Sadic de Aharon Cohen Belinfante.

5(501. Jahacob de Abr. Mendes da Costa Tez").

Moseh Suasso da Costa.

5602. Moseh Teixeira de Mattos (Tez°).

Jahacob Teixeira d'.Andrade.

5603. Moseh de Binj. Isr. SuasbO (Tez ).

David de Simson de Lima.

5604. R. Rephael de Sem. Mendes da Costa.

Abraham ds Is. Lopes Salzedo.

Rephael de Haim Abr. Mendes da Costa

(Tez ).

5605. R. Abraham de Sem. Lopes Salzedo.

Gabriël de David Haïm Henriques de

Castro.

Abraham de Jb. Orobio de Castro (Tez).

560(). Semuel de Abr. Haim Teixeira de

Mattos (Tez^).

David Haim Cohen Paraira.

5607. Abraham Haim Spinossa Cattela

Mocatta (Tez^.).

Abraham de Is. Lopes Salzedo.

.S508. Joseph de Binj. Teixeira de Mattos

(Tez .).

Elisa de Dd. Haim Henriques de Castro.

5609. Abraham Lopes Suasso (Tez .).

David Haim Cohen Paraira.

5610. Moseh de Abr. Teixeira de Mattos(Tez ).

Jahacob Abendana Namias.

5611. Binjamin Jessurun Rodrigues-') (Tez ).

Elisa de David Henriques de Castro.

') Tijden» liun Ijeheer werd iKslolen, dit de tot ,,Parnas Vciho" gekozene luee jaar zijne functie zou bekleeden,
t eertle u\s Tezoureiro en her tweede jaar als Prczidentc.

R. vóór den naam (— Retusoui bcleekent. dal de benoemde bedankte. De in zijn plaats gekozene vindt men
: luist Kcnoemd. -') Buiten de Synagoge : Teixeira Salvador.



5612.

5613.

5614.

5t)15.

5616.

5617.

5618.

5619.

562Ü.

562 1 .

5622

5623.

5624.

5025.

5626.

5627.

5628.

5629.

Abraham de Jb. Mcndes da Cosia (Tez ).

Jahacob de David Colato Osorio.

Binjamin Jessurun Rodrigues'l (Tez (.

Abr. de Baruch Lopes de Leao (Lagunal.

Abraham de Jb. Mendes da Costa (Tez ).

Mordechay de Sadic Cohen Belinfante.

Abraham de Jeosuah Senator (Tez'l.

Binjamin de Mos. Israël Suasso.

Joscph Mendes da Costa (Tez ).

Abraham de Baruch Lopes de Leüo

(Lagunal.

Jahacob Tei.veira d'Andrade (Tez .).

Ishac Abendana Namias.

Joseph Mendes da Costa (Tez ).

Abraham de Dd. Franco Mendes

Abraham de Baruch Lopes de Leao

(Lagunal Tez .

jahacob Namias Torres.

R. Dr. Semuel de Iml. Sarphati.

Moseh de Jb. Mendes da Costa.

Ishac Ahendana Namias (Tez'1.

Abraham de Baruch Lopes de Leao

(Lagunai Tez .

Abraham de Mos. Israël Suasso.

R. David de Mos. Henriqiies de Gastro.

Jahacob Namias Torres.

Aharon de David Franco Mendes (Tez ).

Abraham de Baruch Lopes de Leao

(Lagunal Tez'.

Moseh de Jb. Mendes da Costa.

Aharon Franco Mendes (Tez I.

Abraham de Mos. Israël Suasso.

Abraham de Baruch Lopes de Leao.

(Lagunal Tez".

Jahacob Namias Torres.

Aharon Franco Mendes (Tez"|.

Moseh de Jb. Mendes da Costa.

Abraham de Baruch Lopes de Leao.

(Lagunal Tez°.

Jahacob de Reph. Mendes da Costa.

Natan de Sel. Dias Brandao (Tez"|

Jahacob Namias Torres.

Abraham de Baruch Lopes de Leao

(Lagunal Tez".

Aharon de Jb. Buzaglo.

5630. Joseph Haim Teixeira de Mattos.

Imanucl de Is. Hay (Vita) Israël.

5631. Abraham de Baruch Lopes de LeiTo

(Lagunal Tez".

Elisa de Jb. Cola(;o Osoiio.

5632. Volgens Nieuw Reglement geschiedt

de benoeming door den Kerkeraad voor-

den tijd van drie jaren en de verdeeling

der functies door Regenten onderling.

Sem. de Abr. Haim Teixeira de Mattos.

Binjamin de Jb. Bueno de Mesquita.

5633. Ishac de Is. Gomes de Mesquita.

Joseph de Is. Hay (Vital Israël.

5634. Mr. Dd. de Baruch Lopes de Leao

(Lagunal.

5635. Binjamin de Jb. Bueno de Mesqu ta.

Joseph df Jos. Leon.

5636. Jahacob de Abr. Sequeira.

5637. Joseph de Is. Hay (Vital Israël.

5Ö38. Binjamin de Jb. Bueno de Mesquita.

5639. Geen verandering.

564IX Afgetreden: Joseph de Jos. Leon.

Binjamin Bueno de Mesquita.

Benoemd: Ishac Teixeira d'Andrade.

Selomoh de Jos. Leon.

5641. Afgetreden: Ishac Gomes de Mesquita.

Benoemd: Dr. Moseh Cohen Paraira.

5642—5645. Geene verandering.

5646. Afgetreden : Selomoh de Jos. Leon.

Benoemd: David de Abr. Haim.
Spinossa Cattela

5647—5656. Geen verandering.

5657. Afgetreden: Jahacob de Abr. Sequeira.

Benoemd: Jahacob de Is. Levi Montagnes.

5658—5665. Geene verandering.

5666. Afgetr. : Jahacob de Is. Levi Montagnes.

Benoemd: Ishac de Jos. Henr. Pimentel.

5667 5674. Geen verandering.

5675. Na overlijden van Joseph de Is. Hay
(Vital Israël benoemd: Ishac de Jos. Hay
(Vital Israël.

*i Buiten de Synagoge: Teixeira Salvador.

R. vóór den naam — Retusoti) b.-leekent, dat de benoemde bedankte. De in ?.ijn plaats gekozene vindt men
na den Tezoureiro.
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