
VU Research Portal

Blessings and Thanksgivings

Rosenberg, Abraham Wolf

2021

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Rosenberg, A. W. (2021). Blessings and Thanksgivings: The Jewish Prayer Book and its Early Appearance in
the Northern Netherlands. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/c8f3689f-43ab-431d-bfe1-89f5891ab8bb


 

 
 

 ברכות והודאות
 
 
 
 
 

BLESSINGS AND THANKSGIVINGS 

 
THE JEWISH PRAYER BOOK AND ITS EARLY APPEARANCE 

IN THE NORTHERN NETHERLANDS 
 
 
 

 
 

A.W. Rosenberg 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

 



INHOUD 

1 
 

 INHOUD  
   
 Dankbetuiging g 
 Transliteratie tabel Hebreeuws i 
0 INLEIDING I 
0.1  De staat van het onderzoek  II 
0.2  Geschiedenis en moderniteit VII 
0.3  Het corpus van mijn onderzoek XIII 
0.4  Persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp XIV 
0.5  Methodiek XVI 
0.6  Beschrijving van het onderzoek XVII 
   
Deel I HET JOODSE VOLK EN HUN GEBEDEN  
Hoofdstuk 1 Het joodse gebed, de diaspora 1 
1.1  Inleiding  
1.2  De joodse diaspora in de Middeleeuwen  3 
1.2.1   Van Tempel naar synagoge 4 
1.2.2   Veranderingen in joods leiderschap 5 
1.2.3   Het ontstaan van het verplichte joodse gebed  8 
1.3  Conclusie 11 
Hoofdstuk 2 De Middeleeuwen 13 
2.1  De oosterse diaspora onder Moslim bewind   
2.1.1   Al-Andalus (het Islamitisch Iberisch Schiereiland) 14 
2.2  De westerse diaspora onder christelijk bewind  
2..2.1   Noordwest, Centraal en Oost Europa  15 
    Frankrijk  
    Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland  16 
    Engeland  
    Nederland   
   Oost Europa 17 
    Polen  
    De Baltische Staten  
2.2.2  Excursus: verschillende reacties op rampspoed: het Rijnland en 

 Marokko  
 

2.2.3   Zuidwest Europa 18 
    Italië  
    Spanje en Portugal  
2.3  De Inquisitie, gedwongen bekering en verdrijving  19 
2.4  Religieus leiderschap onder Moslim bewind in het Oosten  20 
2.5  Religieus leiderschap onder Christelijk bewind in het  Westen 21 
2.6  De ontwikkeling van het verplichte joodse gebed  22 
2.7  Conclusie 24 
Hoofdstuk 3 Europa aan het begin van de vroegmoderne tijd  27 
3.1  Een explosie van kennis   
3.2  De uitvinding van de boekdrukkunst  28 
3.3  Onderwijs en geletterdheid   
3.4  Mobiliteit en het verleggen van de culturele horizon  30 
3.5  Mercantilisme en de Mercator Sapiens  
3.6  De ontmoeting van religies 31 
3.7  De organisatie van de joodse gemeenschappen  32 
3.8  Het joodse gebedenboek  



INHOUD 

2 
 

3.9  Conclusie 33 
Hoofdstuk 4 Het joodse gebedenboek 35 
4.1  De codificering van het joodse Recht  
4.1.1   Het rabbijnse rituele recht over gebed  37 
4.1.2   De taal van het gebed 38 
4.2  De opkomst van de Kabbala en haar invloed op het 

 gebedenboek  
39 

4.3  Asjkenazim en Sefardim 42 
4.4  Liturgische ritus, bindende gewoonte en folklore 43 
4.5  Uniformiteit in het verplichte dagelijkse gebed  44 
4.6  Is het joodse gebed gecanoniseerd? 45 
4.7 Conclusie  
   

Deel II DE JODEN EN HUN GEBEDENBOEKEN IN DE NOORDELIJKE 

NEDERLANDEN 
 

Hoofdstuk 5 Vrije vestiging: de Republiek: een verdeelde eenheid  51 
5.1  Religieuze intolerantie leidt tot een onafhankelijkheidsoorlog   
5.2  Strikt tegenover gematigd  52 
5.3  Amsterdam tussen hamer en aambeeld 55 
5.4  Amsterdam, de wieg van Sefardisch leven 56 
5.5  Een georganiseerde Sefardische gemeenschap  58 
5.6  De Mahamad en het rabbinaat 60 
5.7  Religieus Sefardisch leven 61 
5.7.1   Bet Jacob, gesticht in 1604  
5.7.2   Neve Salom, gesticht in 1608? 63 
5.7.3   Bet Israel, gesticht in 1618 65 
5.7.4   De unie van 1639: de nieuwe Kahal Kados de  

  Talmud Tora 
66 

5.7.5   Bikur Holim  
5.7.6   Dotar 67 
5.7.7   Talmud Torah / Ets Haim  
5.8  Asjkenazim in Amsterdam 69 
5.9  Spraken Asjkenazim en Sefardim Nederlands? 73 
5.10  Conclusie  
Hoofdstuk 6 Venice en Ferrara, 1519-1555 75 
6.1  De vroege gedrukte joodse gebedenboeken   
6.1.1   Sefardische gebedenboeken Venetië 1519-1552 78 
6.1.2   Sefardische gebedenboeken in de volkstaal Ferrara  

  1552-1555 
82 

6.2  Tekstuele opmerkingen 83 
6.3  Paratekstuele opmerkingen 85 
6.4  Het vroegmoderne Asjkenazische en Sefardische 

 gebedenboek  
87 

6.5  Conclusie 89 
Hoofdstuk 7 Dordrecht en Amsterdam: joodse gebedenboeken in de vroegmoderne 

Noordelijke Nederlanden  
91 

7.1  Dordrecht 1584 92 
7.2  Amsterdam 1604-1627 95 
7.3  De vroege Asjkenazische in Amsterdam gedrukte 

 gebedenboeken 
99 

  



INHOUD 

3 
 

7.4  Tekstuele opmerkingen 100 
7.4.1   De zogenaamde vijfde beracha in het avondgebed op 

  weekdagen  
 

7.4.2   Herhaling van de Amida in het avondgebed  
7.4.3   Verzen gezegd bij het uitnemen van het Sefer  

 Tora en Birkat ha-Gomel 
101 

7.4.4   Mystiek, Kabbala en messiaanse opwinding in  
 het gebedenboek 

103 

7.4.5   Keter Malchoet, Selichot en Bakashot 105 
7.4.6   Het ha-Noten Teshu’ah gebed 107 
7.4.7   Teksten tussen haakjes   108 
7.5  Paratekstuele opmerkingen 109 
7.5.1   Titel  
7.5.2   Imprint: plaats, verantwoordelijkheid, jaar en   

  chronogram 
110 

7.5.3   Drukkersmerk en motto 112 
7.5.4   Voorwoord, approbaties, opmerkingen en   

  colofon 
114 

7.5.5   Rubrieken 117 
7.5.6   Verschillende lettergrootte 118 
7.5.7   Banden  
7.6  Amsterdamse drukkers, financiers en personeel   
7.6.1   Menasseh ben Israel 119 
7.6.2   Daniel de Fonseca 123 
7.6.3   Immanuel Benveniste  
7.6.4   De partners Judah b. Mordechai Gimpel en   

  Samuel b. Moses Halevi 
124 

7.6.5   Uri Phoebus b. Aaron Witmund Halevi 125 
7.6.6   Joseph Athias 127 
7.6.7   David de Castro Tartas 128 
7.6.8   Moses Kosman b. Elijah Gomperz en opvolgers 129 
7.6.9   Caspar Pietersen Steen 130 
7.6.10   Moses b. Abraham Mendes Coutinho  
7.7  Enkele ander betrokkenen   
7.7.1   De Mevi ladefus of Mevi leveit ha-defus 132 
7.8  Mystiek en Kabbala in 17e eeuwse Amsterdamse drukken  
7.9  Het vroegmoderne joodse boek in zijn Nederlandse context 133 
7.10  De joodse populatie en de lokale markt voor joodse boeken  135 
7.11  Conclusie 138 
Hoofdstuk 8 Latere ontwikkelingen: gekoesterde, maar zich steeds ontwikkelende 

tradities  
141 

8.1  De categorieën joodse gebedenboeken 1584-2020  
8.2  De Asjkenazische gebedenboeken 142 
8.3  De Sefardische gebedenboeken 144 
8.4  Niet-traditionele gebedenboeken 145 
8.5  Tekstuele opmerkingen  
8.5.1   De zogenaamde vijfde beracha in het    

  avondgebed op weekdagen 
146 

8.5.2   Verzen gezegd bij het uitnemen van het Sefer  
  Tora en Birkat ha-Gomel 

 

8.5.3   Mystiek en Kabbala in het gebedenboek  



INHOUD 

4 
 

8.5.4   Klinkerwijziging en andere grammaticale   
  elementen  

147 

8.5.5   Grepen burgerlijke autoriteiten in Joodse   
  ceremoniële zaken?  

 

8.6  Paratekstuele opmerkingen 150 
8.6.1   Alenoe, de echo van censuur  
8.6.2   Stereotype uitgaven  
8.6.3   Gekleurd paper 151 
8.7  Kruisbestuiving of afhankelijkheid?  
8.8  Hebben zich ‘nationale’ Nederlandse Asjkenazische of 

 Sefardische liturgische tradities ontwikkeld? 
152 

8.9  Nederlandse drukkers van joodse gebedenboeken  1701-
 1941 

155 

8.10  Conclusie  
   
Deel III HET JOODSE GEBED EN LITURGIE IN ONDERZOEK, BIBLIOGRAFIE EN 

TITELBESCHRIJVING  
 

Hoofdstuk 9 Het catalogiseren van het joodse gebedenboek 161 
9.1  Het doel van bibliografie en uniforme beschrijvende 

 catalogisering  
 

9.2  Het joodse gebedenboek in de bestaande catalogi en 
 bibliografieën  

163 

9.3  Voorstellen voor een nieuwe aanpak 164 
9.4  Conclusie 166 
Hoofdstuk 10 Lijsten van boeken met joodse gebeden  169 
10.1  Titels van gebedenboeken en series 170 
10.2  Separaat gedrukte verplichte gebeden 171 
10.3 Vrijwillige gebeden bedoeld voor individuen of groepen   
10.4 Verwante werken 173 
10.4.1  Pesach Hagada  
10.4.2  Minhagim boeken en Takanot Bet ha-Knesset (‘Orde voor de 

 ceremoniële dienst’) 
 

10.4.3  Purim Literatuur  
10.4.4  Efemera   
10.5 Conclusie 174 
Hoofdstuk 11 Traditionele liturgische riten en hun families 175 
11.1  Liturgische riten gebaseerd op de Palestijnse traditie 176 
11.1.1   Roma, Italiaanse ritus  
11.1.2   Romania of Romaniot ritus  
11.1.3   Asjkenazische ritus 177 
11.2  Liturgische riten gebaseerd op de Babylonische traditie  
11.2.1   Sefardische of Iberische ritus  
11.2.2   Provence  
11.2.3   Noord-Afrikaanse riten  
11.2.4   Edot ha-Mizrach of Oosters Sefardische riten 178 
11.3  Liturgische riten gebaseerd op Maimonides  
11.3.1   Jemenitisch  
11.3.1.1    Baladi  
11.3.1.2    Shami  
11.3.1.3    Dor Daim  
11.4  Chassidische riten  



INHOUD 

5 
 

11.5 Niet-traditionele Joodse gebedenboeken  
11.5.1  Karaitisch 179 
11.5.2  Reform, Liberaal, Reconstructionistische en andere niet-

 traditionele gebeden  
 

11.6 Conclusie  
Hoofdstuk 12 Een schema van de opbouw van de verplichte joodse gebeden  181 
12.1.1  De joodse kalender, weekdagen, Sjabbat, feestdagen, 

 vastendagen en andere bijzondere dagen  
 

12.2  De opbouw van de verplichte joodse gebeden 182 
12.3 Terminologie en andere verschillen tussen Asjkenazim and Sefardim 184 
12.3.1  Namen van onderdelen van de gebeden  
12.3.2  Het uitnemen, lezen en terugbrengen van het Sefer Tora  185 
12.3.3  Terminologie van de synagoge   
12.3.4  Namen van Tora ornamenten  186 
12.4 Conclusie  
Hoofdstuk 13 Sommige elementen die verschillen in de Asjkenazische and Sefardische 

ritus 
187 

13.1  Bakashot  
13.2  Kaddisj 188 
13.3  Verzen die gezegd worden bij het betreden van de synagoge 189 
13.4  Ochtendlofzeggingen  
13.5  Inleidende Psalmen (Pesuke de Zimra of Zemirot) 190 
13.6  Or Chadash 192 
13.7  De Kedoesja in het ochtendgebed. Moesaf en het 

 middaggebed 
193 

13.8  De Amida en de jaargetijden in de joodse kalender  
13.9  Het avondgebed op weekdagen 194 
13.10  Het gebed op vrijdagavond 195 
13.11  Sjabbat namiddag 197 
13.12  Het gebed voor de Koning en de overheid  
13.13 Conclusie 198 
Hoofdstuk 14 Pioetiem in boeken met verplichte joodse gebeden 199 
14.1  In het avondgebed: Ma’aravim 200 
14.2  Ochtendgebed  201 
14.2.1   Voorafgaand aan Barechoe  
14.2.2   Jotserot in het Asjkenazische ochtendgebed  
14.2.3   Kerovot 202 
14.2.4  Akdamoet en Azharot 203 
14.3  Kerovot in Moesaf op Sjabbat en bijzondere dagen  
14.4  De Hoge Feestdagen  
14.4.1   Rosj Hasjana 205 
14.4.1.1    Moesaf Rosj Hasjana  
14.4.2   Jom Kipoer 206 
14.4.2.1    Moesaf Jom Kipoer 207 
14.5   9 Av  
14.6  Niet-gedrukte Kerovot  208 
14.7 Krovetz  
14.8 Conclusie  
Hoofdstuk 15 De plaats van de volkstaal in de Asjkenazische en Sefardische 

samenleving  
209 

15.1 Conclusie 220 



INHOUD 

6 
 

 Conclusies  221 
   
 BIBLIOGRAFISCHE LIJSTEN EN APPENDICES  

A Lijst van in de Noordelijke Nederlanden gepubliceerde boeken met 
verplichte joodse gebeden  

231 

B Lijst van Sefardische gebedenboeken in de volkstaal  303 
 Afkortingen 324 
   

 APPENDICES  
1 Chronologische tabel 325 
2 Hebreeuwse woordenlijst 333 
3 Halachische bronnen voor het gebruik van Hebreeuws in het gebed  339 
 Conclusie 353 
4 De vocalisering van Bijbelteksten in de gebeden  355 
   
 Verantwoording van de afbeeldingen 359 
 Specimina 363 
 Samenvatting 377 
 Over de schrijver 383 
 Bibliografie 385 
   
 INDICES  
 Index van primaire bronnen 423 
 Algemene index 429 



SAMENVATTING 

7 
 

 
SAMENVATTING 

 
Deze studie richt zich op de vraag of het mogelijk is om de oorsprong 
vast te stellen van de vroege uitgaven van de joodse gebedenboeken die 
in de vroegmoderne periode in de Noordelijke Nederlanden1 gedrukt 
zijn. Ze richt zich op hun historische, culturele en literaire context. 
Bijzondere aandacht krijgt de vraag of de ontwikkeling van een 
specifieke Nederlands-joodse liturgische traditie kan worden 
onderscheiden. Het onderzoek is vooral gericht op de boeken met 
verplichte joodse gebeden uit de periode 1584-1700, beginnend met het 
jaar waarin de eerste twee joodse gebedenboeken met verplichte gebeden 
hier gedrukt werden, nog voordat Joden zich in het land begonnen te 
vestigen. Ook al lijkt het jaar 1700 onwillekeurig, het is gekozen omdat 
rond die tijd de joodse gemeenschappen in het land min of meer 
gesetteld waren en hun boeken internationaal bekend en gezocht waren 
omdat Amsterdam internationale faam verworven had wegens de 
typografische kwaliteit van een vrije joodse pers.2  De politieke, sociale en 
culturele context wordt belicht van de immigranten van joodse 
oorsprong die in de Noordelijke Nederlanden aankwamen en aan de 
vraag hoe zij konden verwachten te worden ontvangen door hun nieuwe 
christelijke buren. Het boek bevat drie delen, waarvan het eerste deel een 
overzicht bevat van het joodse volk en hun gebeden, te beginnen in de 
Oudheid. Dit deel behandelt die onderwerpen die nodig zijn om de 
oorsprong te begrijpen van de gebedenboeken die in de vroegmoderne 
Noordelijke Nederlanden gedrukt zijn.  
 
Het tweede, centrale deel van het boek behandelt de Joden en hun 
gebedenboeken in de Noordelijke Nederlanden, terwijl het derde en 
laatste deel een analyse bevat van de behandeling van het joodse 
gebedenboek in de bibliografie, bibliotheek wereld en in de moderne 
informatie praktijk. 
 
Algemeen wordt aanvaard dat het verplichte Joodse formuliergebed is 
ontstaan na de verwoesting van de Eerste Tempel in Jeruzalem, gebouwd 

                                                 
1 De Zuidelijke Nederlanden, sinds 1831 België genoemd, bleven tot het einde van de 18e eeuw onder Spaans 
bewind. In dat gebied hinderde de Inquisitie joods leven en joodse boek productie en de Belgische uitgaven van 
joodse gebedenboeken hebben geen relatie met de Nederlands-joodse liturgische traditie. 
2 Daarom bevatten veel titelbladen van elders gedrukte boeken de mededelingen dat ze gedrukt zijn in ‘Amsterdamse 
letters’. 
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door Koning Salomo, in 586 vóór de gewone jaartelling. Het ligt dan ook 
voor de hand om te kijken of, en zo ja op welke manier, de Babylonische 
Ballingschap en de ontwikkeling van een joodse diaspora de ontwikke-
ling van verplicht individueel en gemeenschappelijk joods gebed hebben 
beïnvloed. Hetzelfde geldt voor het ontstaan van twee centra van joods 
leven en cultuur (in Israel en in Babylonië). In dit verband worden vier 
onderwerpen besproken (hoofdstuk 1): de joodse diaspora, het ontstaan 
van de synagoge, de overgang van religieuze leiding van de priesters 
(kohaniem) op de Geleerden en het Sanhedrin, en tenslotte de instelling 
van het verplichte gebed. De oudste bewaard gebleven documentatie 
bewijst dat al in de oudheid geen uniforme verplichte gebedsteksten 
bestaan hebben.  
 
In de joodse geschiedenis beginnen de Middeleeuwen (hoofdstuk 2) rond 
het jaar 600 van de gewone jaartelling, na de afsluiting van de 
eindredactie van de Babylonische Talmoed. Zij eindigen rond 1500, de 
start van de vroegmoderne periode. In de Middeleeuwen beheersten 
twee monotheïstische godsdiensten, het christendom en de islam, de 
toen bekende westelijke wereld: West Azië, Noord Afrika en Europa. 
Tijdens de Middeleeuwen had iedere diaspora al eigen liturgische riten 
ontwikkeld en daarom worden zij apart beschreven, te beginnen met de 
oostelijke diaspora onder Moslim bewind omdat de oudste bewaard 
gebleven joodse gebedenboeken daar vandaan komen. De vraag wordt 
gesteld of, en zo ja op welke manier beide religies de ontwikkeling van de 
verplichte joodse gebeden herkenbaar beïnvloed hebben. De beknopte 
geschiedenis van de Europese joodse diaspora wordt gevolgd door een 
excursie over de Inquisitie. Dit geeft de noodzakelijke achtergrond om 
de migranten van joodse oorsprong in de Noordelijke Nederlanden en 
hun vroegste gebedenboeken te begrijpen.  
 
De synagoge die in het vorige hoofdstuk werd beschreven, was de 
centrale plaats geworden voor gemeenschappelijk gebed, terwijl het Bet 
Midrasj, vaak een aparte ruimte in hetzelfde gebouw, de plaats werd voor 
Tora studie, naast een speciale accommodatie waar reizigers de Sjabbat 
of een joodse feestdag konden doorbrengen. 3 De geschiedenis van de 
diaspora in het Oosten en die in het Westen, waar in de Middeleeuwen 
verschillende riten ontstonden, worden apart beschreven, te beginnen 

                                                 
3 Cf. Mandel, 2005. 
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met de oostelijke onder Moslim bewind. Daar vandaan zijn de oudste 
bekende joodse gebedenboeken in handschrift bewaard gebleven.  

 
 

Het drukkersmerk van Menasseh ben Israel verwijst naar migratie4 
 

De explosieve ontwikkeling van kennis en Wetenschap in de vroeg-
moderne tijd ten gevolge van uitvindingen en ontdekkingen illustreren de 
achtergrond van de joodse immigratie in de Noordelijke Nederlanden in 
het kader van de algemene geschiedenis van die periode (hoofdstuk 3). 
De uitvinding van de boekdrukkunst bevorderde de democratisering van 
het onderwijs en de geletterdheid. Massa migratie bevorderde de 
mobiliteit en leidde tot het verbreden van de culturele horizon, het 
ontstaan van het mercantilisme, het ontstaan van een ‘Republiek der 
Letteren’ en de ontmoeting tussen diverse religies en religieuze 
stromingen. Deze factoren droegen bij aan de organisatie van zowel 
nieuwe als reeds bestaande joodse gemeenschappen. Voor de 
beschrijving van de staat van het vroegmoderne joodse gebedenboek 
(hoofdstuk 4) is een ander element belangrijk: het verplichte joodse 
gebed ontwikkelde zich over een periode van meer dan 1500 jaar voordat 
het voor de eerste keer gedrukt werd. Toen de boekdrukkunst werd 
uitgevonden waren de oudste bestaande min of meer complete 
handschriften, kopieën van boeken die door Babylonische Geonim 
waren samengesteld, ongeveer 500 jaar oud. Zij weerspiegelen de 
Babylonische traditie en ideologie, terwijl Asjkenazische literatuur 
tweehonderd jaar later al sterke invloed had laten zien van Duitse 
piëtistische en andere Asjkenazische theorieën over de gebeden. De 
codificatie van de Halacha vanaf de Late Middeleeuwen biedt een dieper 
inzicht in de vastere vormgeving van de joodse gebeden in de late 
                                                 
4 Het motto betekent: ‘Uitgerust als een pelgrim.’ Hij gebruikte ook een motto in het Latijn: ‘Peregrinando querimus’, 
Al reizend zoeken we.  
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middeleeuwse en vroegmoderne tijd, de periode waarin het rabbijnse 
rituele recht leidend werd en de vrije ontwikkeling van de gebeden verder 
aan banden legde. De uitvinding van de boekdrukkunst maakte van de 
productie en verspreiding van de gebedenboeken een internationale 
onderneming die onderworpen was aan handelsvoorwaarden. Werden de 
handgeschreven gebedenboeken vervaardigd op bestelling door een 
kapitaalkrachtig persoon of door een joodse gemeente, gedrukte 
gebedenboeken zijn totaal anders omdat zij een brede groep voorzien 
van identieke exemplaren, maar de koper heeft geen enkele invloed op 
de inhoud. In dit hoofdstuk worden de ontwikkeling van de Halacha en 
haar codificatie, maar ook aan de halachische bepalingen voor het gebed 
en de synagogale liturgie beschreven. Benadrukt wordt dat in de 
Asjkenazische jurisprudentie het plaatselijke gebruik prevaleert over de 
halachische bepalingen, één van de verschillen tussen Asjkenazim en 
Sefardim, de twee belangrijkste groepen immigranten die zich in de 
Noordelijke Nederlanden vestigden. Andere onderwerpen zijn de taal die 
is voorgeschreven voor het gebed, de opkomst van de Kabbala en de 
manier waarop deze sinds de Late Middeleeuwen sporen in de gebeden 
achterliet en het verschil tussen liturgische ritus, (bindende) gewoonte en 
folklore. 
 
Het tweede, centrale deel van deze studie behandelt de Joden en hun 
gebedenboeken in de Noordelijke Nederlanden en begint met het 
beschrijven van de positie die deze immigranten van Joodse afkomst in 
deze regio innamen, evenals de uitdagingen waarvoor ze geplaatst 
werden. 
 
De terugkeer van Joods leven in de vroegmoderne Noordelijke 
Nederlanden is eerder beschreven, o.a. door Miriam Bodian, Jonathan 
Israel, Josef Kaplan en Daniel Swetschinski. Exacte gegevens over hun 
komst zijn schaars, maar het is duidelijk dat Amsterdam het belangrijkste 
centrum in de Republiek werd van Joods leven, ook al stonden andere 
steden geenszins afwijzend tegenover joodse aanwezigheid. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan de invloed van de politieke en religieuze 
conflicten op de vestiging van deze eerste immigranten, meestal van 
Iberische afkomst. Het gaat daarbij speciaal om de vele lokale en 
landelijke controversen waarin de jonge joodse gemeenschap terecht 
kwam, vooral in Amsterdam. Een belangrijk onderwerp dat daarmee te 
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maken heeft, is de juridische positie die deze niet-Protestantse (zelfs 
gedeeltelijk katholieke) bevolkingsgroep innam en het belang van het 
unieke exemplaar van een wetsontwerp waarin de voorwaarden werden 
vastgelegd voor joodse vestiging in de Republiek dat bewaard wordt in 
Bibliotheek Ets Haim – Livraria Montezinos in Amsterdam. Vervolgens 
wordt de interne situatie van de jonge joodse gemeenschap beschreven, 
haar organisatie, wereldlijke en religieuze leiding en de verhouding tussen 
deze twee. Al vroeg werd Amsterdam de bakermat van joodse boekdruk, 
te beginnen met gebedenboeken. Spoedig werd de stad een 
wereldcentrum van joodse boek productie en handel, de zetel van een 
ongeëvenaard vrije pers. Toch werden de eerste joodse gebedenboeken, 
in een Iberisch-joodse volkstaal, elders in de jonge Republiek gedrukt. 
Ook wordt gesproken over het gebruik van het Nederlands door de 
Asjkenazische en Sefardische nieuwe Nederlanders. 
 
De eerste Joodse gebedenboeken in de Noordelijke Nederlanden 
volgden de Sefardische ritus en werden gedrukt meer dan een eeuw 
nadat het eerste Hebreeuwse boek in Zuid Europa gedrukt werd, 98 jaar 
na het eerste joodse gebedenboek dat de ritus van Rome bevatte en 
vervaardigd werd in 1485-1486. Daarom worden eerst de vroegste centra 
besproken waar joodse boeken vervaardigd werden. Omdat de eerste 
Noord Nederlandse joodse gebedenboeken alleen de gebeden bevatten 
volgens de Sefardische ritus in de Iberisch-joodse volkstaal, worden de 
vroege uitgaven besproken van het Sefardisch gebedenboek, allereerst in 
het Hebreeuws, gedrukt door Daniel Bomberg in Venetië 1519-1544, 
gevolgd door twee tweetalige edities (Hebreeuws en Spaans) in Venetië 
uit 1552. Hierna komt een aantal uitgaven in een Iberisch-joodse 
volkstaal, Ferrara 1552-1555, eerder door Sigmund Seeligmann, Adri 
Offenberg en Harm den Boer beschouwd al het model voor de Noord 
Nederlandse drukken. Om deze interpretatie te toetsen, was mijn 
vergelijking van de vroegere drukken uit Italië onmisbaar. Ook waren de 
volkstaal edities nog niet vergeleken met hun Venetiaanse voorgangers in 
het Hebreeuws. Het bestaan van twee tweetalige edities uit 1552, 
eveneens vervaardigd in Venetië, was aan de aandacht van eerdere 
auteurs ontsnapt. Eén uitgave bevat de dagelijkse gebeden, de andere 
alleen de gebeden voor Sabbat. Diverse tekstuele en paratekstuele 
elementen uit deze edities worden met elkaar vergeleken en hoofdstuk 6 
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sluit met de beschrijving van de staat van het Asjkenazische en 
Sefardische gebedenboek in het midden van de 16e eeuw. 
 

 
 

 

 

Venetië, 1552 weekdagen fol. 54 recto  Venetië 1552 Sjabbat fol. 54 recto 
 

De eerste Joodse gebedenboeken werden in de Noordelijke Nederlanden 
gedrukt voordat er een gedocumenteerde Joodse aanwezigheid in het 
land bestond en exemplaren zijn net zo zeldzaam als die van de eerdere 
edities uit Venetië en Ferrara. Pas in 1627 werd het eerste Hebreeuwse 
gebedenboek in de Republiek der Verenigde Nederlanden gedrukt. De 
drukken die voor dat jaar verschenen, worden in hoofdstuk 7 op 
dezelfde manier beschreven als hun voorgangers die in Italië werden 
gedrukt tussen 1519 en 1555. Pas in 1634 wordt het eerste Asjkenazische 
gebedenboek in de Republiek gedrukt en deze uitgave wordt kort 
besproken, gevolgd door een analyse van de tekstuele en paratekstuele 
elementen volgens beide riten die ook besproken werden in het vorige 
hoofdstuk. Bij de analyse van de tekst van de vroegste in de Noordelijke 
Nederlanden, vrijwel allemaal in Amsterdam, gedrukte gebedenboeken 
wordt ook aandacht geschonken aan de receptie van de Kabbala, 
tenminste voor zover dit waarneembaar is in de tekst van de 
gebedenboeken. Paratekstuele elementen die aan de orde gesteld worden 
zijn titelpagina’s, colofon, drukplaats, datum, drukkersmerken en 
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approbaties en zij leiden soms tot een kritische herziening van door 
eerdere auteurs gemaakte toeschrijvingen. 
 

 

 

 
   

Amsterdam 1726. Twee versies: gebed voor de Koning (r) en gebed voor de overheden van 
Holland en Amsterdam (l) 

 

Dan volgt een overzicht van de 17e eeuwse Amsterdamse joodse 
drukkers en de plaats van het gebedenboek in ieders fonds, waarbij 
Menasseh ben Israel centraal staat wegens zijn grote belang, niet alleen 
als de stichter van de eerste joodse Hebreeuwse pers in Amsterdam, 
maar ook als rabbijn, docent, lid van de internationale Republiek der 
Letteren en internationaal boekhandelaar. Al snel werd het joodse boek 
onderdeel van de Nederlandse boekenwereld en nu komen onderwerpen 
aan de orde als notariële akten, het aanstellen van correctoren en de 
salariëring van diverse medewerkers. Gesproken wordt ook over niet-
joodse medewerkers: hun geloof liet niet toe dat zij op zondag werkten, 
terwijl hun Joodse baas geen profijt mocht hebben van werk dat zij op 
Sabbat, de joodse rustdag, deden.  
 
In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt geprobeerd de vraag te 
beantwoorden of de Sefardische gebedenboeken die in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden werden uitgegeven voornamelijk bedoeld waren 
voor gebruik door de vroegere bekeerlingen tot het Katholicisme die 
vanaf het begin van de 17e eeuw in groten getale de Republiek bereikten. 
Aan de hand van de beschikbare demografische gegevens, de algemene 
economische regels en de basisbeginselen van de handel wordt 
geprobeerd deze eerder door andere auteurs gedane veronderstelling te 
toetsen. 



SAMENVATTING 

14 
 

SCHATTING VAN DE JOODSE POPULATIE VAN AMSTERDAM5 
 

Portugees-joodse huwelijken en geschatte populatie 1610-1699 

 1610- 
1619 

1620- 
1629 

1630-
1639 

1640- 
1649 

1650- 
1659 

1660- 
1669 

1670- 
1679 

1680- 
1689 

1690- 
1699 

Aantal 
huwelijken 

52 66 62 110 155 169 187 278 255 

Geschatte 
populatie 

600-
50 

775-
825 

725-
75 

1,300-
75 

1,825-
1925 

2,000-
2,100 

2,200-
2,325 

3,275-
3,475 

3,000-
3,175 

 

Geschatte groei van de joodse populatie in Amsterdam (1610-1795) 

 1610 1630 1650 1675 1700 

Sefardim 350 900 1,400 2,230 3,000 
Asjkenazim 0 60 1,000 1,830 3,200 
Totaal 350 960 2,400 4,060 6,200 
 

Ook na de 17e eeuw werden er boeken met verplichte Joodse gebeden in 
de noordelijke Nederlanden gepubliceerd en sommige daarin 
aangetroffen ontwikkelingen verdienen de aandacht (hoofdstuk 8). Om 
een eerste kwantitatieve beoordeling mogelijk te maken wordt een 
overzicht gegeven van de tot nu toe beschreven of door mij aangetroffen 
uitgaven in de periode 1584-2020. Hierbij moet worden benadrukt dat de 
Nederlandse markt in de loop van de 18e eeuw zo sterk gegroeid was, dat 
ze voldoende omvang had voor het kleine aantal joodse drukkers dat was 
overgebleven. Het is duidelijk dat aanvankelijk ook de internationale 
markt voor deze drukkers interessant bleef, maar gaandeweg nam het 
aantal joodse drukkerijen in Midden en Oost Europa snel toe, terwijl de 
druk van de censuur daar afnam.  
 
De Asjkenazische en Sefardische gebedenboeken uit de 18e eeuw worden 
beschreven, gevolgd door een korte opmerking over niet-traditionele 
joodse gebedenboeken. De tekstuele elementen uit het vorige hoofdstuk 
worden nu gevolgd, maar ook wordt aandacht besteed aan nieuwe 
opvattingen over de Hebreeuwse grammatica die soms leidden tot 
aanpassingen van de tekst. Deze vraag wordt uitvoerig besproken in 
appendix 4 (blz. 353-358) naar aanleiding van de vocalisering van 
Bijbelverzen in de gebedenboeken vanaf de 19e eeuw. Opnieuw komt de 
vraag aan de orde of, en zo ja op welke manier, seculiere overheden 
ingrepen in joodse ceremoniële aangelegenheden. Bij de paratekstuele 

                                                 
5 Daniel Swetschinski, 2004, blz. 91 gebaseerd op een verhouding van 8-8,5 % tussen huwelijken en populatie. 
Jonathan Israel, 2017 en blz. 411, noot 39 waar hij zijn eerdere schatting corrigeert. 
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elementen wordt beschreven hoe sommige typografische conventies uit 
vroegere uitgaven klakkeloos worden overgenomen, ook al vervalt hun 
noodzaak. Anders dan in andere Europese landen lijkt het dat voor 
Nederlandse joodse gebedenboeken geen gebruik gemaakt is van 
stereotypen. Gekleurd papier werd hier gebruikt voor exemplaren van 
een hogere kwaliteit, terwijl gekleurd papier in andere landen vaak een 
mindere kwaliteit moest verhullen. Was er kruisbestuiving tussen de 
Nederlandse Asjkenazim en Sefardim, voor zover waarneembaar in hun 
gebedenboeken, of was de ene groep misschien op een of andere manier 
afhankelijk van de andere? Na behandeling van de genoemde onder-
werpen moet de vraag beantwoord worden of de gebedenboeken 
getuigen van de ontwikkeling van een nationale Nederlands-joodse 
Asjkenazische en Sefardische liturgische traditie. Dit deel wordt 
afgesloten met een lijst van Nederlandse drukkers van joodse 
gebedenboeken in de periode 1701-1941. 
 
Het derde deel van dit onderzoek behandelt de plaats van het joodse 
gebedenboek in bibliografie, conventionele (analoge) bibliotheek praktijk 
en in de moderne digitale informatie technologie. Een onderzoek van 
boeken is alleen mogelijk als er exemplaren van een bepaalde uitgave 
beschikbaar zijn en daarom zijn er in de loop van de tijd catalogi 
gemaakt. Titelbeschrijvers, zeker degenen die dit werk deden vóór het 
industriële tijdperk, hebben te maken met diverse problemen die in dit 
deel (hoofdstuk 9) beschreven zijn. Deze problemen zijn niet nieuw, 
noch zijn ze beperkt tot werken die in de Noordelijke Nederland zijn 
gepubliceerd, maar de recente overgang van analoge naar digitale opslag 
van informatie heeft ze klaarblijkelijk vergroot. De analyse in dit 
hoofdstuk is bedoeld als basis voor een internationaal overleg om een 
aantal problemen op te lossen op basis van de theorieën die ten 
grondslag liggen aan de ‘International Standard Bibliographical 
Description and Descriptive Cataloguing of Rare Materials (Books)’. 
Boek professionals en bibliografen zijn zich vaak niet bewust van 
verschillen tussen boeken met verplichte joodse gebeden en werken met 
vrijwillige gebeden. Daarom zijn ze niet altijd in staat om de metadata te 
verschaffen die nodig zijn om een bepaalde editie van een joods 
gebedenboek te identificeren of om een exemplaar van een bepaalde 
uitgave te lokaliseren. Dit deel bevat als hulpmiddel een lijst van 
verplichte en vrijwillige joodse gebedenboeken (hoofdstuk 10), maar ook 
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een lijst van verplichte gebeden die soms apart gedrukt zijn, gebeden 
voor individuele personen en groepen, maar ook boeken die verwant zijn 
aan gebedenboeken, maar een andere categorie vormen. De namen van 
joodse gebedenboeken en de termen die erin gebruikt worden, zijn vaak 
verwarrend en daarom worden deze verklaard. Ook wordt uitgelegd hoe 
Asjkenazim en Sefardim hun gebedenboeken in series hebben uitge-
geven. Deze uitleg is niet alleen bedoeld voor de geïnteresseerde, maar 
ook voor titelbeschrijvers en bibliografen die minder bekend zijn met de 
ingewikkelde wereld van de joodse gebedenboeken, of zij nu in of buiten  
Nederland zijn gepubliceerd. 
 
Hierna worden de traditionele liturgische riten en hun ‘families’ 
beschreven, maar ook niet-traditionele riten en gebeden, evenals een 
aantal verschillen tussen de Asjkenazische en Sefardische riten en de 
bijbehorende terminologie (hoofdstuk 11). Een aantal van de genoemde 
riten zijn in Amsterdam gedrukt, in het bijzonder in de 18e eeuw, terwijl 
de andere behandeld zijn om titelbeschrijvers, bibliografen en andere 
geïnteresseerden gemakkelijk toegankelijke informatie te verschaffen. 
Meer specifieke kenmerken zijn in dit en de volgende hoofdstukken voor 
het grootste deel beperkt tot de West-Asjkenazische en West-Sefardische 
ritus omdat bij de volledige beschrijving van andere riten, bijvoorbeeld 
van de Romaniot en de Jemenieten, uitgebreide excursies in de wereld 
van de pioet en varianten onvermijdelijk zijn, onderwerpen die beter 
behandeld kunnen worden door gespecialiseerde liturgisten. 
 
Diverse onderdelen van de joodse gebeden die gedrukt zijn in en buiten 
Nederland verschillen in de Westers-Asjkenazische en Westers-
Sefardische ritus. Asjkenazische auteurs hebben lang het onderzoek van 
de joodse gebedenboeken gedomineerd en daardoor zijn veel van deze 
verschillen onvoldoende beschreven. Om enigszins in dit gebrek te 
voorzien zijn sommige van deze verschillen expliciet in deze studie 
beschreven, bijvoorbeeld als bepaalde delen van de gebeden op een 
andere plaats staan. Het joodse gebed wordt beïnvloed door verschillen 
tussen dagen en seizoenen, weekdagen, Sjabbat, feestdagen, zomer en 
winter en daarom wordt in hoofdstuk 12 een overzicht gegeven van de 
joodse kalender en de diverse verschillende feest-, vasten- en gedenk-
dagen. Hierna wordt de structuur van de verplichte gebeden kort 
verklaard om een aantal later uit te leggen onderdelen beter te begrijpen. 
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Niet gespecialiseerde gebruikers en boek professionals worden vaak 
geconfronteerd met verwarrende verschillen in terminologie, synoniemen 
en homoniemen, maar ook gebedsonderdelen die ze in de vroege 
gedrukte gebedenboeken tegenkomen, ook in Amsterdamse drukken en 
deze onderwerpen worden behandeld in hoofdstuk 13. Bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan homoniemen, dezelfde termen die door 
Asjkenazim en Sefardim voor verschillende dingen gebruikt worden. 
Daarna worden de belangrijkste verschillen uitgelegd tussen de 
Asjkenazische en Sefardische gebedenboeken die in de Noordelijke 
Nederlanden gedrukt zijn, in de volgorde waarin ze over het algemeen in 
de gebedenboeken voorkomen, te beginnen met het ochtendgebed.  
 
Eerdere onderzoekers hebben door hun onverwachte componenten van 
de gebeden soms geïnterpreteerd als drukfouten, in plaats van te 
onderzoeken of voor dit verschijnsel een verklaring gevonden kan 
worden in de relevante halachische literatuur. Een goed voorbeeld is de 
herhaling van de Amida in het avondgebed, waarvan bekend is dat dit 
door de halachische codices wordt verworpen. Desondanks treft men 
deze herhaling aan bij het vrijdagavondgebed in de Hebreeuwse uitgave 
van Bomberg, Venetië 1544 en in de 1552 Ferrara editie van de Oraçiones 
de Mes. Hier blijkt dat de belangrijke Spaanse middeleeuwse halachist 
Meiri een precedent voor deze herhaling noemt. Een eerder 
onopgemerkte herhaling van de Amida is gevonden in deel 2 van de 
driedelige Amsterdamse uitgave van de Sefardische gebeden in 1612, in 
het avondgebed ingaande de vreugdefeesten Pesach, Sjavoeot en Soekot. 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat dit teruggaat op een vroeg 
gebruik uit Erets Israel, zoals blijkt uit diverse handschriften die deze 
traditie vertegenwoordigen. Tot nu toe is geen eerdere gedrukte vorm 
van dit fenomeen bekend en in de door mij geziene latere Amsterdamse 
drukken komt deze herhaling niet voor.  
 



SAMENVATTING 

18 
 

 
 

Amsterdam, 1612: herhaling van de Amida in het avondgebed van een feestdag  
 

Door de eeuwen heen hebben halachische autoriteiten en commen-
tatoren hun mening over de diverse gebeden en hun formulering 
gegeven, meningen die door latere auteurs zijn doorgegeven. Toch 
hebben latere schrijvers en uitgevers dergelijke persoonlijke opvattingen 
en zelfs beslissingen genegeerd en werden deze door de joodse 
meerderheid niet overgenomen. Men mag niet vergeten dat uitgevers 
altijd een zo groot mogelijke markt wilden bestrijken en dat hun 
gebedenboeken ‘voor elk wat wils’ bevatten. Daarom wordt de vraag 
gesteld of het mogelijk is vast te stellen welke relatie de diverse edities die 
in de Noordelijke Nederlanden gepubliceerd zijn tot elkaar hadden. Deze 
vraag bleek in de huidige studie niet volledig te beantwoorden. Een 
bijzonder onderwerp dat aandacht heeft gekregen is welke sporen de 
genoemde uitgaven bevatten die wijzen op de acceptatie van Kabbala. 
Ofschoon de reguliere uitgaven van de Asjkenazische en Sefardische 
boeken met de verplichte joodse gebeden in de Noordelijke Nederlanden 
amper kabbalistische elementen hebben opgenomen, kan daaruit niet de 
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conclusie getrokken worden dat de Kabbala geen invloed gehad heeft in 
het land. De vele Tikoeniem, Selichot en andere werken met mystieke en 
kabbalistische inhoud die in de 17e en 18e eeuw in de Noordelijke 
Nederlanden gepubliceerd zijn, duiden in een andere richting. Het lijkt er 
op dat de rabbinaten van beide gemeenten geprobeerd hebben de 
officiële synagoge diensten zo eenvoudig mogelijk te houden, zodat de 
dienst dicht bij de halachische eisen bleef en begrijpelijk voor ook 
degenen met weinig joodse kennis. 
 
Religieuze poëzie, beter bekend als Pioetiem, is in feite geen onderdeel 
van de verplichte joodse gebeden maar ze heeft desondanks een plaats 
gekregen in het joodse gebedenboek. Professionals krijgen geregeld te 
maken met incomplete joodse gebedenboeken, en dan kunnen een of 
meer opschriften de informatie opleveren die kan helpen de context van 
dit materiaal in de gebeden te bepalen. Hoofdstuk 14 bevat een overzicht 
van dergelijke opschriften en titels die men in de vroegmoderne 
gebedenboeken tegenkomt, zonder te streven naar volledigheid. 
 

 

 

 
   

Amsterdam, 1627  Amsterdam, 1901 
 

Ook hier is het belangrijk erop te wijzen dat dezelfde term door 
Asjkenazim en Sefardim kan worden gebruikt voor pioetiem die op 
verschillende plaatsen in het gebed worden ingevoegd en deze 
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verschillen worden uitgelegd om de identificatie van incompleet 
materiaal mogelijk te maken. 
 
De meeste Joodse gebedenboeken vóór de 19e eeuw werden gedrukt in 
het Hebreeuws, maar in de vroegmoderne tijd werd een aantal 
Sefardische gebedenboeken gedrukt in een Iberisch-joodse volkstaal, 
zoals eerder in deze studie besproken werd. Zoals gedaan werd voor de 
herhaling van de Amida in het avondgebed op vrijdagavond of ingaande 
een van de vreugdefeesten, is in hoofdstuk 15 ook aandacht besteed aan 
wat de halachische bronnen zeggen over het gebruik van andere talen 
dan het Hebreeuws voor de verplichte gebeden. Eerder in deze studie is 
er al op gewezen dat de Hebreeuwse gebedenboeken die vanaf 1519 
door Daniel Bomberg in Venetië gedrukt werden, rubrieken en 
aanwijzingen in Judeo-Italiaans of Judeo-Spaans waren opgenomen. 
Judeo-Italiaans was de taal van de Sidorello, een boekje met ‘privé’ 
gebeden, vooral bedoeld voor vrouwen, voor het eerst gedrukt in 1486 in 
Soncino. Dit is niet echt uitzonderlijk, omdat Asjkenazische 
gebedenboeken indertijd rubrieken bevatten in het Jiddisj of Judeo-
Duits. Voor zover nu kan worden nagegaan is de volkstaal op deze 
manier de gebedenboeken binnengekomen en vandaar is het eigenlijk 
maar een kleine stap naar het drukken van complete gebedenboeken in 
Latijnse karakters ten behoeve van hen die geen Hebreeuws lezen en 
begrijpen. De eredienst van het hart vereist immers dat men begrijpt wat 
men zegt. Er is vooralsnog geen bewijs voor de stelling dat deze boeken 
in de volkstaal uitsluitend bedoeld waren voor gebruik door voormalige 
Conversos. Om de halachische positie van de volkstaal in het verplichte 
gebed te begrijpen, zijn de halachische bronnen geraadpleegd. Deze 
bronnen, vanaf de vroegste rabbijnse literatuur, de codices en 
invloedrijke latere decisoren zijn in een bloemlezing samengevat en 
geëvalueerd. Daarbij is bijzondere aandacht besteed aan eventuele 
verschillen tussen Asjkenazim en Sefardim wat betreft de halachische 
positie van de volkstaal in het verplichte gebed. Om een goede controle 
mogelijk te maken, is in appendix 3 de volledige bloemlezing 
opgenomen, zowel in de oorspronkelijke taal als in een Engelse vertaling, 
overigens zonder claim op volledigheid. In een laatste appendix wordt 
aandacht besteed aan de 19e eeuwse verandering in de vocalisatie van 
Bijbelteksten in de gebeden als een van de argumenten voor het 
beantwoorden van de vraag of zich een specifieke Nederlands-joodse 
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liturgische traditie heeft ontwikkeld. Deze vraag wordt voorlopig negatief 
beantwoord. 

TOTAAL AANTAL BOEKEN MET VERPLICHTE JOODSE GEBEDEN GEDRUKT 

IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN 
    

1701-
1710 

40 
 

1801-
1810 

13 
 

1901-
1941 

26 

1584-
1620 

7 
 

1711-
1720 

27 
 

1811-
1820 

10 
 

1950-
2020 

36 

1621-
1630 

6 
 

1721-
1730 

32 
 

1821-
1830 

8 
   

1631-
1640 

9 
 

1731-
1740 

26 
 

1831-
1840 

9 
   

1641-
1650 

24 
 

1741-
1750 

15 
 

1841-
1850 

9 
   

1651-
1660 

13 
 

1751-
1760 

18 
 

1851-
1860 

19 
   

1661-
1670 

23 
 

1761-
1770 

23 
 

1861-
1870- 

14 
   

1671-
1680 

10 
 

1771-
1780 

19 
 

1871-
1880 

10 
   

1681-
1690 

18 
 

1781-
1790 

4 
 

1881-
1890 

10 
   

1691-
1700 

11 
 

1791-
1800 

11 
 

1891-
1900 

11 
   

Total 121 
  

215 
  

113 
  

626 
 

 
 

De tonen van de sjofar in de gebeden voor het gehele jaar, Ferrara 1552 

 

                                                 
6 Gebaseerd op mijn lijst van edities waarop aanvullingen mogelijk zijn. 
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Amsterdam, 1627. Het eerste in Nederland gedrukte Hebreeuwse gebedenboek 


