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Voorwoord
Het vinden van een onderwerp voor mijn scriptie bleek moeilijker dan gedacht. Hoewel mijn
begeleidster Irene Zwiep en ik vele interessante ideeën hadden, bleken de meeste onuitvoerbaar
door het gebrek aan bruikbare bronnen. Na lang wikken en wegen hebben we uiteindelijk besloten
om te kiezen voor het onderwerp wat u hier voor u ziet: bronnen van eerbaarheid voor
Ashkenazische vrouwen in Amsterdam in de achttiende eeuw. Ook dit onderwerp bleek lastiger dan
gedacht. Veel van de bronnen waren niet, zoals ik gehoopt had, in herdruk en/of vertaling
beschikbaar zodat mijn kennis van het Jiddisch vaak tekort schoot. Het gebrek aan secundaire
literatuur over dit onderwerp maakte mijn zoektocht niet makkelijker. Dankzij de onuitputtende hulp
van Rachel Boertjens van de Rosenthaliana en Irene Zwiep heb ik mij toch nog door de bronnen heen
kunnen worstelen.
Mijn dank gaat ook uit naar mijn moeder Ank Bredewold die mij veel geholpen heeft bij het
zoeken naar secundaire literatuur. Hoewel wij samen soms erg ver afdwaalden van het onderwerp
kwam ik daardoor wel hele grappige dingen tegen. Gelukkig stonden zij en mijn vriend ook klaar
voor me om te helpen mijn Nederlands nog leesbaar te maken nadat ik alleen nog maar scheef zag
van het kijken naar alle teksten. Door de hulp van iedereen is het gelukt om deze scriptie die u hier
voor u ziet te maken zoals hij nu is. Bedankt hiervoor.
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Inleiding
Een achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw maakte in Amsterdam dingen mee die haar voorouders
niet meegemaakt hadden. Zo kwam ze op straat Joden tegen die een totaal andere achtergrond
hadden dan zijzelf, de Sefardim.2 Deze Joden, oorspronkelijk afkomstig van het Iberisch schiereiland,
hadden andere gebruiken dan de Ashkenazim, ook op religieus gebied. Buiten deze Sefardim kwam
ze ook niet-Joden tegen. In veel andere landen, voornamelijk die in Oost-Europa, leefden de Joden
vooral in afgelegen gebieden of Getto's.3
Doordat de omgeving anders was dan in Oost-Europa kwam de Ashkenazische vrouw in
situaties terecht die ze niet direct herkende. Om te weten hoe ze zich moest gedragen kon een
Ashkenazische vrouw in het verleden gebruik maken van klassieke Joodse bronnen zoals de Talmoed
die als leidraad konden dienen. Sommige van die bronnen waren niet meer toepasbaar voor het
leven waarin ze zich bevond. Het is interessant om te proberen te ontdekken welke bronnen ze wel
tot haar beschikking had als gids voor een eerbaar leven. Deze scriptie draait daarom om de vraag:
Welke soort bronnen had een achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw in Amsterdam tot haar
beschikking om te weten hoe ze zich eerbaar moest gedragen? Vervolgens is de vraag wat voor
informatie deze bronnen haar gaven. Hierbij ligt de focus op de deelonderwerpen nidda, de omgang
met de man, de omgang met de niet-Jood en de kledingvoorschriften. Deze deelonderwerpen vond
ik het meeste terug in de literatuur. Ook zijn deze onderwerpen het meest van toepassing op het
leven van de Joodse vrouw.
Het eerste hoofdstuk bestaat uit een overzicht van de klassieke halacha die de basis vormde
voor de halacha waar de achttiende-eeuwse Ashkenazim in Amsterdam mee te maken hadden. Dit
hoofdstuk beschrijft de belangrijkste klassieke halachische bronnen in respectievelijk de oudheid, de
middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Vervolgens geef ik een weergave van wat deze halachische
bronnen voor informatie gaven over het idee van eerbaarheid bij de vrouw. De focus ligt in het
bijzonder op de geselecteerde deelonderwerpen. Ook kijk ik naar hoe de vrouwen toegang hadden
tot de informatie die in deze bronnen stond. Lazen ze de bronnen zelf of werden ze er bijvoorbeeld
uit voorgelezen? Hoe presenteerde de auteurs de informatie? In verhaalvorm of puntsgewijs? Om
deze vragen te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van de verschillende algemene studies die er
gedaan zijn naar vrouwen en de halacha zoals in het boek On women and Judaism van historica Blu
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De Hebreeuwse en Jiddische termen worden uitgelegd in de woordenlijst.
Er waren ook andere gebieden waar er meer contact was tussen Sefardim en Ashkenazim zoals in
Venetië en Saloniki.
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Greenberg.4 Dit hoofdstuk legt de basis voor de verdere scriptie omdat de meeste van de Jiddische
bronnen gebaseerd zijn op deze klassieke halacha.
Het tweede hoofdstuk behandelt de halachische werken die in het Jiddisch verschenen zijn.
De meeste klassieke halacha was geschreven in het Hebreeuws, een taal die veel Ashkenazische
vrouwen niet of zeer beperkt machtig waren. In de zestiende eeuw kwamen verschillende
invloedrijke Jiddische halachische boeken zoals Lev Tov of Brantspigl op de markt. Dit hoofdstuk gaat
in op welke boeken het meest gelezen werden en wat deze vertelden over de geselecteerde thema's
van vrouwelijke eerbaarheid. Ook staat dit hoofdstuk stil bij de vraag hoe de vrouwen de informatie
kregen. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Waren deze bronnen beschikbaar in Amsterdam? Zijn
er aanwijzingen dat de vrouwen de bronnen zelf lazen?
In het derde hoofdstuk ligt de focus op de Jiddische ethische geschriften, ook wel mussar
genoemd. Deze boeken, zoals de Tsennerenne of de Mayse Bikh, werden vanaf het einde van de
zeventiende eeuw gedrukt om

vrouwen en mannen die minder bekend waren met klassieke

halachische werken ethische lessen bij te brengen. De boeken waren meestal in de vorm van
verschillende korte verhalen geschreven waaruit de lezers hun lessen moesten trekken. Ook dit
hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste voorbeelden van deze bronnen. Vervolgens is de
vraag wat er uit deze bronnen te leren viel en hoe de informatie overgebracht werd. Werden deze
boeken wel door de vrouw zelf gelezen of werden ze toch eruit voorgelezen?
Het laatste hoofdstuk draait om de vraag wat de ideeën over eerbaarheid waren van de
Sefardische en niet-Joodse vrouwen in achttiende-eeuws Amsterdam. De Ashkenazische vrouw
leefde in Amsterdam in een omgeving waar zij geconfronteerd werd met mensen die wellicht op
sommige vlakken andere ideeën hadden over wat eerbaar gedrag. Wat kwam zij tegen in het
dagelijks leven? De Sefardim hadden dezelfde klassieke halachische bronnen maar gingen zij hier ook
op dezelfde manier mee om? Hun achtergrond was immers heel anders. De niet-Joodse
Amsterdamse vrouw had weer een ander referentiekader. Haar normen en waarden konden
verschillen van een Ashkenazische vrouw. Maar wat waren deze normen en waarden? In dit
hoofdstuk ligt de nadruk op het onderwerp huwelijk, omgang met de ander en kledingvoorschriften.
In elk hoofdstuk vergelijk ik de gevonden ideeën over eerbaarheid met de informatie die de
literatuur geeft over het leven van de achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw in Amsterdam.
Leefden zij de regels na of waren er zoveel verschillende invloeden dat de vrouwen hun eigen regels
hadden? Gegevens over het leven van de achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw in Nederland zijn

4

Blu Greenberg, On women and Judaism (Philadelphia 1981).
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vooral beschikbaar in het boek Minhagee Amsterdam.5 Een ander naslagwerk is het boek Pinkas:
geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.6 Ook staat er sporadisch wat vermeld in
verschillende artikelen zoals 'De Joden in de Republiek tot omstreeks 1750' van historicus Yossi
Kaplan in de bundel De geschiedenis van de Joden in Amsterdam.7
Al vanaf het einde van de zestiende eeuw kwamen de eerste Ashkenazim in Amsterdam aan.
Halverwege de zeventiende eeuw waren er al meer Ashkenazische dan Sefardische Joden in
Amsterdam. Vooral de geschiedenis van de Joden in de zeventiende eeuw, beter bekend als de
Gouden eeuw, is uitgebreid beschreven. Zo redigeerden historici Chaya Brasz en Yosef Kaplan het
boek Dutch Jews as perceived by themselves waar verschillende aspecten van het Amsterdams
Joodse leven in de zeventiende en achttiende eeuw aan de aandacht komen. 8 Een ander
overzichtswerk is het boek De geschiedenis van de Joden in Nederland waarbij Joodse historici als
Rena Fuks-Mansfeld en Daniel Swetschinski diverse thema's van de achttiende eeuw behandelen.9
De aandacht ging hierbij, net zoals in bijvoorbeeld het boek Reluctant cosmopolitans van
Swetschinski met name uit naar de rijkere Sefardische Joden.10 Het leven van de achttiende-eeuwse
Sefardische vrouw komt overigens slechts zijdelings aan de orde in deze publicaties. De historica
Reneé Levine-Melammed beschrijft in haar boek Heretics or daughters of Israel de levens van
Sefardische vrouwen Zij behandelt echter met name over de vijftiende en zestiende eeuw.11 In de
meeste publicaties zijn er slechts enkele zinnen gewijd aan het leven van de vrouw. De ideeën over
de eerbaarheid van een Joodse vrouw uit de achttiende eeuw zijn tot nu toe grotendeels
onbeschreven.
De geschiedenis van de niet-Joodse vrouw en het vrouwelijke eergevoel in de vroegmoderne
tijd is wel op verschillende vlakken onderzocht. Zo heeft historica Lotte van de Pol in haar boek De
burger en de hoer beschreven wat de eer van de Amsterdamse vrouw inhield en de relatie daarvan
met seksualiteit.12 Vooral het aspect van de kleding van de Nederlandse vrouw en de bijbehorende
ideeën over eer zijn uitgebreid onderzocht. Voorbeelden hiervan is het artikel 'Sociale aspecten van
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Jehoeda Brilleman, Minhagee Amsterdam. Joodse religieuze gebruiken in Amsterdam in de loop der
eeuwen (Amsterdam 2007).
J. Michmann, Daan Michman, Beem Hartog ed., Pinkas: geschiedenis van de Joodse gemeenschap in
Nederland ( Amsterdam 1992).
Y. Kaplan,'De Joden in de Republiek tot omstreeks 1750' in: J.C.H. Blom ed., De geschiedenis van de
Joden in Nederland ( Amsterdam 2004) 129-173, aldaar 138.
Chaya Brasz, Yosef Kaplan ed., Dutch Jews as perceived by themselves (Leiden 2001).
J.C.H. Blom ed., De geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam 2004).
Daniel Swetschinski, Reluctant cosmopolitans: the Portuguese Jews of seventeenth-century Amsterdam
(Londen 2000).
Reneé Levine Melammed, Heretics or daughters of Israel. The crypto-Jewish women of Castille ( New
York 1999).
Lotte van de Pol, De burger en de hoer. Prostitutie in Amsterdam ( Utrecht 2003).
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kleding' van Lex Heerma van Vos. 13 Dit artikel stond net als 'Enkele aspecten van mode en
kleedgedrag in Nederland naar aanleiding van de brieven van de familie van Hogendorp uit de late
achttiende eeuw' van Irene Groeneweg in de bundel Textiel historische bijdragen.14 Hoewel in deze
artikelen de nadruk ligt op de niet-Joodse vrouw, wordt soms iets gezegd over de Joodse vrouwen en
hun kleding.
De achttiende eeuw is echter nog grotendeels onontdekt terrein, met name wat betreft de
geschiedenis van de Ashkenazische Joden. Er zijn een aantal publicaties over deze periode
uitgebracht zoals het artikel 'Verlichting en emancipatie omstreeks 1750-1814' van Fuks-Mansfeld.15
Een ander voorbeeld is het boek Links in a chain van historicus Bart Wallet.16 Deze publicaties geven
echter sporadisch iets weer over het leven van de Ashkenazische vrouw of de bronnen die zij tot hun
beschikking hadden. Dit terwijl de achttiende eeuw een interessante periode is aangezien gedurende
de achttiende eeuw de Nederlandse Joden geleidelijk een eigen Nederlands-Joodse identiteit
aannamen. In plaats van een algemene Ashkenazische identiteit. Zoals Fuks-Mansfeld beschrijft
ontstond er een typisch Nederlands-Joodse cultuur waarbij aan de ene kant een hang naar de oude
tradities was en er aan de andere kant openheid was naar de niet-Joodse cultuur.17 Zo werden er
bepaalde Nederlandse eer- en kledinggewoontes overgenomen en was er veel Joodse aandacht voor
de Nederlandse actualiteit en politiek. Dit beschrijven Bart Wallet en Irene Zwiep in het artikel 'Local
Jews in the Early modern Dutch Republic'.18 Fuks-Mansfeld geeft hierbij echter wel de kanttekening
dat er zeer weinig bekend is over vrouwen in die periode.19 Vrouwen hadden hun plaats thuis bij het
gezin. Er waren weinig vrouwen die een noemenswaardige positie in de maatschappij hadden. Er is
nog amper onderzoek gedaan naar wat vrouwen dan wel konden en mochten doen. Maar nog
minder naar wat door henzelf of hun gemeenschap als eerbaar werd gezien.
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Lex Heerma van Vos, 'Sociale aspecten van kleding' in: Textielhistorische bijdragen 31 ( Enschede
1991) 7-19.
Irene Groenweg,'Enkele aspecten van mode en kleedgedrag in Nederland naar aanleiding van de
brieven van de familie van Hogendorp uit de late achttiende eeuw' in: Textielhistorische bijdragen 31
( Enschede 1991) 60-98.
R.G. Fuks-Mansfeld, 'Verlichting en emancipatie omstreeks 1750-1814' in: J.C.H. Blom ed., De
geschiedenis van de Joden in Nederland ( Amsterdam 1995) 177-206.
Bart Wallet, Links in a chain, early modern Yiddish historiography from the northern Netherlands
(1743-1812).
Fuks-Mansfeld, 'Verlichting en emancipatie', 183.
Bart Wallet, Irene Zwiep, 'Local Jews in the early modern Dutch Republic' in: J. Kasp, A. Sutcliffe,
Cambridge history of early modern Judaism ( in druk).
Idem, 184.
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Bertha Pappenheim (1859-1936) poserend als Glikl van Hamel in zeventiende-eeuwse kleding. Afbeelding uit 1925.20

Voor deze scriptie zijn de bronnen geselecteerd waarnaar de meeste verwijzingen te vinden waren in
de literatuur. Hiernaast zijn de verwijzingen gebruikt die staan in de memoires van Glikl van Hamel
(1645-1723). 21 Deze welvarende Ashkenazische vrouw uit Hamburg beschreef de belangrijkste
gebeurtenissen in haar leven tussen circa 1691 en 1715 in haar memoires. Zij wilde haar
nakomelingen lessen voor de toekomst meegeven. Om dit te bekrachtigen verwees zij verschillende
keren naar de bronnen die in haar leven een belangrijke rol speelden. Door te kijken naar welke
bronnen dit waren is het mogelijk een beeld te scheppen van wat voor bronnen een vrouw zoals zij
tot haar beschikking had. Hoewel zij tot de financiële elite behoorde geven haar memoires wel aan
welke boeken er überhaupt op de markt waren in de achttiende eeuw.
Door alle gevonden informatie samen te voegen en te vergelijken geef ik in de conclusie een
beeld van wat de belangrijkste bronnen waren voor de Amsterdamse Ashkenazische vrouw in de
achttiende eeuw en wat deze bronnen haar vertelden over het leven van een eerbare vrouw.

20
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Jüdische Zeitung, Jüdische Tradition und weibliche Emanzipation. Zum 150 Geburtstag von Bertha
Pappenheim <http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.1698.html>.
Mira Rafalowicz, De memoires van Glikl Hamel ( 1645-1724) door haarzelf geschreven ( Amsterdam
1987).
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Tiflut of noodzakelijke kennis? Halacha over en voor
vrouwen
Door de eeuwen heen hebben verschillende Joodse auteurs geschreven over de problemen van de
relatie van vrouwen met de halacha. Aan de ene kant werd van vrouwen verwacht dat ze zich net
zoals de mannen aan de halacha hielden, aan de andere kant hadden vrouwen vaak niet dezelfde
toegang als mannen tot de klassieke halachische bronnen. Voor mannen boven de Bar Mitswa
leeftijd was het bestuderen van de halacha verplicht. Over de vraag of vrouwen deze teksten ook
moesten bestuderen waren de verschillende bekende Joodse geleerden het niet eens.
Volgens sommige auteurs, zoals de invloedrijke middeleeuwse Sefardische filosoof
Maimonides (1135-1204), is het weliswaar geen verplichting voor de vrouwen om de halacha te
bestuderen maar zou het wel wenselijk zijn. Volgens anderen is het leren van de halacha voor
vrouwen hetzelfde als het leren van tiflut: onzin. De intellectuele capaciteiten van vrouwen zouden
ontoereikend zijn om de halacha te begrijpen. Vrouwen zouden door hun werk in het huishouden
bovendien niet genoeg tijd hebben om de halacha goed te bestuderen. Door dit gebrek aan kennis
konden ze de Thora niet goed begrijpen. Ze konden hem daardoor zelfs verkeerd interpreteren. Dit
kon tot gevolg hebben dat de eerbaarheid van het gezin in het gedrang kwam.22 Het was immers de
taak van de vrouw om deze eerbaarheid te beschermen.
Zoals de twintigste-eeuwse Sefardische rabbijn en docent Isaac Sassoon benadrukt in zijn
boek The status of women in Jewish tradition, plaatst de Joodse traditie vrouwen door het opgelegde
gebrek aan opleiding in de periferie van het religieuze, intellectuele en rituele leven.23 Hoewel er ook
belangrijke rituelen toegankelijk, of juist speciaal gemaakt, zijn voor vrouwen, worden de vrouwen
van veel rituelen buitengesloten. Vrouwen kunnen hierdoor niet of moeilijk een leidersrol op zich
nemen. Dit komt ook vanwege hun gebrek aan kennis en opleiding. Veel mannen zagen en
leiderspositie voor vrouwen als onwenselijk, omdat de traditie vrouwen op één lijn zet met slaven en
kinderen. De meeste Joodse geleerden, zoals Maimonides, zijn het erover eens dat het weliswaar is
toegestaan voor een vrouw om de halacha te bestuderen maar dat haar beloning hiervoor lager is
dan die voor een man. Hij is hier immers toe verplicht en zij niet.24 Überhaupt lag de beloning voor de
vrouw voor het uitvoeren van mitswot lager omdat de vrouw een lager intellect zou hebben en dus
minder goed kon begrijpen wat ze deed.25 Hoe meer je beseft wat je doet, hoe hoger de beloning is

22
23
24
25

Moshe Meiselman, Jewish women in Jewish law (New York 1978) 35.
Isaac Sassoon, The status of women in Jewish tradition (New York 2011) 49.
Maimonides, Mishnei Thora, Hilchot Talmoed Thora, 1.
Sassoon, The status of women, 101.
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in de Joodse traditie.
De man en de vrouw hadden verschillende verplichtingen in de klassieke halacha. De traditie
verplichtte mannen alle 613 mitswot uit te voeren. Vrouwen moesten alle mitswot volgen, behalve
de meerderheid van de tijdsgebonden positieve mitswot. Dit hield bijvoorbeeld in dat ze van het
belangrijkste gebed, het Shema, alleen het eerste vers moesten zeggen. Ook hoefden ze geen teffilin
te leggen. Vrouwen moesten sommige tijdsgebonden positieve mitswot wel uitvoeren zoals het
houden van Shabbat. De vrouwen zouden vrijgesteld zijn van de positieve tijdsgebonden mitswot
omdat vrouwen verplicht waren zich te wijden aan het familieleven. Er was dan niet altijd tijd voor
het uitvoeren van de mitswot op het daarvoor aangewezen moment. De geboden die het
belangrijkste waren voor vrouwen waren het aansteken van de kaarsen, het maken van challa en het
in stand houden van de nidda regels. Het meeste van de halacha voor de vrouw is opgehangen aan
deze drie mitswot.
Ondanks het feit dat veel vrouwen niet waren opgeleid in de Joodse teksten, waren de
meeste vrouwen wel bekend met de belangrijkste waarden die uit deze teksten voortvloeiden.26
Vrouwen waren immers verplicht om de stukken die voor haar relevant waren tot zich te nemen.27
Ze hoorden de teksten als ze meekwamen naar de synagoge of werden eruit voorgelezen door hun
man. Dit gold ook voor belangrijke klassieke halachische bronnen als de Mishna, Talmoed of
Shulchan Aruch. Dit is zichtbaar door de talloze verwijzingen naar deze teksten die wij vinden in
overgeleverde memoires of testamenten geschreven door vrouwen als Rebekka Tiktiner (begin
zestiende eeuw-1550), Glikl van Hamel ( 1645-1724) en Pesle Ries (1789-1869).28 Meestal kregen
deze vrouwen kennis van de bronnen via verwijzingen in Jiddische boeken als de Tsennerenne of de
Brantspigl of via hun man. Op deze manier kwamen vrouwen toch in aanraking met het beeld dat in
deze bronnen geschetst werd van een goede vrouw.
Behalve de drie mitswot was het idee van tzenioet een van de belangrijkste elementen voor
vrouwen in de klassieke halacha. Met tzenioet wordt de set van omgangsregels tussen mannen en
vrouwen om de eerbaarheid van de vrouw te beschermen bedoeld. In de verschillende tijdperken
kwamen in de halacha steeds een aantal basiselementen terug bij het idee van tzenioet : nidda,
omgang met de man, omgang met de niet-Jood en kledingvoorschriften. Hierom heb ik per tijdsvak
gekeken hoe men deze onderdelen beschreef en hoe dit beeld zich ontwikkelde door de tijd heen.

26
27
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Blu Greenberg, On women and Judaism (Philadelphia 1981) 66.
Yoseph Karo, Shulchan Aruch, Yora Deah (Safed 1563) 246:6.
Rafalowicz, De memoires van Glikl Hamel, 37.
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Oudheid
Al in de oudheid werd de eerste halacha ingesteld. In het begin was de halacha vooral een orale
traditie. Ook de Mishna en de Talmoed waren lang oraal. Zij zijn pas eeuwen later opgeschreven.
Hoewel de Mishna gezien wordt als de eerste halachisch compilatie, was zijn opvolger de Talmoed
veel invloedrijker. De Mishna is een overzicht uit de derde eeuw van de leer van de schriftgeleerden,
Farizeeërs en de chazal, verzameld van de tijd van de Tweede Tempel tot de tweede eeuw na
Christus. 29 De Talmoed Bavli, die in de vijfde eeuw in Babylonië geredigeerd zou zijn, geeft
commentaar van de chazal, op de vraagstukken die spelen in de Mishna weer.30 De Talmoed Bavli of
Babylonische Talmoed wordt vaak gezien als het basiswerk voor alle verdere halachische werken.
De manier waarop de Talmoed geredigeerd is maakt het lastig voor de ongetrainde lezer om
de tekst te begrijpen. In het midden staat in het Hebreeuws de tekst uit de Mishna en de in het
Aramees geschreven commentaren, gemara. Eromheen staan commentaren van latere geleerden
zoals Rashi (1040-1105). Door zijn associatieve karakter ging de gemara vaak erg ver van het
originele onderwerp af. Voorbeeld hiervan was de discussie of miskramen veroorzaakt worden
doordat moeders niet de hun verplichte mitswot uitvoerden. De gemara over dat onderwerp breidde
zich uit tot een paginalange discussie over wat verschillende vormen van zondes waren op allerlei
gebieden. Hierbij kwamen vele geleerden aan het woord die vaak allemaal een andere mening
hadden. Dit maakte het voor de gemiddelde lezer lastig om er een beeld uit te filteren. Het is wel
interessant voor historici omdat eruit te herleiden valt wat belangrijke thema’s waren voor de chazal.
Doordat het de discussie weergeeft in plaats van een eenduidige mening wordt duidelijk welke
thema’s er toen speelden.

Babylonische Talmoed pagina.31

29

30
31

Robert M. Seltzer, Jewish people, Jewish thought. The Jewish experience in history (New Jersey 1980)
251.
Seltzer, Jewish people, Jewish thought, 252.
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In de Talmoed werd veel aandacht geschonken aan het idee van tzenioet. Rabbijnen stelden,
met name in de oudheid, gedragsregels op waarmee het leven van hun volgelingen tot in detail werd
geregeld. Voornamelijk het onderwerp van reinheid kwam veelvuldig terug in de halachische teksten
uit de oudheid. Onreinheid voor de man had in deze periode vooral te maken met zaken die buiten
zijn lichaam stonden zoals contact met de dode of het eten van iets verkeerds.32 Bij de vrouw had
onreinheid juist vooral te maken met de lichamelijke functies van de vrouw. Het lag buiten haar
macht dat ze ongesteld en dus onrein werd. Ook zwangerschap is een natuurlijke functie. Vrouwen
lijken automatisch vaker onrein en daarmee achtergesteld te zijn. Als ze onrein waren konden ze
immers niet volledig meedraaien in de maatschappij. Zeker niet in de religieuze maatschappij. De
Amerikaanse feministische historica Blu Greenberg is echter van mening dat onreinheid in de oude
teksten juist vooral iets te maken had met het bewaren van de puurheid van de familie. Door
restricties aan seksuele relaties te geven werden de mensen gescheiden van de dieren. Hierdoor
werd je familie puur gehouden.33
De basis van de nidda is terug te vinden in de Thora. Al in Leviticus werd voor het eerst
gesproken over onreinheid rondom ongesteldheid en bevalling. 34 Deze reinheidsregels werden
herhaald en verder uitgewerkt in de Talmoed. Kernpunt is dat uitvloeiselen van het lichaam, en dan
met name bloed, gezien werden als onrein. Dit had tot gevolg dat de vrouw zeven dagen na de
bevalling van een zoon en veertien dagen na de bevalling van een dochter onrein was. Hierna moest
de vrouw respectievelijk 33 of 66 dagen wachten voordat ze weer kon meedraaien in de samenleving.
Dit laat zien dat vrouwen als onreiner werden gezien dan mannen. De geboorte van een meisje
veroorzaakte immers een tweemaal zo lange onreinheidperiode als die van een zoon. Dezelfde
regeling gold voor een miskraam. Deze regeling was om te erkennen dat het kind een vrouw was die
later zelf ook kinderen zou krijgen en dus ook nidda zou zijn. De vrouw draagt dus als het ware
tijdelijk de komende onreinheid van haar dochter mee.35
Ook tijdens haar ongesteldheid was een vrouw zeven dagen onrein. Na de verwoesting van
de tempel werden de nidda regels zwaarder. Vanaf dat moment werden zeven extra rust dagen na
de onreinheid tijdens de menstruatie zelf geplaatst. Op de achtste 'schone' dag moest ze het mikwe
in. Gedurende de periode dat de vrouw nidda was, waren er veel restricties voor de vrouw. Zo mocht
zij haar man of zijn spullen niet aanraken, niet op dezelfde stoel zitten als haar man of haar naakte
lichaam niet laten zien. Veel van deze restricties golden ook nog in de achttiende eeuw.36 Zoals later
beschreven wordt werden de regels vaak strenger in de loop der tijd.
32
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Omdat deze periode ongeveer twee weken per maand duurde mochten de man en vrouw
elkaar de helft van de tijd niet aanraken of seksuele relaties hebben. Volgens diverse hedendaagse
auteurs zoals Moshe Meiselman was dit opdat de man niet uitgekeken raakte op de vrouw.37
Daardoor was hij in de periode dat het wel toegestaan is om haar aan te raken zo opgewonden als
tijdens de huwelijksnacht. Ook was de kans dat hij haar zwanger maakte extra groot. Hoewel alleen
de man in de oudheid de verplichting tot voortplanting had en de vrouw niet, was ook voor haar seks
voor het genot niet toegestaan.
De thema’s voortplanting en huwelijk kwamen veel voor in de klassieke halachische teksten.
Kinderen waren een beloning van God. Vrouwen die kinderloos bleven werden als onwaardig gezien.
Ook als een vrouw stierf bij de geboorte van haar kind werd dit gezien als haar eigen schuld. Ze had
dan niet goed de mitswot, en dan met name de mitswot die specifiek voor de vrouw golden,
nageleefd.38 De huwelijkse staat was het belangrijkste doel voor een mens om te bereiken omdat
alleen binnen het huwelijk gezorgd kon worden voor halachisch goedgekeurd nageslacht. Omdat
voortplanting het hoogste streven was voor de man was dat essentieel. Het huwelijk was, zeker in de
oudheid, ook een vorm van bescherming voor de vrouw. In de oudheid konden vrouwen over het
algemeen geen kostwinnaar zijn. Een huwelijk verzekerde de vrouw van een huis en voedsel.
De vrouw moest een huwelijkspartner zelf goedkeuren. Vrouwen mochten niet zomaar
weggegeven worden door hun vader.39 Als een vrouw eenmaal verloofd was mocht ze zelf beslissen
dat het huwelijk niet door kon gaan. Zelfs tot vier à vijf keer toe.40 Uit de memoires van Glikl blijkt dat
dit in de achttiende eeuw echter niet of nauwelijks voorkwam. Als een verlovingscontract was
opgesteld was hier bijna niet aan te ontkomen. Al was het alleen maar uit angst voor een slechte
reputatie of handelsrelatie.41 Een verloving mocht maximaal twaalf maanden duren voor een maagd
of een maand voor een weduwe.42 Dit leek veranderd te zijn in de achttiende eeuw. Verschillende
schrijvers waaronder Glikl verwezen namelijk naar een verlovingstijd van enkele jaren, zeker als het
verloofde paar erg jong was.43
Als er eenmaal gehuwd was kon de vrouw zelf de get niet aanbieden aan de man. Het
rabbinaat kon de man kon door bepaalde omstandigheden wel dwingen om de get uit te delen.44 De
Talmoed beschermde vrouw tegen een gewelddadige echtgenoot. Hij mocht haar absoluut niet slaan.
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Als hij dat deed was hij verplicht een schadevergoeding te betalen.45
Een man kon het huwelijk betrekkelijk makkelijk ontbinden. Als hij bijvoorbeeld kon bewijzen
dat zijn vrouw niet maagd was mocht hij meteen scheiden en werd de vrouw zelfs gestenigd. In
achttiende-eeuws Amsterdam voerde de leiding van de Joodse gemeente geen doodstraffen uit.
Joden mochten van de Amsterdamse autoriteit niet zomaar iemand ter dood veroordelen. Hoogstens
werd iemand verbannen. Ook in de tijden van de Talmoed werden de ernstige lijfstraffen
waarschijnlijk niet uitgevoerd omdat dat hun verboden werd door de autoriteit van het land waarin
ze leefden. De doodstraf werd waarschijnlijk alleen opgelegd om aan te geven dat het één van de
ergste overtredingen was. Wel moesten in de achttiende eeuw vrouwen die samengeleefd hadden
met een man voor hun huwelijk, zelfs als het met de chatan zelf was, gestraft worden.46 Wat deze
straf inhield werd niet vermeld.
Het Talmoed traktaat Ketubot geeft een uitgebreide lijst met redenen waarom een man van
een vrouw mocht scheiden zonder dat hij haar de bruidsschat hoefde uit te keren. Als zij de wet van
Mozes overtrad, haar man niet kosher eten voorzette, seks had terwijl zij nidda was, de deur uitging
met onbedekt hoofd, praatte in het openbaar met onbekende mannen of als ze schreeuwde.47
Ondanks dat er diverse redenen waren om te scheiden, probeerde men een scheiding te voorkomen.
Als een man van de vrouw scheidde zat er een stigma aan haar wat hertrouwen bemoeilijkte. Een
huwelijk met een gescheiden vrouw gold als oneervol.48 Dit was zeker nog zo in de achttiende eeuw.
Zo zie je dat een man die trouwde met een weduwe of gescheiden vrouw minder eerbetoon kreeg bij
zijn huwelijk in de gemeente. Hij werd bijvoorbeeld later opgeroepen om uit de Thora voor te lezen.
Vrouwen en mannen mochten, om seksuele verleidingen te voorkomen, nooit alleen zijn. In
het geval dat het niet anders kon moest er altijd een chaperonne bij aanwezig zijn.49 Dit leek minder
van toepassing in de achttiende eeuw. Zo beschreef Glikl meerdere reizen die zij maakte onder
begeleiding van twee mannen, zonder vrouwelijke begeleiding of haar eigen man.50 In de Talmoed
werd beschreven dat mannen en vrouwen evenredig goed of kwaad konden zijn. Vrouwen hoefden
dus niet meer, zoals in Spreuken benadrukt werd, opgesloten te worden in hun huis.51 Vrouwen
mochten echter alleen de straat op voor een sociale gelegenheid of om te werken. Het werd als
ongepast gezien als de vrouwen de straat opgingen om te flaneren. Voornamelijk ongetrouwde
vrouwen werden vaak negatief omschreven in de Talmoed. Zo waren ongetrouwde vrouwen volgens
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het traktaat Shabbat 'een verzamelput van slechtheid terwijl iedereen achter hun aanrent'.52 Alleen
de getrouwde vrouwen hadden enige eer, zolang ze zich eervol gedroegen en goed voor hun man
zorgden. Ook in de achttiende eeuw lijkt dit nog relevant te zijn. Glikl beschreef meerdere malen dat
zij haar kinderen zo snel mogelijk moest uithuwelijken aan de beste partijen.
Rondom het huwelijk met niet-Joden waren veel regels. Volgens historicus Louis Epstein in
Marriage laws in the Bible and the Talmud stamt dit af van oude stamregels.53 Trouwen buiten de
stam verzwakte de stam omdat loyaliteit niet duidelijk zou zijn en de religieuze overtuigingen zouden
botsen. Dit kan je duidelijk terug vinden in de halacha. Met vreemdelingen mocht niet getrouwd
worden en seksuele relaties met hen waren als gevolg daarvan verboden.54 Dit gold ook nog in de
achttiende eeuw. Hoewel er geen sprake meer was van een stam leefden de meeste Ashkenazische
Joden veelal als een aparte groep in Amsterdam. Dit groepsgevoel werd verzwakt door een huwelijk
met iemand buiten de groep. Wel trouwden rijke families vaak met Ashkenazische families van
buiten Amsterdam of zelfs buiten Nederland.55
Seks met een niet-Jood werd gezien als een van de ergste dingen die je kon doen.56 Om dit te
voorkomen mochten vrouwen niet alleen zijn met mannelijke niet-Joden. Ook mochten mannen
geen seks hebben met een niet-Joodse vrouw omdat de vrouw nidda was. Ze was immers nog nooit
in het mikwe geweest. In de achttiende eeuw was dit gecompliceerd omdat voornamelijk veel
Sefardische mannen gebruik maakten van niet-Joodse prostituees. Ook waren er relaties tussen
Sefardische mannen en hun christelijke bediendes. Hier was echter protest tegen vanuit de Joodse
en de christelijke gemeenschap. Ook in de christelijke wet waren seksuele relaties tussen christenen
en Joden verboden.57
Er waren ook restricties verbonden aan contact tussen vrouwen onderling. Zo mocht een
Joodse vrouw niet een niet-Joodse vrouw assisteren bij de bevalling. Ze zou dan een kind op de
wereld helpen dat, in Joodse ogen, gedoemd was tot afgoderij. Dit gold ook voor borstvoeding. Een
niet-Joodse vrouw mocht wel een Joodse vrouw helpen bij de bevalling. Zij mocht het kind zelfs
borstvoeding geven. Over dit laatste was discussie tussen de verschillende geleerden omdat je het
kind dan wel in een kwetsbare positie plaatst. Dit bracht het risico met zich mee dat het kind
vermoord word door de niet-Jood.58 Bij het gebruiken van diensten van niet-Joden was het belangrijk
dat de dienst niet privé was. Er moesten altijd andere mensen bij aanwezig zijn, waarschijnlijk om de
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schijn van een seksuele relatie weg te nemen.59 Dit werd met name binnen de vroegmoderne
Sefardische gemeenschap in Amsterdam niet gehonoreerd. Daar waren veel christelijke dienstbodes.
Ook Glikl had een Shabbesvrouw: een christelijke vrouw die haar hielp op Shabbat.60 Ik heb geen
meldingen gevonden van christelijke bediendes voor de rijke Ashkenazische gezinnen in Amsterdam
maar het valt niet uit te sluiten dat deze er ook waren.
In de halacha uit de oudheid werd veel gesproken over wat eerbare kleding was voor
vrouwen. Veel van deze regels waren volgens Sassoon gericht op vooroordelen rondom vrouwelijke
eigenschappen.61 Zo mochten vrouwen zich zoals beschreven in Deuteronomium niet kleden als
mannen en andersom.62 Het was belangrijk dat de 'schaamte' bedekt was. Naaktheid was iets
waarvoor je je sinds de tijden van Eva diep voor moest schamen. Dit hield in dat de armen, benen en
haren bedekt moesten blijven. Het was strafbaar om naaktheid van anderen te onthullen, zeker die
van je naasten. Als je bijvoorbeeld de hoofddoek van een vrouw in het openbaar verwijderde kon je
een hoge straf verwachten.63
Het beeld van de vrouw in Talmoed is niet vreemd voor de periode waarin het boek
opgesteld is. Ondanks de patriarchale houding lijken de geleerden uit de Talmoed geprobeerd te
hebben om de vrouw zoveel mogelijk te beschermen door ze zekerheid te geven in de vorm van een
ketuba.

Middeleeuwen
Een van de bekendste voorbeelden van een eerbare vrouw uit de middeleeuwen is Dolcea van
Worms ( gestorven 1196) de vrouw van de bekende rabbijn Eleazar van Worms ( 1176-1238). Zij was
waarschijnlijk bekend met de klassieke halacha want Eleazar beschreef meerdere malen dat hij ook
met haar en hun dochters studeerde. Eleazar vertelde, op prijzende toon, dat zij veel kennis had van
de Thora en de vrouwen van haar gemeente voorging in gebed. Daarnaast was zij vooral bekend
geworden doordat door haar heldhaftigheid een pogrom tegengegaan was. Een groep gewapende
mannen viel hun huis binnen op het moment dat er veel leerlingen aanwezig waren. Ze vermoordden
een aantal mensen en verwondden haar. Op dat moment wist zij hun en zichzelf naar buiten te
werken waardoor Eleazar de deur kon sluiten en zij niet meer naar binnen konden om meer mensen
te vermoorden. Uit wraak vermoordden zij haar. Zij is vooral bekend geworden door de bijzondere
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manier waarop Eleazar haar beschreef. Zij was slim, heldhaftig en bezat alle eigenschappen die
genoemd worden in Spreuken 31: Eshet Chayil.64 Dit is een gedicht die elke vrijdag wordt gezegd
tegen de vrouw. Hierbij worden verschillende positieve eigenschappen van de ideale vrouw
opgenoemd. Deze ideale vrouw werkt hard, heeft goed nageslacht en zorgt voor haar man.
In de middeleeuwen werden talloze halachische boeken geschreven. De invloedrijkste
boeken over eerbaarheid van vrouwen in de middeleeuwen waren echter Hilchot Nashim en Hilchot
Kedushah, uit het filosofische wetboek Mishnei Thora van de Sefardische auteur Maimonides dat in
1178 geschreven werd. Van het tweede boek is met name het eerste hoofdstuk over verboden
seksuele relaties van belang voor deze scriptie. Mishnei Thora bevatte alle halacha tot de tijd van
Maimonides inclusief wetten die niet meer van toepassing waren omdat de Tempel niet meer
bestond. Zo beschreef Maimonides uitgebreid het Sota ritueel. Hierbij was het doel te controleren of
een vrouw was vreemdgegaan. Omdat hierbij water uit de Tempel nodig was kon het ritueel niet
meer voltrokken worden. Ook vertelde hij uitgebreid over het leviraatshuwelijk, iets wat binnen de
Sefardische gemeenschap in de elfde eeuw sporadisch voorkwam. Meestal werd gekozen voor
chalitza.65 Binnen de Ashkenazische gemeenschap werd vanaf de elfde eeuw niet meer aan het
leviraatshuwelijk gedaan.66 In 1025 werd door de Ashkenazische rabbijn Gershom van Mainz (9601040) polygamie verboden. Omdat de tweede broer meestal getrouwd was kwam het
leviraatshuwelijk vaak neer op polygamie.67
Mishnei Thora was opgeschreven als naslagwerk. De grondbeginselen waren van belang. De
associatieve discussies werden achterwege gelaten. De wetten in Hilchot Nashim waren opgedeeld in
vijf onderwerpen: huwelijk, scheiding, leviraatshuwelijk of chalitza, maagden en vreemdgaan. Per
onderwerp gaf Maimonides de belangrijkste wetten weer op een korte manier. Hij gaf veel
uitzonderingen en specificaties waardoor je goed moest zoeken wat, wanneer, in welke situatie was
toegestaan. Dit werd als controversieel gezien omdat binnen het Jodendom vaak werd gedacht dat je
je eigen mening moest vormen naar aanleiding van de discussie binnen de heilige teksten met de
hulp van de rabbijnen.68 Ook impliceerde Maimonides in zijn voorwoord dat de Talmoed nu niet
meer relevant was, hij had alle discussies immers opgelost.69 Het boek was geheel in het Hebreeuws
geschreven was, waardoor het makkelijker te lezen was dan de Talmoed. Het boek Mishnei Tora is
verschillende keren in Amsterdam gedrukt, zoals in 1709, dus je kan er vanuit gaan dat het
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beschikbaar was voor de Ashkenazim in Amsterdam.70
De status van de vrouw verbeterde gedeeltelijk in de middeleeuwen, met name in de
Ashkenazische wereld. Een goed voorbeeld hiervan is het eerder genoemde verbod op polygamie.
Dit kwam vermoedelijk door de invloed van de christelijke wereld om hen heen waar polygamie ook
verboden was. Dit zie je ook terug bij de Sefardische gemeenschappen die veelal in islamitische
landen leefden. Bij de moslims mochten mannen maar met maximaal vier vrouwen trouwen. Dit
werd overgenomen door de Sefardim. Ook mochten vrouwen soms meedoen aan rituelen die
vroeger voor hen verboden waren zoals het birkat hamazon gebed. Wel hielden de vrouwen zich
strikt aan de eerbaarheidwetten. De nidda wetten werden aangescherpt, vaak door de vrouwen zelf.
Op het gebied van nidda verschoof de nadruk van reinheid van een familie en seksuele
restricties naar het thema van onreinheid van de wereld. Bekende middeleeuwse geleerden als de
Sefardische Nachmanides ( 1194-1270) vergeleken een vrouw die nidda was zelfs met een gifslang
en een paria.71 Als zij zich niet aan de reinheidsregels hield bracht zij de hele Joodse wereld in gevaar.
Vrouwen tijdens de nidda moesten zich zo ver mogelijk van iedereen houden. Ze mochten zelfs geen
kleding of spullen aanraken. Maimonides keek anders naar de nidda wetten. De strenge regels van
de rabbijnen deden hem denken aan de Karaïten, een sekte die de mondelinge wet, en dus de
rabbijnse autoriteit, afwees. Alleen de TeNaCh was wetgevend. Maimonides zag deze sekte als een
gevaar voor het Jodendom. Het was niet wenselijk dat hun denkbeelden werden overgenomen. Hij
vond daarom dat alleen de seksuele scheiding moest blijven bestaan. Dit gold enkel tijdens de zeven
dagen van haar ongesteldheid. Hij sprak hierbij niet over extra rustdagen.72 De nidda regels moesten
strikt worden nageleefd want anders zou de overtreder de doodstraf kunnen krijgen.73 Maimonides
vond echter dat vrouwen gewoon mochten koken, schoonmaken en hun partner mochten
bedienen.74
In dit geval was de doodstraf ook enkel een manier om de ernst van de situatie te laten zien.
Zowel in de elfde eeuw als de achttiende eeuw werd zeer waarschijnlijk niemand om die reden ter
dood veroordeeld. Ook bij het noemen van de verboden seksuele relaties wilde Maimonides
waarschijnlijk alleen de ernst van de situatie overbrengen. Er waren volgens Maimonides diverse
vormen van verboden seksuele relaties die met de dood bekocht moesten worden. Hij ging specifiek
in op welke vorm van doodstraf voor welke overtreding kon gelden. Zo moest iemand die seks heeft
met zijn moeder of schoondochter gestenigd worden. Een man die met een getrouwde vrouw seks
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had moest gewurgd worden 75 In achttiende-eeuws Amsterdam verbanden de Nederlandse
wetgevers wel Joden die een relatie hadden met een christelijke vrouw.
Het huwelijk was volgens Maimonides het hoogste nastreefbare voor een individu. Al zijn
wetten benadrukten dit.76 Meer dan de helft van Hilchot Nashim ging over het onderwerp huwelijk.
Hij beschreef uitgebreid het proces van verloving, huwelijk en de regels die daar betrekking op
hadden. Veel van de regels kwamen overeen met de regels die we vinden in de Talmoed.
Maimonides specificeerde wat er precies gedaan moet worden bij welke vorm van verloving. Ook
vertelde hij wat precies de bruidschat was bij de verschillende soorten vrouwen die je trouwde. Als je
bijvoorbeeld een maagd trouwde was er een hogere bruidsschat dan bij een weduwe of een
doofblinde. De meerderheid van deze regels zijn terug te vinden in de Talmoed.
Zo mocht een vader zijn dochter zolang ze minderjarig was verloven zonder haar
toestemming.77 Deze verloving moest het liefst zo dicht mogelijk bij de pubertijd plaatsvinden omdat
vrouwen vanaf de pubertijd seksuele gedachtes ontwikkelen. Dit zou kunnen leiden tot oneervol
gedrag en overspel. Pas als ze twaalf jaar en een dag was en ze minstens twee schaamharen had gold
ze als meerderjarig en mocht ze zelf kiezen met wie ze trouwde. Zodra ze verloofd was, was ze van
haar man en gold ze als getrouwd. Ieder ander die seks met haar had moest de doodstraf krijgen.78
Overigens kan verloving ook vastgelegd worden door het hebben van seks.79 Seks was aan veel regels
gebonden. Maimonides geeft een uitgebreid overzicht van welke beroepsgroep wanneer en hoe vaak
seks moest hebben.80
Een man mocht volgens Maimonides met honderd vrouwen getrouwd zijn zolang hij ze kon
onderhouden.81 Een vrouw kon daar niks tegenin brengen. Door het verbod op polygamie door
Gershon was dit na de elfde eeuw in de Ashkenazische wereld verboden. Hier zie je een duidelijk
voorbeeld van de verschillen in de Ashkenazische en Sefardische halacha. Hoewel de meeste
Sefardim maar maximaal vier vrouwen trouwden zoals de wetten van de landen waarin ze woonden
voorschreven. De honderd vrouwen werden dus niet in de praktijk gebruikt, dit was puur theoretisch.
Maimonides beschermde vrouwen in Hilchot Thora op verschillende manieren. Zo stelde
Maimonides vast wat de man allemaal voor zijn vrouw moest verzorgen zoals eten, kleding en
onderdak. Hij werkte deze regels tot in detail uit. Zo vertelde hij precies hoeveel geld een man moest
uitgeven aan de kleding die hij voor haar kocht en hoe vaak hij dit per seizoen moest doen.82 Ook was
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een vrouw die verkracht werd daar volgens Maimonides niet zelf schuldig aan. Hij volgde hierin in
grote lijnen de wetten die in de TeNaCh werden beschreven, namelijk dat het van belang was waar
de verkrachting had plaatsgevonden. In de stad waar mensen haar geschreeuw zouden kunnen
horen was het haar schuld, in het open veld moest de man bestraft worden.83 Wel moest de man hoe
dan ook de verkrachte vrouw trouwen of afkopen. Hij had immers haar meest waardevolle bezit,
haar maagdelijkheid, afgenomen.
De man had volgens Maimonides het recht om seks met zijn vrouw te hebben op welke
manier hij dan ook wilde, op welk moment hij het wilde. Met uitzondering van de periode waarin de
vrouw nidda was. Zelfs seksuele handelingen die Maimonides als ‘onnatuurlijk’ beschreef hoefden
niet bestraft te worden, zolang er maar geen zaad bij verspild werd.84 Seks hoefde dus niet enkel
voor de voortplanting te zijn. Iemand mocht er ook van genieten. Wel gold zo iemand als onwaardig
en zijn omgeving moest hem corrigeren. Ander onwaardig gedrag tijdens de seks was seks hebben als
er teveel licht was, denken aan iemand anders tijdens de seks of seks als de vrouw echt niet wilde.
Ook mocht je geen seks in de buitenlucht hebben. Als deze regels overtreden werden, was er een
groot risico dat de kinderen die hieruit geboren werden slecht werden.85
Maimonides bestrafte met name mannen. Iemand die seks had met een getrouwde vrouw of
met een prostitué werd gestraft. De vrouw of de prostitué werden meestal niet fysiek gestraft.86
Mannen kregen met name lijfstraffen. Vrouwen werden in de meeste gevallen gedwongen om te
scheiden. Heel soms kregen vrouwen ook zweepslagen. Alleen in het laatste hoofdstuk over het Sota
ritueel werd gesproken over een vorm van lijfstraf maar dit was een straf die niet meer uitgevoerd
kon worden op het moment dat Maimonides zijn boek schreef. Dit ritueel werd door Maimonides
niet vervangen door een andere straf. Het noemen van de straf, net als bij de andere lijfstraffen, leek
dus ook vooral symbolisch te zijn. Maimonides legde hiermee de schuld vooral bij de man.
De invloed van de islam, de religie van zijn woonplaats Cairo, op zijn teksten is duidelijk
zichtbaar. Zo mochten vrouwen volgens Maimonides slechts één of twee keer per maand het huis uit.
Als ze dit vaker wilden doen moesten hun mannen hun tegenhouden.87 Dit gold niet voor de Joodse
vrouwen in Amsterdam die vaak buiten de deur moesten werken, zeker als zij weduwe waren.88
Door de armoede hadden zij geen andere keus dan om te werken. Ook werden getrouwde vrouwen
vaak betrokken bij de zaak van hun man. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij Glikl. Zij moest meebeslissen
over zaken en ging vaak mee op zakenreizen.
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Maimonides vertelde uitgebreid over het uiterlijk van de vrouw. Vrouwen moesten door hun
man altijd goed gekleed worden en spullen krijgen om zichzelf mooi en aantrekkelijk te maken voor
hem.89 Ze moest hierbij mooie doeken dragen om haar hoofd, oogmake-up en rouge. De rijkeren
moesten zelfs gouden sierraden voor hun vrouw kopen. Hij erkende hierbij wel dat er moest worden
uitgegaan van verschillen in tradities in de verschillende landen waar de Joden woonden. Zo moesten
volgens hem in sommige landen de vrouwen alleen hun hoofd bedekken en in sommige landen hun
hele lichaam en gezicht bedekken met een sluier. 90 Wel moesten vrouwen altijd hun haar
bedekken.91 Hij maakte hierbij geen onderscheid tussen getrouwde en ongetrouwde vrouwen. Iets
wat in verschillende andere teksten wel gedaan werd.
Er zijn in de middeleeuwen verschillende traktaten geschreven door rabbijnen zoals de
Sefardische Joseph Ibn Tibbon (1120-1180) waarin ze voorschriften gaven voor vrouwen. Zij
beschreven haar als een goede huisvrouw, bescheiden en van een goede familie. 92 In de
middeleeuwen hadden de Sefardische geleerden als Nachmanides en Maimonides grote invloed op
de Ashkenazische halacha. Meer nog dan de Ashkenazische geleerden.93 Het contact tussen de
Sefardim en Ashkenazim was onderwerp van heftig debat. Er ontstonden diverse wetten waarin
relaties tussen Sefardim en Ashkenazim werden verboden, vooral van de kant van de Sefardim. Zo
mochten Sefardim niet trouwen met Ashkenazim op straffe van excommunicatie. 94 Huwelijken
tussen Ashkenazim en Sefardim kwamen in de vroegmoderne tijd enkel sporadisch voor, alhoewel dit
aan het einde van de achttiende eeuw veranderde.95 Het vierde hoofdstuk gaat verder in op de
relatie tussen Sefardim en Ashkenazim in Amsterdam.
Voorschriften voor vrouwelijke eerbaarheid in de middeleeuwse halachische teksten lijken in
veel opzichten op wat we zien in tijden van de Talmoed. Wel is het zwaartepunt in sommige
discussies verschoven. Duidelijkste voorbeeld hiervan is het idee dat een vrouw die nidda was niet
alleen de reinheid van de familie bedreigde maar ook de reinheid van de hele wereld. Hierbij moet
wel benadrukt worden dat het beeld afhankelijk was van de plaats waarin de boeken geschreven
waren. De Sefardische schrijvers, die in de middeleeuwen het meest toonaangevend waren, leefden
meestal in islamitische gemeenschappen waarin andere ideeën over de vrouw heersten dan de
christelijke landen waar de Ashkenazische vrouwen woonden. Het was zeker een andere wereld dan
het achttiende-eeuwse Amsterdam. Het zal dus soms lastig voor de vrouwen zijn geweest om zich in
die denkbeelden te verplaatsen. Zij zagen immers anders levende mensen om zich heen.
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Vroegmoderne tijd
Het meest invloedrijke halachische werk uit de vroegmoderne tijd is de Shulchan Aruch. Joseph Karo
(1488-1575) schreef de Shulchan Aruch in de zestiende eeuw in Venetië als een uitleg en verzameling
van de belangrijkste wetten.96 Hoewel het boek vanuit een Sefardisch perspectief is geschreven,
groeide het door de toevoegingen van Ashkenazische rabbijnen zoals Moses Isserless (1520-1572) uit
tot een van de belangrijkste Joods religieuze werken. Zeker in de Ashkenazische wereld is zijn invloed
ongekend. Veel Joden gebruiken het boek tot de dag van vandaag als handboek voor een goed Joods
leven. Naderhand zijn er nog verschillende bewerkingen van op de markt gekomen zoals de ook in
Nederland populaire Kitzur Shulchan Aruch, oftewel korte Shulchan Aruch. De Shulchan Aruch was
tevens de inspiratiebron voor Jiddische halachische boeken zoals Lev Tov.
Volgens Greenberg kreeg de vrouw meer rechten in de Shulchan Aruch. Zo kreeg zij financiële
bescherming als haar man van haar wilde scheiden. Ook maakte Karo het haar makkelijker om te
scheiden als haar man haar niet goed behandelde. De man kreeg meer verplichtingen jegens de
vrouw. Volgens Greenberg wilde Karo op deze manier meegaan met de tijd, waarin de positie van de
vrouw wereldwijd aan het verbeteren was.97 Ook volgens Marilyn French was er een algemene
tendens zichtbaar van verbetering van vrouwenrechten omstreeks de periode van de reformatie, in
de zestiende eeuw.98 Dit kwam volgens haar doordat vrouwen meer geletterd werden. Vrouwen
konden daardoor zelf de bronnen beoordelen die hun beperkingen oplegden.
Karo nam veel regels over van de Talmoed. Wel verscherpte hij onder andere de nidda regels.
Zo moest een vrouw bij een miskraam uitgaan van het 'slechtste' geval, namelijk dat het een meisje
was.99 In de (vroeg)moderne tijd werd de nadruk gelegd op de seksuele verhoudingen tussen man en
vrouw, in tegenstelling tot het onreinheids idee van de middeleeuwen. De nidda regels waren vooral
om een goede relatie op te bouwen tussen man en vrouw en om de vrouw niet te veel te belasten.100
Het afstand houden van vrouw die nidda was, was er vooral om seksuele prikkelingen te voorkomen,
niet om te voorkomen dat de man ‘besmet’ raakte met onreinheid.
Opvallend bij de regels voor nidda in de Shulchan Aruch is dat er aan de ene kant veel
openheid gevraagd werd maar ook discretie. Een vrouw moest als zij nidda was herkenbare kleding
dragen. Dit zorgde ervoor dat mannen niet de fout konden maken om haar aan te raken.101 Dit was
ook in de achttiende eeuw nog van toepassing.102 Aan de andere kant werd het bezoek van het
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mikwe gezien als een privéaangelegenheid. Behalve de vrouw die in het mikwe aanwezig moest zijn
om te controleren of alles goed ging mocht niemand weten van haar mikwe bezoek. Het werd als
oneerbaar gezien als mensen haar zagen terwijl ze naar het mikwe ging.103 Overigens is bij sommige
illustraties uit de achttiende eeuw, zoals de onderstaande van P. Wagenaar uit 1783, juist een beeld
te zien van een groep vrouwen die tegelijk het mikwe bezoekt. Hier leek het privé element dus niet
langer van toepassing te zijn.104

Gravure van een Ashkenazische mikwe uit 1783 van P. Wagenaar.105

De controle op het gebruik van het mikwe is niet verbazend gezien de vele regels die er zijn.
Het belangrijkste was dat de vrouw geheel naakt moest zijn. Ze mocht geen sieraden, make-up of zalf
dragen. Ze moest haar haar kammen zodat er geen klitten in waren. In het mikwe moest de vrouw
zichzelf geheel onderdompelen zodat het water alles raakte. Als ze in het mikwe was geweest was
seks verplicht. Dit gold tevens als de man op reis was geweest of als de vrouw het wilde. De laatste
twee golden natuurlijk alleen als de vrouw ritueel rein was.106
Verschillende vormen van contact tussen mannen en vrouwen werden als ongepast gezien:
het ruiken van het parfum van vrouwen, oogcontact hebben met vrouwen en naar haar stem
luisteren. Zelfs naar de pink kijken van een vrouw was verboden. In het openbaar moest je ook altijd
voor en nooit achter een vrouw lopen omdat je anders verkeerde gedachten zou kunnen krijgen.107
Mannen en vrouwen leefden door deze regels veelal een gescheiden leven. Dit was met
name omdat vrouwen mannen niet mochten afleiden bij hun religieuze activiteiten. De mannen
waren hiertoe verplicht en er waren diverse restricties voor bidden in de aanwezigheid van vrouwen.
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Zo mocht het Shema gebed niet gezegd worden als de stem van een vrouw hoorbaar was of als delen
van haar lichaam die normaal bedekt waren, zichtbaar waren.108 Dit betekende echter dat vrouwen
en mannen nooit samen mochten bidden. Vrouwen waren in de praktijk buitengesloten van gebed in
een groep. Dit was extra negatief voor hen omdat het gebed in een groep als beter gezien werd dan
privé gebed. Je hielp elkaar dan in contact te komen met God. Karo vermelde in de Shulchan Aruch
dat vanaf het uitkomen van het boek de regels voor omgang met niet-Joden minder streng golden.
Het zou wrok kunnen opwekken bij de niet-Joodse bevolking als de Joden zich afzijdig zouden
houden.109 Je mocht niet-Joden steunen maar tot op zekere hoogte. Je moest opletten dat je niet de
indruk wekte dat je hun gewoontes wilde overnemen. Dit gold voor zowel hun eetgewoontes als hun
kledinggewoontes. Ook mochten begrafenissen van niet-Joden niet bezocht worden.110 Het is niet
bekend in hoeverre dit in Amsterdam gedaan werd.
Huwelijken en seksuele relaties tussen niet-Joden en Joden waren nog steeds strikt verboden.
Dit was zowel van de christelijke als van de Joodse kant. Omgang met Joden gold voor christenen als
oneerbaar. Zelfs een baantje als dienstbode bij een Joods gezin kon voor problemen zorgen. Volgens
historica Josine Blok kon een dienstbode daarna geen respectabele baan meer krijgen.111
De meeste Joodse kledingregels die van toepassing waren in de achttiende eeuw zijn
afkomstig uit de Shulchan Aruch.112 De belangrijkste kenmerken van deze regels zijn dat je je niet
mocht kleden als een niet-Jood, dat je je mooi moest kleden op Shabbat en dat getrouwde vrouwen
zich bescheiden moesten kleden en hun hoofd moesten bedekken. Toen aan het einde van de
zeventiende eeuw steeds meer Joodse vrouwen zich gingen aanpassen aan de niet-Joodse mode
kwamen in verschillende landen striktere regels over bijvoorbeeld het soort schoenen of het dragen
van minder sieraden. In Nederland kwamen die wetten er niet. De leiding van de Ashkenazische
gemeente verbood alleen specifieke kledingstukken zoals de hoepelrok.113 Dit kwam waarschijnlijk
vooral doordat de meeste Ashkenazische vrouwen hier toch niet meegingen met de mode,
waarschijnlijk door hun grote armoede.
Karo lijkt zich op veel punten aangepast te hebben aan de vroegmoderne tijd. In deze
periode verbeterde de positie van de vrouw en dit zie je duidelijk terugkomen in zijn boek. Zo maakte
Karo het de vrouw makkelijker om te scheiden, kon zij makkelijker werk vinden omdat zij ook
buitenshuis kon komen en werden de kledingregels minder streng. De Shulchan Aruch moet voor de
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meeste achttiende-eeuwse Amsterdamse Ashkenazische vrouwen heel herkenbaar zijn geweest. Het
beeld wat erin naar voren kwam verschilde niet sterk met hun dagelijkse omgeving.

Conclusie
Als je kijkt naar het idee van eerbaarheid van de vrouw in de geschiedenis wordt duidelijk dat toen
de vrouwen wereldwijd meer vrijheid en bescherming kregen, dit ook gebeurde voor de Joodse
vrouwen. Ook is duidelijk zichtbaar dat de schrijvers van de verschillende teksten sterk beïnvloed
werden door wat ze om zich heen zagen. Maimonides werd beïnvloed door zijn islamitische
omgeving. Dit zie je terug in de manier waarop hij keek naar het openbare leven van vrouwen.
Vrouwen mochten van hem de deur zo min mogelijk uit. De relatief moderne ideeën van zijn tijd en
omgeving beïnvloedde Karo juist weer. Hoewel Maimonides en Karo invloed hebben gehad op de
Ashkenazische regels vele eeuwen later, hebben deze regels een evolutie doorgemaakt. Als je kijkt
naar welke regels nog van toepassing waren voor de achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw lijken
deze regels zich aan de tijd aangepast te hebben.
De meeste van de klassieke halachische bronnen waren moeilijk toegankelijk voor vrouwen
die niet opgeleid waren in de teksten. Bovendien waren deze bronnen voor mannen en door mannen
geschreven. De, vaak elitaire, stijl was lastig te doorgronden. De nadruk lag op juridische categorieën
en had maar weinig met ethiek te maken. De vrouwen konden zich daarom lastig inleven in de
teksten. In de zestiende eeuw werden er daarom Jiddische bewerkingen van de klassieke halacha
geschreven die meer waren gericht op de ethiek van de vrouw. Hier konden vrouwen zich
makkelijker in herkennen waardoor ze dichter bij de halacha konden komen. Hoofdstuk twee
bespreekt dit verder.
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‘Een spiegel voor de ziel’: Jiddische bewerkingen van
klassieke halacha.
Veel van de klassieke halacha was niet toegankelijk voor de overgrote meerderheid van de vrouwen.
De meeste vrouwen konden weliswaar de Hebreeuwse letters lezen maar de moeilijke halachische
teksten van de Talmoed of Mishnei Thora waren onbegrijpelijk voor hen. Alleen prominente families
stuurden naast hun zonen ook hun dochters naar school.114 Wel waren in sommige gemeentes
zogerinnen te vinden die verder waren opgeleid in de halacha. Zij vertaalden de teksten naar het
Jiddisch en hielpen de vrouwen met bidden. Meestal lazen zij de gebeden voor en de anderen zeiden
de tekst dan woord voor woord na.115 Lang niet elke gemeenschap had echter een zogerin tot zijn
beschikking. De vrouwen begrepen daardoor dikwijls niet wat er in sjoel gebeurde.
Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken was dit lange tijd geen probleem omdat vrouwen
volgens de rabbijnen geen kennis hoefden te hebben van de algemene halachische teksten. Vrouwen
moesten echter wel kennis hebben van de halacha die van toepassing was op henzelf en op het gezin.
Zij moesten deze kennis weer doorgeven aan hun kinderen.116 Diverse Ashkenazische rabbijnen
riepen vanaf de zestiende eeuw op om klassieke halachische boeken te vertalen naar het Jiddisch
zodat meer Ashkenazische vrouwen en mannen die minder bekend waren met de halachische
bronnen er toegang tot kregen.117 Deze roep werd in de zeventiende en achttiende eeuw steeds
sterker.
De vertalingen van halachische boeken en hun 'moderne' interpretaties waren echter over
het algemeen geschreven door mannen voor hun dochters, vrouwen of vrouwelijke gemeenteleden.
Ze waren vanuit een mannelijk perspectief geschreven en benadrukten vooral de plichten die er voor
een vrouw waren. De positieve aspecten van het vrouw-zijn werden naar de achtergrond geschoven.
Alleen de techines, de gebeden, waren soms door vrouwen voor vrouwen geschreven. De toon van
deze teksten was hierdoor vaak milder dan in de klassieke halacha. De teksten richtten zich ook meer
op wat er zich daadwerkelijk afspeelde in het leven van een vrouw.
Amsterdam was het centrum van de Jiddische boekdrukkunst. Hoewel de auteurs vaak uit
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Oost-Europa kwamen, werden de boeken hier gedrukt omdat hier minder censuur was.118 De
oorspronkelijke boeken werden in Amsterdam verzameld vanuit de hele wereld. Hier kregen ze een
‘face lift’: ze werden vertaald in transnationaal Jiddisch waardoor ze voor een grotere markt
beschikbaar waren.119 Het bleek een gat in de markt. De Jiddische halachische boeken werden
immens populair en de meeste Ashkenazische vrouwen kwamen hiermee in aanraking. Mede hierom
is het opmerkelijk dat er amper onderzoek gedaan is naar dit genre. Er zijn wel artikelen verschenen
van wetenschappers over één of meerdere boeken, zoals van de Hebreeuwse linguïst Moses Gaster
in zijn artikel 'The Maassehbuch and the Brantspiegel’.120 Een vergelijking van de moraalfilosofie voor
vrouwen in de verschillende boeken is echter nog niet gemaakt.
In dit hoofdstuk draait het om de Jiddische bewerkingen van de klassieke halacha.
Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn Brantspigl, in 1596 geschreven door Moses Altschul ( 15461633), Lev tov, in 1620 geschreven door Yitschak ben Eljakim ( zeventiende eeuws) in Praag en Seder
mitswot ha-nashim, in de zeventiende eeuw geschreven door Benjamin Slonik ( 1550-1619) in Polen.
Per boek is een analyse gemaakt van hoe de schrijver zijn boodschap probeerde over te brengen en
wat deze boodschap was. Ook bij de Jiddische bewerkingen van de halacha was veel aandacht voor
tzenioet. Ik richt me hierbij weer op de door mij geselecteerde deelonderwerpen van nidda, omgang
met de man, omgang met de niet-Jood en kleding.

Brantspigl
De Brantspigl, 'het vergrootglas', het eerste ethische werk dat in het Jiddisch geschreven was, werd
waarschijnlijk in 1596 geschreven door Moses Altschul. Over de auteur en het jaartal van de eerste
druk bestaan echter veel onduidelijkheden.121 De Brantspigl werd gebruikt als een soort encyclopedie
met regels voor religieus leven. De verhalen die hierin stonden illustreerden slechts de regels.
Altschul had als doel het goede gedrag van vrouwen te bevorderen. Ook wilde hij laten zien wat hun
taken waren.122 Altschul probeerde dit te doen door vrouwen een spiegel tot hun ziel te geven waar
ze konden inkijken en hervormd weer uit kwamen.123 De Brantspigl was het enige Jiddische boek,

118

119
120

121
122

123

Harm den Boer, ‘Amsterdam as ‘Locus’ of Iberian printing’ in: Joseph Kaplan ed., The Dutch
intersection-The Jews and the Netherlands in modern history (Leiden 2008) 87-110, aldaar 91.
Berger, 'Yiddish book production', 208.
Moses Gaster, ‘The Maassehbuch and the Brantspiegel’ in: Salo w. Baron en Alexander Marx ed.,
Jewish studies in memory of George Kohut 1874-1933, 270-278.
Gaster, 'The Maassehbuch and the Brantspiegel’, 272.
Chava Weisler, 'The religion of traditional Ashkenazic women: Some methodological issues' in: AJS
review, volume 12, no. 1 ( 1987) 73-94, aldaar 76.
Devra Kay, Seder Techines. The forgotten book of common prayer for Jewish women (London 2004) 26.

- 26 -

zowel halachisch als mussar, waarin vrouwen specifiek werden aangesproken.124 Toch was het door
de manier van opschrijven moeilijk te bevatten voor vrouwen. In het boek was de halacha
puntsgewijs opgeschreven. Je kon hierdoor makkelijk een specifieke regel opzoeken. Het boek had
daarnaast als doel de vrouw en de onopgeleide man in contact te laten komen met de Joodse traditie.
Met de onopgeleide man werd in dit geval een man bedoeld die niet opgeleid was in de halachische
teksten.
De teksten leerden de lezers over belangrijke personen in de Joodse traditie. Zo noemt
Altschul verschillende bekende Bijbelse commentatoren zoals Rashi (1040-1105) en Bahya ben Asher
( laat dertiende eeuws - 1340) bij naam. Door de stijl van de midrash en de Talmoed over te nemen
konden ook de mensen die niet opgeleid waren in de halacha een indruk krijgen van de Joodse
traditie. Hoewel Altschul vaak oude midrash gebruikte, interpreteerde hij deze op een ‘moderne’
manier. Zo legde hij uit dat vrouwen niet minderwaardig waren maar wel meer moeite hadden om
de Thora te begrijpen. Het was voor hun daarom streng verboden om Thora te leren want dat leidde
tot afgoderij.125 Als ze iets niet snapten was de kans volgens Altschul groot dat ze de informatie
gingen vervormen waardoor er afgoderij zou plaatsvinden. Vrouwen hadden echter volgens hem
geen kleinere hersenen. Hun intelligentie zat op andere vlakken.126
Bij Altschul kwam een strikt beeld naar voren waarin vrouwen slaven zijn van hun man en
dankbaar moeten zijn als ze geslagen worden. Vrouwen waren volgens de auteur ondergeschikt aan
hun man en ze moesten hem daarom bedienen.127 Doordat zij taken voor hem deed kreeg hij de
gelegenheid om zich in de Thora te verdiepen.128 De nadruk in het boek lag op hoe een vrouw kon
leren om een goede echtgenote te zijn. In het boek werd een beeld geschetst van een vrouw die
geen seksuele verlangens had en alleen seks had met haar man met het doel om kinderen voort te
brengen. De seks was daardoor erg puur en bescheiden.129 Dit is een ander beeld dan bij de klassieke
halachische bronnen, waarin de vrouw de verleider was waarvoor je als man goed moest oppassen.
Dit valt te verklaren doordat dit boek gericht was op een vrouwelijk lezerspubliek. Het boek moest
als een voorbeeld dienen in plaats van een waarschuwing van mannen voor vrouwen te zijn.
Het boek gaf praktische instructies over hoe een vrouw voor haar man moest zorgen en hem
moest stimuleren een goed mens te zijn. In 27 hoofdstukken werden allerlei onderwerpen
aangesneden zoals hoe de kinderen goed opgevoed moesten worden of hoe je je als vrouw
aantrekkelijk moest maken voor je man. Hiervoor maakte hij gebruik van zowel bronnen uit de Thora
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en Talmoed als van Ashkenazische geleerden als Yehudah Leib ben Betsal’el ( 1512- onbekend).
Altschul sprak vrouwen in zijn boek persoonlijk aan. Hij schreef vrouwen daarbij letterlijk
voor hoe ze zich eerbaar moesten gedragen. Mannen lazen dit boek voor aan hun vrouw. Vrouwen
zelf lazen hier ook hun kinderen uit voor.130 Altschul benadrukte hierbij wel dat hoewel mannen dit
boek konden lezen ze niet in dezelfde spiegel moesten kijken als hun vrouw. Voor hen was een heel
andere rol weggelegd.131
Het is moeilijk te bepalen wat de invloed was van de Brantspigl op de achttiende-eeuwse
Ashkenazische vrouw in Amsterdam. We weten dat het boek meerdere keren in Amsterdam gedrukt
is waardoor het aannemelijk is dat het beschikbaar was. Wel was het door de schrijfstijl van de
auteur moeilijk te lezen voor een ongetrainde lezer. Iets wat de meeste vrouwen wel waren.
Waarschijnlijk werden ze hier meestal uit voorgelezen door hun man.

Lev tov
Lev Tov, letterlijk vertaald 'goed hart', werd in 1620 geschreven door Yitschak ben Eljakim in Praag.
Over de auteur is weinig bekend, zelfs zijn geboortedatum is onzeker. Het boek was verdeeld in
twintig hoofdstukken die verschillende aspecten van ideaal gedrag behandelden, zowel thuis als in de
synagoge. Hoewel het boek zich richtte op zowel 'Ba'alei Bayit als vrouwen', waren een aantal
hoofdstukken specifiek voor de vrouw geschreven.

132

Voorbeeld hiervan was Hilchot

Nisoei Isha, de wetten voor een getrouwde vrouw. Verschillende rabbijnen hadden zelfs opgenomen
in hun testament dat hun vrouwen en kinderen het boek moesten lezen omdat zij vonden dat het
vrouwen hielp een eerbaar leven te leiden.133 Ben Eljakim leerde ook de mannen hoe zij een goede
echtgenoot moesten zijn. Hij legde de verantwoordelijkheid van het hebben van een goed huwelijk,
in tegenstelling tot de meeste andere auteurs, dus niet geheel bij de vrouw.134
Ben Eljakim maakte in zijn boek dezelfde indeling van onderwerpen als het bekende
zestiende-eeuwse Sefardische boek Sefer haMusar van Yehuda Khalatz ( gestorven 1537), maar hij
heeft hier wel zijn eigen Ashkenazische invulling aan gegeven. Zo stonden er verschillende
toevoegingen in van bekende Ashkenazische rabbijnen als Jehuda van Worms ( twaalfde- dertiende
eeuw) Hierdoor werd het een boek waarbij zowel traditionele halacha behandeld werd als
minhagiem die kenmerkend waren voor zijn Ashkenazische leespubliek.
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Ben Eljakim wilde een nieuw handboek maken voor de zeventiende-eeuwse Ashkenazische
Jood. Hij was hier betrekkelijk succesvol in, gezien het feit dat zijn boek breed verspreid werd in de
Ashkenazische wereld. Er kwamen tussen 1612 en 1695 maar liefst twaalf drukken uit. Dit boek werd
vooral door mannen gelezen, ondanks het beoogde gemengde publiek.135 Lev Tov had een bredere
lezersgroep dan de Brantspigl. Mede doordat het boek gebruik maakte van bronnen uit de Shulchan
Aruch, waarvan de mensen al bekend waren met de schrijfstijl, was het voor veel mensen
toegankelijk. De meeste mensen waren immers bekend met de waarden die nagestreefd werden in
de Shulchan Aruch. Lev tov legde met name de nadruk op zonde en de straffen in de komende
wereld die je kreeg als je die zonde beging.
Dit standpunt was opvallend omdat het beeld van het hiernamaals normaliter onduidelijk is
in het traditionele Jodendom. De meeste Joden proberen daarom vooral in het heden goed te leven.
Ook is het idee van zonden een christelijke uitvinding. Het idee dat je zonden een direct gevolg
hebben was wel terug te vinden in bijvoorbeeld de memoires van Glikl. Zij verbond de dood van haar
naasten of het verlies van geld constant met hun grote zonden. Alles was geleend van God en door
zonden raakte je dit weer kwijt.136 Dit was echter wel in de huidige wereld en niet in de komende.
Slechts bij moordenaars of andere grote misdadigers verwachtte ze dat die gestraft werden in de
komende wereld.137
Ben Eljakim richtte zich met name op de gevolgen in de komende wereld. Hij probeerde
daarom iedereen Derech Erets, algemene beschaafdheidregels, aan te leren. Als iedereen beschikking
had tot deze regels zou het makkelijker zijn om zich goed te gedragen. Hij maakte hierbij wel
onderscheid tussen vier verschillende groepen mensen: wijzen, oude mannen, jonge mannen en
vrouwen.
In Lev Tov werden seksuele relaties tussen Joden en niet-Joden sterk afgekeurd. Zo zou bij
een man die seks had met een niet-Joodse vrouw de afgesneden voorhuid weer teruggroeien
waardoor hij niet herkend zou worden door Abraham bij de hemelpoorten. Hierdoor moest hij voor
altijd in zonde leven in de hel.138 Ook zouden Joodse vrouwen nooit met niet-Joodse mannen seks
moeten hebben omdat ze dan zouden merken dat seks met iemand met een voorhuid lekkerder was
waardoor ze nooit meer teruggingen naar een Joodse partner.139

135
136
137

138
139

Idem, 79.
Rafalowicz, De memoires van Glikl Hamel, 39.
Het idee van zonde zie je vaak terug in de literatuur en in de verhalen van Glikl. Zij noemde zichzelf en
haar naasten constant zondig. Dit leek grotendeels door de invloed van het christendom te zijn
gekomen, waar de zonde een centraal thema is. Ook het idee dat de daden van Eva, het eten van de
verboden appel en dit geven aan Adam, ervoor hebben gezorgd dat vrouwen per definitie zondig zijn
lijkt hieruit voortgevloeid. Hier wordt dieper op ingegaan in het volgende hoofdstuk.
Noga Rubin, ‘Sefer Lev Tov, Prague 1620: first edition of the book?’ in: Zutot (2008) 4.
Rubin, ‘Sefer Lev Tov’, 5.

- 29 -

Lev Tov was waarschijnlijk een stuk makkelijker te lezen voor de meeste vrouwen dan de
Brantspigl. Doordat er veel verhalen instonden konden vrouwen op een laagdrempelige manier
informatie krijgen over een eerbaar leven. Veel van zijn ideeën waren herkenbaar voor de vrouwen
in het Amsterdam van de achttiende eeuw. Zij leefden ook in een christelijke samenleving waarin
zonden een centrale rol speelden. Hierbij komt nog het feit dat de schrijver van Lev Tov een andere,
positievere, toon had dan de Brantspigl. Dit zal herkenbaarder zijn voor vrouwen in de
vroegmoderne samenleving die meer vrijheid en gelijkheid hadden dan in de zestiende eeuw.

Seder mitswot ha-Nashim
De Poolse rabbijn Benjamin Slonik (1550-1619) schreef Seder mitswot ha-Nashim in de zeventiende
eeuw voor zijn dochter. Hij wilde haar en andere Ashkenazische vrouwen duidelijkheid verschaffen
over de regels voor vrouwen in het Jodendom. Slonik benadrukte het belang om dit boek elke maand
opnieuw te lezen en je vriendinnen erover te vertellen. Zo beschermde Slonik iedereen tegen het
doen van slechte dingen. Volgens hem was onderwijs de beste manier om slecht gedrag tegen te
gaan. Hiermee leek Slonik dus op één lijn te staan met de auteur van Lev Tov. Wel was hij negatief
over het vergaren van kennis door vrouwen.140 De kennis van de vrouwen mocht enkel reiken tot de
benodigde kennis om goed te leven. Ze mochten niet hoog opgeleid worden. Slonik gaf een
gestructureerd overzicht van de verschillende wetten, maar gaf hierbij ter illustratie verhalen. Hij had
hierbij vooral aandacht voor de nidda regels. Ook hij maakte veel gebruik van de Shulchan Aruch.
Seder mitswot ha-Nashim was een van de eerste boeken dat vrouwen bezaten.141 Toch
benadrukte Slonik wel dat hij niet een vervanging wilde zijn van de rabbijnen maar enkel een
toevoeging.142 Hij zei herhaaldelijk dat bij onduidelijkheid contact met de rabbijn moest worden
gezocht.143 Slonik gaf vrouwen met dit boek een handleiding over hoe ze goede daden moesten
doen. Hij richtte zich vooral op goede daden hier op aarde en minder op het idee van Ben Eljakim dat
je persoonlijk gestraft zou worden in een volgend leven. Slonik plaatst zich hiermee meer op één lijn
met de Joodse traditie dan Ben Eljakim. Volgens Maitlis, auteur van The ma'asseh in the Yiddish
ethical literature was het boek van Slonik een van de meest invloedrijke Jiddisch ethische boeken uit

140

141
142
143

Edward Fram, My dear daughter. Rabbi Benjamin Slonik and the education of Jewish women in
sixteenth-century Poland ( Jerusalem 2007) XVII.
Fram, My dear daughter, 92.
Ibidem.
Idem, 135.

- 30 -

de geschiedenis, meer nog dan Lev tov.144
Seder mitswot ha-nashim is overzichtelijk opgebouwd in 139 hoofdstukken. Slonik gaf
grofweg in ieder hoofdstuk een andere regel weer. Hij gaf hierbij geen discussie weer over hoe deze
regels anders geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Hij vertelde het zoals hij vond dat het hoorde.
Hij vertelde het niet in de vorm van een verhaal, zoals de Jiddische mussarschrijvers deden. Slonik
leidde de vrouw stap voor stap door de in zijn optiek belangrijkste mitswot heen. Slechts af en toe,
zoals in hoofdstuk 102, gaf hij een midrash als toelichting bij zijn standpunt. Hierdoor was het boek
overzichtelijk maar niet makkelijk te lezen.
Slonik legde in zijn boek vooral de nadruk op de wetten rondom nidda. 102 van zijn 139
hoofdstukken ging over nidda. De rest ging vooral over hoe een vrouw zich moest gedragen ten
opzichte van haar man. Sloniks ideeën over nidda verschilden weinig met de traditionele ideeën die
we terugvinden in de Shulchan Aruch. Toch benadrukte hij ook andere dingen. Zo maakt hij vrouwen
bang dat hun kind zou sterven als ze niet naar het mikwe gingen na afloop van hun nidda periode.145
De gezondheid van het kind was volgens de meeste auteurs van traditionele halacha geheel
afhankelijk van de gedachtes en acties van de vrouw tijdens, voor en na de bevruchting.146 Slonik was
echter van mening dat ook een man enige invloed had gezien het feit dat hij dacht dat als een man
naar een vrouw keek die nidda was, zijn kinderen vervormd zouden worden. Als een vrouw nidda
was werd ze bovendien door Slonik naast de bekende halachische verboden andere dingen verboden.
Zo mocht ze geen amen zeggen, de naam van God niet uitspreken of bidden voor een andere
vrouw.147
Slonik gaf mannen meer vrijheden. Mannen mochten volgens Slonik naar prostituees gaan
om onzedige gedachtes over godsvruchtige vrouwen te voorkomen. 148 Slonik zag dit niet als
vreemdgaan want op vreemdgaan stond volgens hem nog steeds officieel de doodstraf. In de
achttiende eeuw gingen voornamelijk veel Sefardische mannen in Amsterdam naar prostituees. Zij
gingen vooral naar de wat meer luxe hoeren. Vaak waren het een soort maîtresses. Ook
Ashkenazische mannen deden wel eens aan betaalde seks. Slonik bevestigde hun daden, ze deden
niks fout zolang ze geen eerbare vrouwen lastigvielen. Het was in de achttiende eeuw echter nog
altijd bij wet verboden voor Joodse mannen om christelijke prostituees te bezoeken. De christelijke
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prostituees waren al oneerbaar maar konden door seks met Joodse mannen nog oneerbaarder
worden.149

Prins Eugenius van Savoye in het etablissement van Madame Traese op de Prinsengracht te Amsterdam ( Cornelis Troost, 1720).150

Dit was lastig, want werken in de prostitutie werd door Ashkenazim als oneerbaarder gezien dan
gebruik maken van een prostitué. Voor Ashkenazische vrouwen die in de prostitutie werkten waren
enkel negatieve bewoordingen. Toch kwam het, waarschijnlijk door de grote armoede onder
Ashkenazische vrouwen, betrekkelijk vaak voor. In Amsterdam werkten in de achttiende eeuw
diverse Ashkenazische vrouwen als prostitué of als hoerenmadame. Hier werd zowel binnen de
Sefardische als Ashkenazische gemeenschap gebruik van gemaakt. Zodra echter van een Joodse
prostitué bekend was dat ze ook met een christelijke man het bed had gedeeld wilden Joodse
mannen niet meer gebruik maken van haar diensten. De Ashkenazische prostituees werkten vooral in
armoedige hoerenhuizen.151 Opvallend genoeg waren er (bijna) geen Sefardische vrouwen werkzaam
als prostitué.152
Slonik gaf ook veel aandacht aan het onderwerp seks binnen het huwelijk. Hij was hier
opvallend expliciet in. Zo ging hij uitgebreid in op wat er moest gebeuren als een vrouw tijdens de
seks merkte dat ze ongesteld werd. Ze moest het meteen aan haar man vertellen en ze moesten
vooral beide erg bang zijn omdat 'hun een grote zonde overkomen was'. Slonik verplichtte de man
om stil te gaan liggen tot zijn erectie verminderd was. Hij mocht vooral niet doorgaan of uit haar
gaan omdat volgens Slonik 'eruit gaan met een harde penis net zo fijn is als seks zelf'. Als een man dit
toch deed gold het als seks met een menstruerende vrouw en dat gold als een karet,een halsmisdaad
tegen God.153
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Ondanks deze strenge bewoordingen leken de regels van Slonik op seksueel gebied minder
streng dan in de klassieke halachische teksten. Zo mocht er ook overdag seks plaatsvinden.154 Praten
tijdens de seks of denken aan een ander was echter strikt verboden. Ook volgens Slonik was het
belangrijk aan je man te blijven denken tijdens de seks. Het verbreken van die regel zou deformaties
of zelfs de dood van je kinderen tot gevolg kunnen hebben.155 Als je goede kinderen wilde hebben
kon je het best om middernacht seks hebben.156
Slonik geloofde dat slaan onwenselijk was maar dat het wel de verantwoordelijkheid was van
de vrouw om uit de buurt te gaan bij haar man als hij boos was. Als ze dat niet deed en toch werd
geslagen dan mocht ze vooral niet boos worden en moest ze het hem vergeven.157 Vrouwen zijn
immers onderdanig aan de man. Ook legde Slonik veel verantwoordelijkheid bij de vrouw zelf. Zij
moest ervoor zorgen dat de nidda regels goed werden nageleefd. Zij moest er ook voor zorgen dat ze
zich goed gedroeg waardoor ze niet geslagen werd. De vrouw was zelfs verantwoordelijk voor het
spirituele welzijn van haar man. Zij moest hem verzorgen zodat hij al zijn aandacht op zijn studie kon
richten. Ze moest hem stimuleren om verder te gaan met deze studie of naar de synagoge te gaan. 158
Ook moest een vrouw zich mooi kleden als ze vermoedens had dat haar man vreemdging. Op die
manier verleidde ze haar man en zorgde ze dat hij geen zonden beging.159 Dit gaf de indruk dat zij
verantwoordelijk zou zijn voor zijn mogelijke overspel.
Slonik schreef dat een niet-Joodse vrouw een Joodse vrouw niet mocht controleren op
gebruik van het mikwe. Dit omdat een vrouw niet een niet-Jood als eerste mocht zien nadat ze het
mikwe uitgegaan was.160 Een niet-Joodse vrouw mocht een vrouw in geval van nood helpen met de
voorbereidingen voor het mikwe. Dit kon echter alleen gedaan worden door een vrouw die al in
dienst was van hen.161
Slonik ging in zijn boek niet of weinig in op kledingregels voor vrouwen. Alleen rondom de
nidda gaf hij enkele regels. Zo mocht een vrouw zich tijdens de nidda niet verleidelijk kleden of
mooie sieraden dragen omdat ze dan wellicht haar man kon verleiden om seks met haar te hebben
tijdens haar onreinheid. Dit werd gezien als een grote zonde.162 Ook vertelde Slonik wat de moeder
aan haar kinderen moest leren over ongepast gedrag. Een vreemde man mocht haar lichaam,
borsten of blote voeten niet zien en ze mocht geen borstvoeding in het openbaar geven als haar
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borsten niet bedekt waren.163
De achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw bleef zich in Amsterdam vaak kleden zoals al
eeuwenlang gebruikelijk was. Hoewel de Sefardische vrouwen in kleding meestal nauwelijks te
onderscheiden waren van christelijke vrouwen droegen de Ashkenazische vrouwen vaak hun
traditionele kleding.164 In de synagoge waren de Ashkenazische vrouwen mooi gekleed maar buiten
droegen ze vaak lange overjassen en bedekten zij hun hoofd.165 Hoewel sommige vrouwen een pruik
droegen, droegen de meeste vrouwen een hoofddoek. In verschillende publicaties is te lezen dat de
rabbijnen in Amsterdam in de achttiende eeuw diverse pogingen hebben gedaan om de pruik te
verbieden maar dat dit niet gelukt was.166
Wel is in 1732 het gebruik van de hoepelrok verboden 'uit overweging van ingetogenheid'.167
Deze regels werden zoals in de protocollen is te lezen overigens vaak overtreden. Wel stonden er
hoge boetes op. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam er een kleine verandering in het
Ashkenazische modebeeld. De rijkere Ashkenazische vrouwen begonnen toen hun traditionele
kleding te verruilen voor de Franse mode.168 Dit kwam volgens Fuks-Mansfeld door een verbetering
van het contact met de niet-Joodse Amsterdammers. Vanaf het einde van de achttiende eeuw
kwamen de Joden in contact met christenen bij culturele evenementen zoals Schouwburgbezoeken.
Dit had tot gevolg dat de Amsterdamse Joden zich geleidelijk meer gingen aanpassen aan de
Hollandse zeden en gewoontes.169

Techines:
In de zestiende eeuw kwam een nieuw Jiddisch genre op genaamd techines. Deze techines waren
extra gebeden ontworpen door vrouwen voor vrouwen om een nauwere band met God te krijgen.
De traditionele gebeden waren in het Hebreeuws geschreven waardoor de vrouwen de gebeden
vaak wel konden oplezen maar niet begrepen wat ze zeiden. De techines gaven de vrouwen de
mogelijkheid om een eigen religieuze identiteit te ontwikkelen. De techines waren persoonlijk. Veel
gebeden waren in de ik-persoon geschreven en er waren lege plekken gelaten waar de vrouw haar
eigen naam kon invullen.170 Omdat deze techines zo persoonlijk waren kunnen ze ons vertellen over
de zaken waar vrouwen zich in die tijd mee bezig hielden. Overigens is Fram het hier helemaal niet
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mee eens. Volgens hem waren de techines te algemeen om echt een beeld te krijgen van hoe
vrouwen dachten.171 Bovendien waren de meeste techines toch door mannen geschreven.
Ondanks het feit dat de techines een belangrijke bron van informatie kunnen zijn voor
historici voor de beleving van Ashkenazische vrouwen zijn ze nog amper onderzocht. In het verleden
hebben een aantal Jiddische historici zoals Shmuel Niger of Israel Zinberg onderzoek hiernaar gedaan.
Zij waren echter vooral geïnteresseerd in het gebruik van het Jiddisch in deze bronnen, niet in de
religieuze cultuur van deze vrouwen.172 Ook de liberaalreligieuze historici hebben onderzoek gedaan
naar de techines. Zij wilden met de techines vooral bewijzen dat ook in het verleden gebeden werd in
de landstaal in plaats van alleen in het Hebreeuws. Dit was iets wat de liberale Joden nastreefden
maar waar ze veel kritiek over kregen vanuit de orthodox-religieuze hoek. Alleen de Amerikaanse
wetenschapster Chava Weissler heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het belang van techines
voor de Ashkenazische vrouw en de informatie die hierin te vinden is over de religieuze beleving van
deze vrouwen. Vooral haar boek Voices of the matriarchs geeft veel informatie over het onderwerp
van techines.173 Wel vermeldt ze in dit boek dat er nog diverse mogelijkheden zijn tot verder
onderzoek.
Uit het boek van Weisler wordt duidelijk dat de techines voor veel verschillende
gebeurtenissen werden geschreven. Ze beschreven naast de verschillende dagelijkse zaken tevens
de belangrijkste momenten in het leven van een Ashkenazische vrouw. Zo waren er techines voor
Shabbat, een begrafenis, als ze uit het mikwe kwam of gewoon om te bedanken voor de gezondheid
van haar gezin.174 De verschillende techines werden verzameld in kleine boekjes die de vrouwen
meenamen en waar ze uit baden in de synagoge, thuis of op de begraafplaats.
De meeste van de techines werden thuis gezegd omdat het religieuze leven van de vrouw
zich over het algemeen thuis afspeelde. Er waren vrouwen die dagelijks of wekelijks naar de
synagoge gingen maar dit was niet verplicht. De meeste vrouwen baden dagelijks thuis. Hier vierden
ze de belangrijkste feestdagen, staken ze de Shabbatkaarsen aan en hielden ze hun huishouden
kosher.
Het grootste onderscheid tussen techines en de Jiddische halacha en mussar was dat een
aantal van de techines door vrouwen voor vrouwen was geschreven. Met name de Oost-Europese
techines waren geschreven door vrouwen. Ze benadrukten minder de superioriteit van de man over
de vrouw omdat de vrouwen dat toch wel merkten in hun dagelijks leven. Ze hoefden er niet aan
herinnerd te worden. De techines waren niet geschreven om vrouwen klein te houden maar om de
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vrouw een persoonlijkere relatie met God te geven.175 Hierdoor zie je veel niet traditioneel Joodse
gewoontes terug in de techines zoals het maken van herinneringskaarsen voor de doden of
herhaaldelijke referenties naar de vier aartsmoeders: Sarah, Rebecca, Rachel en Leah.176 Vrouwen
konden zich aan deze beroemde en eervolle vrouwen spiegelen. De vrouwen waren herkenbaar
omdat de Ashkenazische vrouwen thuis van hun vader of hun man verhalen kregen voorgelezen over
deze vrouwen.
De meeste techines benadrukte met name de drie vrouwelijke mitswot van het maken van
challa, het aansteken van de kaarsen op Shabbat en de regels rondom de nidda. Deze mitswot
werden volgens Weisler neergezet alsof dit de enige mitswot waren waar de vrouwen zich aan
moesten houden, tegenover de 613 die de mannen moesten voldoen.177 Opvallend is dat in techines
over deze onderwerpen veelvuldig de hogepriester werd genoemd. Zo werd de rituele handeling van
het reinigen van de vrouw die nidda is, gelijkgesteld met de hogepriester die zichzelf reinigde voor hij
de tempel inging. Volgens Weisler werd dit vooral gedaan om de vrouw zich één te laten voelen met
de Joodse traditie en haar deel uit te laten maken van de komende wereld.178 De Tempelcultus leefde
ook na de vernietiging van de Tempel door in de rituele handelingen van de vrouw tot de Messias op
aarde zou komen.179
De techines verbonden de mitswot die zich richtte op de vrouw met vruchtbaarheid in plaats
van met straf.180 De vrouwen die deze mitswot volgden werden beloond met veel en goede kinderen.
De nadruk lag niet op de gedachte, die onder andere voorkwam bij Slonik, dat vrouwen de mitswot
moesten uitvoeren vanwege Eva's rol in de geschiedenis. De techines die hier over gingen droegen
eerder uit dat als de vrouw nu de keuze moest maken ze niet de appel gegeten had.181
De techines benadrukten de wens voor een goede zwangerschap en geboorte. Dit thema was
herkenbaar voor vrouwen. Door de gebrekkige hygiëne en beperkte medische kennis stierven nog
betrekkelijk veel vrouwen en kinderen op het kraambed. De vrouwen zullen dus graag hebben
gebeden voor een goede afloop hiervan. Wel benadrukten de techines dat de vrouw schoon moest
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zijn. De nidda regels werden echter niet aan zonden gekoppeld.182
Weisler koppelt het opkomen van de techines aan de opkomst van Ashkenazische piëteit en
pogingen binnen de Ashkenazische gemeente om dichter bij God te komen via mystieke bewegingen.
Ook was er in Europa sprake van een trend van confessionalisering, waar vrouwen meestal geen deel
van uitmaakten. De techines gaven vrouwen de mogelijkheid om op hun eigen manier deel uit te
maken van dit fenomeen. Haar vermoeden werd versterkt doordat in het voorwoord van een
techines boekje uit 1648 uit Amsterdam staat dat het boekje was geschreven voor dit doel.183
Hoewel de meeste techines anoniem waren zijn er wel een aantal bekende auteurs van
techines. Zo had je in de achttiende eeuw schrijfsters als Leah Dreyzel ( tweede helft achttiende
eeuw), de achterkleindochter van de Amsterdamse rabbijn Chacham Zvi (1660-1719). Zij kwam uit
een geslacht van belangrijke rabbijnen. Hierdoor was ze zelf waarschijnlijk ook goed opgeleid in de
heilige teksten. De meeste van deze schrijfsters kwamen net zoals zij uit vooraanstaande geslachten.
Hierdoor hadden zij de kennis die nodig was om de gebeden op te schrijven.184
In Amsterdam werd in 1648 het eerste boek van techines gedrukt. In de inleiding legde de
auteur uit waarom dit boekje geschreven was en wie de doelgroep was.185 De doelgroep was in dit
geval 'godsdienstige vrouwen en meisjes, die allemaal goede, pure gedachten hebben om God te
bedanken en te eren voor alle grote geschenken die Hij geeft aan mensen in alle dagen van hun
leven'.186 De schrijver legt ook uit dat het boek voor vrouwen is geschreven omdat vrouwen moeite
hadden met het Hebreeuws. Hierdoor begrepen ze niet wat ze baden. Op deze manier bidden was
volgens de schrijver nutteloos. Het gold alleen als je begreep wat je bad en kavana had. Het is
daarom belangrijk dat er meer Jiddische techines geschreven werden.187 Hetzelfde boekje is in de
daaropvolgende eeuw verschillende keren herdrukt. Hierbij werden kleine aanpassingen gemaakt. Zo
lag de nadruk in latere drukken minder op de begrafenisrituelen en meer op zwangerschap. Doordat
er zoveel drukken waren in Amsterdam is veilig aan te nemen dat het boekje goed beschikbaar was
voor de achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw.

Conclusie
De Jiddische bewerkingen van de halacha waren een stuk toegankelijker voor vrouwen dan de
klassieke halacha. Omdat sommige van deze boeken zich specifiek richtten op vrouwen werd vooral
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het idee van tzenioet en de daarbij behorende thema’s sterk benadrukt. Vooral de drie belangrijkste
vrouwenmitswot: het aansteken van de kaarsen, de nidda en het maken van challa kregen veel
aandacht. Hierbij moet wel geaccentueerd worden dat met name het thema dat de mannen
persoonlijk raakte, de nidda, veel werd beschreven. Je kunt hier de invloed van de mannelijke
schrijvers in terugzien. Bij de techines, die ook door vrouwen werden geschreven, lag de nadruk juist
op het belang van het aansteken van de Shabbatkaarsen en andere thema’s die voor de vrouwen zelf
belangrijk waren.
De Amsterdamse Ashkenazische vrouwen hadden in de achttiende eeuw veel profijt van deze
bronnen omdat ze op deze manier in principe zelf toegang hadden tot de halacha. Hoewel het de
vraag is of de vrouwen de bronnen zelf lazen waren ze wel beschikbaar in de taal die zij spraken.
Vanaf de zestiende eeuw werd er binnen de Ashkenazische wereld veel nadruk gelegd op
volksbildung. Het volk, en dus ook de vrouw, moest onderwezen worden en beter begrijpen wat ze
moesten doen. Ook werd het belang van Derech Eretz, algemeen beschaafd gedrag, benadrukt. Je
moest je goed en netjes gedragen in deze wereld en een voorbeeld zijn voor de volkeren om je heen.
Om dit duidelijk te maken bij vrouwen was het belangrijk dat zij de kernpunten hiervan goed begreep.
De schrijvers maakten informatie hierover toegankelijk in de taal van de vrouwen zelf. Dit was anders
dan voor bijvoorbeeld de Sefardische Amsterdamse vrouwen. Binnen de Sefardische wereld werd
onderwijs voor de vrouwen minder belangrijk gevonden. Er waren geen Spaanse of Portugese
vertalingen van boeken over tzenioet. De Nederlandse vrouwen hadden wel beschikking tot boeken
van onder andere jurist en dichter Jacob Cats ( 1577-1660), die hun richtlijnen gaf van eervol gedrag.
In het vierde hoofdstuk wordt verder ingegaan op deze verschillen.
Ondanks dat de Jiddische bewerkingen van de klassieke halacha door hun stijl, taal en
thematiek toegankelijker waren voor de Ashkenazische vrouw, waren de boeken nog steeds te
moeilijk. Zij namen vaak toevlucht tot een ander genre genaamd mussar die op een meer verhalende
manier een beeld gaf van wat precies werd gezien als eervol gedrag. Door middel van speelse, korte
verhalen kregen de vrouwen een duidelijk beeld van de tzenioet. Het volgende hoofdstuk gaat hier
dieper op in.
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‘Ga uit en aanschouwt, gij dochters van Sion’:Jiddische
ethische literatuur voor vrouwen
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw kwam er, mede door de verspreiding van de drukpers,
een nieuw soort genre op: Jiddische ethische literatuur speciaal voor vrouwen.188 Het voordeel van
dit genre, ook wel Froien mussar genoemd, was dat de boeken in het Jiddisch waren geschreven. Ook
waren veel van de boeken specifiek voor vrouwen samengesteld. Vrouwen kwamen de besproken
onderwerpen in hun dagelijks leven tegen. De boeken waren door mannen geschreven. Daardoor lag
de nadruk op onderwerpen waar ook de mannen mee te maken hadden zoals nidda. Maar doordat
de vrouwen persoonlijk werden aangesproken konden de vrouwen makkelijker de boeken en de
regels die erin te vinden waren begrijpen en toepassen.
Mussar was geen nieuw genre. Er waren al eerder mussar boeken geschreven, zoals Sefer
Ha-Chassidim. Veel van deze boeken waren in een eenvoudige stijl geschreven die makkelijker te
begrijpen was voor vrouwen, kinderen en mannen die slecht bekend waren met het halachische
taalgebruik. Zo werd er gebruik gemaakt van parabels. Veel van de verhalen en thema's in deze
parabels kwamen voort uit een lange Europese en Arabische traditie.189 Ook bezaten de verhalen
christelijke elementen. Om ze voor een Joods publiek aantrekkelijk te maken voegden de auteurs
Joodse kenmerken aan de verhalen toe.
Deze ethische boeken waren, in tegenstelling tot Mishnei Tora van Maimonides, niet
geschreven om de klassieke halacha te vervangen maar om deze teksten toegankelijker te maken
voor een groot publiek. Zo konden mensen die minder bekend waren met de traditionele bronnen
ethische lessen krijgen.190 De verhalen hadden een intiemere sfeer dan de halachische literatuur en
stonden dicht bij het dagelijks leven.191 Ze maakten de stap naar de halacha minder groot. Sommige
rabbijnen waren echter bang dat als de massa de halachische bronnen beter zou begrijpen de
halacha aangepast zou worden.192 Het volk zou minder afhankelijk worden van hun interpretatie.
Door het lezen van deze verhalen kregen vrouwen een idee van wat gewenst en ongewenst gedrag
was. Vaak was het simpel. Bij slecht gedrag volgde er straf, bij goed gedrag beloning. De gevolgen van
dit gedrag konden zowel in de huidige als de komende wereld tot uiting komen. De verhalen hadden
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een religieusdidactische basis. Vaak waren de boeken verzamelingen van oude teksten, met een
eigen interpretatie van de auteur.
Volgens hoogleraar Jiddisch, Shlomo Berger, boden Jiddische mussar boeken als de
Tsennerenne of de Mayse Bikh vrouwen meer mogelijkheden om te moderniseren dan de klassieke
halacha.193 Bij de klassieke halacha waren vrouwen afhankelijk geweest van de interpretatie van hun
man, moeder of zogerin. De mussar boeken gaven de vrouwen in theorie hun persoonlijke toegang
tot de halacha. Doordat de mussar bovendien de vrouwen zelf aansprak, konden vrouwen
makkelijker een band met de Joodse traditie krijgen. Vaak was de kennis van de vrouwen alsnog
ontoereikend om de mussar te lezen. Hun man moest ze eruit voorlezen. Ook benadrukten de
boeken vaak de superioriteit van de man. In tegenstelling tot de techines werd in de mussar vooral
de ideale vrouw door de ogen van de man beschreven. Dit hield meestal in dat ze een goede
huisvrouw moest zijn en moest luisteren naar haar man.
Hoewel de meeste Jiddische mussar zich in naam richtte op Ashkenazische vrouwen sprak de
mussar verschillende doelgroepen aan. Veel van de boeken hadden aan de ene kant een Jiddische
tekst voor vrouwen en aan de andere kant een Hebreeuwse tekst voor mannen. De inhoud van deze
teksten kon behoorlijk verschillen. De Jiddische variant was vaak simpeler dan de Hebreeuwse tekst,
die dicht bij de halachische kern bleef.194
Voor deze scriptie heb ik gebruik gemaakt van de mussar die ik het meest terugvond in de
literatuur. Ook verwees Glikl veelvuldig naar de door mij geselecteerde boeken in haar memoires.
Hieruit zou je kunnen concluderen dat deze boeken veel gelezen werden. Omdat de Froien mussar
gericht was op vrouwen stond het thema van tzenioet centraal in de boeken. Ook in de mussar
boeken werd er met name geschreven over nidda, de omgang met de man, de omgang met de ander
en de kledingvoorschriften. Hierom heb ik mij daar in dit hoofdstuk op gericht.

Tsennerenne:
Een van de bekendste Jiddische mussar is de Tsennerenne. Dit boek is geschreven aan het einde van
de zestiende eeuw door Jacob Isaac Ashkenazi (1550-1625) in Yanov in Polen. De titel, die letterlijk
'Gaat uit en aanschouwt, gij, dochters van Sion' betekent, verwijst naar Hooglied 3:11. Het vers gaat
over de droom van een bruid maar wordt vaak uitgelegd als een beschrijving van de relatie van het
volk van Israël met God. De Tsennerenne is het meest gelezen ethische Jiddische boek in de
zeventiende eeuw. Het wordt door verschillende wetenschappers, waaronder Berger, beschouwd als
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de absolute bestseller van de Jiddische literatuur.195 Hier speelt mee dat de taal en de stijl van de
Tsennerenne simpeler was dan de Mayse Bikh en Jiddische halachische boeken zoals de Brantspigl.
De vrouwen lazen de boeken zelf of lazen het voor aan hun kinderen.196
De Tsennerenne wordt vaak omschreven als de Jiddische Bijbel. Deze titel is echter
misleidend omdat het geen vertaling van de TeNaCh is. De Tsennerenne bestaat uit een combinatie
van midrash, Bijbelse parafrases en commentaar. Meestal stond er een verhaal in van Bijbelse
figuren waarbij uitleg van bekende commentatoren was overgenomen. Deze uitleg belichtte de
problemen die naar voren kwamen in de stukken. Zo legde Ashkenazi uit wat er bedoeld werd met
'we roepen de vrouw en vragen het haar'. Hiermee bedoelen de chazal namelijk volgens Ashkenazi
dat een wees altijd gevraagd moest worden of zij wilde trouwen.197 Hij legt soms letterlijk uit wat er
volgens hem bedoeld werd met de commentaren. Een goed voorbeeld hiervan is het stuk over de
twee vrouwen die Salomon bezochten met een dood kind en een levend kind. Ashkenazi zegt dan
letterlijk: 'Wij leren van deze haftarah dat vrouwen snel lichtzinnig zijn omdat de vrouw het kind
doormidden wilde laten klieven zonder reden'.198 Soms laat Ashkenazi de vrouwen zelf denken maar
vaak werd de lezer in een bepaalde richting gestuurd.
Het boek gaf de Ashkenazische vrouw een handleiding tot een goed Joods leven, naar
voorbeeld van de aartsmoeders. De eerste druk van de Tsennerenne kwam in 1648 uit in Amsterdam.
Ook veel van de ruim driehonderd edities van het boek die tussen 1648 en 1725 uitkwamen van het
boek werden in Amsterdam gedrukt.199 Je kunt er dus vanuit gaan dat het boek beschikbaar was voor
de Ashkenazische vrouw.
In de Tsennerenne schetst een traditioneel beeld van de ideale vrouw. Zij moest volgzaam en
ondergeschikt aan haar man zijn. Haar acties hadden directe gevolgen. Ze werd voor haar zonden
gestraft met onvruchtbaarheid, moeilijke zwangerschappen of doodgeboren kinderen. Het hoofddoel
in haar leven was een goed huishouden voeren. Hierdoor was de man in staat zijn tijd te besteden
aan het bestuderen van de heilige teksten. Wel konden vrouwen volgens Ashkenazi een belangrijke
rol vervullen. Zo konden vrouwen profetieën doen. Een eerbare vrouw was net zoveel waard, zo niet
meer dan een man.200 Hoewel in de voorwoorden van de verschillende drukken steeds stond
vermeld dat het boek voor zowel mannen als vrouwen bedoeld was, waren de ethische regels die
gegeven werden vooral van toepassing voor vrouwen. Zo werd er constant opgeroepen om niet te
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zondigen omdat anders je zwangerschap erg zwaar zou worden. Zelfs miskramen werden geweten
aan het zondige leven van een vrouw.
De Tsennerenne bestond uit een verzameling van verhalen. Door het lezen van deze verhalen
konden de vrouwen een beeld krijgen van hoe ze goed moesten leven. In deze verhalen kwamen
verschillende bekende geleerden en Bijbelse figuren naar voren. Deze personen belichtten dan een
bepaald element van het Jodendom dat de schrijver wilde benadrukken. De auteur lichtte dit dan
nog eens extra toe door commentaar toe te voegen. Soms was dit heel letterlijk zoals bij het
onderwerp van nidda. De auteur legde uit waar de term nidda vandaan komt, namelijk van het apart
blijven, gescheiden zijn van haar. Hij legde uit wat de regels inhielden en illustreerde dit door een
verhaal te geven over een ontmoeting tussen Lavan en Rachel. In dit verhaal vertelde Rachel dat ze
ongesteld was en dat ze sterk afstand hield van Lavan omdat zij hem anders kwaad zou doen.
De regels rondom de nidda waren in de Tsennerenne hetzelfde als in veel klassieke
halachische teksten. Hoewel verschillende auteurs van mussar vonden dat alleen de vrouw
verantwoordelijk was voor de gezonde geboorte van haar kinderen was Ashkenazi het hier niet mee
eens. In enkele van zijn verhalen hield Ashkenazi ook de man verantwoordelijk voor mogelijke
problemen met het krijgen van kinderen.201 Wel leek de vrouw hoofdverantwoordelijk voor de
bevruchting en geboorte van haar kinderen. Als een vrouw bovendien seks had met haar man als zij
nidda was, kreeg de man tzora'at, een ziekte waarbij het lichaam van de man bedekt werd met
blaasjes. Het was dan voor de hele wereld zichtbaar dat hij de nidda regels had overtreden.
De regels rondom zwangerschap bleven streng. Zo moest een vrouw volgens Ashkenazi hard
blijven werken tijdens de zwangerschap. Hoe harder ze werkte, des te makkelijker zou haar
zwangerschap zijn.202 Ze nam met het harde werken ook het werk van Adam op zich en daarvoor
werd ze beloond. Als ze echter veel klachten had tijdens de zwangerschap werd duidelijk dat ze
zonden had begaan.203 Dit gold ook voor pijn gedurende de bevalling. Ashkenazi vond bovendien dat
een vrouw extra zondig was omdat ze na de geboorte van elk kind de belofte deed om nooit meer
seks te hebben. Dit kwam door de hevige pijnen die een bevalling met zich meebracht. Deze belofte
kon en mocht ze niet houden. Daarom leefde ze altijd in zonde. Dit kon echter wel worden afgekocht
door veelvuldig synagoge bezoek van de vrouw. Ashkenazi vond het dus wel wenselijk dat ook de
vrouw vaak naar de synagoge ging. Dit in tegenstelling tot de klassieke halacha die vooral synagoge
bezoek van de man stimuleerde. Wel moest de vrouw haar minderwaardigheid ten opzichte van de
man accepteren.204
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De omgangsregels tussen vrouwen en mannen waren hetzelfde als in de Shulchan Aruch.
Veel van deze regels zag je echter niet altijd in de praktijk terug. Zo reisde Glikl vaak alleen met
mannelijke begeleiding en sliep ze ook bij onbekende Joden thuis omdat dit als veiliger werd gezien
dan slapen in een herberg.205Al deze verboden moesten voorkomen dat een vrouw en een man seks
buiten het huwelijk hadden. Er was vooral angst voor ongewenste zwangerschappen. Het was niet
verwonderlijk dat de schrijvers van mussar dit probeerden te voorkomen. Om deze problemen te
voorkomen moest er volgens Ashkenazi zo jong mogelijk gehuwd worden.206 De kans op seks buiten
het huwelijk was volgens hem dan minder groot. Ook in achttiende-eeuws Amsterdam was dit een
probleem.
Pas in de achttiende eeuw werden, door invloed van de niet-Joodse wetgeving, bij de
Ashkenazim veel regels voor het religieuze huwelijk vastgelegd. In 1713 werd vastgelegd dat je niet
meer mocht trouwen met je oom of de zuster van je vrouw.207 Ook werd vanaf 1737, in navolging van
de niet-Joodse wereld, vastgelegd dat het verboden is om een choepa te hebben zonder eerst een
burgerlijk huwelijk te hebben. Andere regels die in de achttiende eeuw werden vastgelegd gingen
onder andere over de schenkingen van de bruidegom aan de bruid of de hoeveelheid bezoekers die
bij een choepa aanwezig mochten zijn.208
Ashkenazi sprak veel over het huwelijk Hij gebruikte de voorbeelden van de aartsmoeders
om te benadrukken hoe belangrijk het was dat vrouwen trouwden. Ashkenazi gebruikte vooral Rivka
vaak als voorbeeld. Hij vertelde over hoe zij leefde en maakte dan gebruik van verschillende
commentatoren die in verschillende eeuwen leefden om dit nader te belichten. Zo noemde hij de
elfde-eeuwse Rashi naast vijfde-eeuwse chazal. Het huwelijk was het belangrijkste doel voor zowel
de man als de vrouw omdat alleen zo op een halachische manier kinderen voortgebracht konden
worden.
In de vroegmoderne tijd werd het met name voor de vrouw belangrijk om te trouwen. Zo
beschermde ze haar eerbaarheid. Dit terwijl eerst vooral de man verplicht was om te trouwen. In de
mussar heeft ook de vrouw de verplichting om kinderen te krijgen. Volgens Ashkenazi was het een
grote zonde als een vrouw maagd en ongehuwd bleef.209 Dit belichtte hij in verschillende verhalen
zoals in dat van Rivka en Yitschak waarbij Rivka uitgehuwelijkt moest worden aan Elieëzer omdat het
niet netjes was voor haar om ongehuwd te blijven. Ashkenazi gaf hierbij hun verhaal maar zegt ook
letterlijk wat de vrouw hiervan moest leren, namelijk: het is onbehoorlijk om voor een lange tijd
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ongetrouwd te blijven.210
Ashkenazi gaf zowel de moeder als de vader evenveel inspraak in de partnerkeuze voor hun
dochter. Glikl beschreef in haar boek echter dat enkel de man zijn dochter uithuwelijkte. De vrouw
had inspraak in het geheel maar de man nam de uiteindelijke beslissing. Pas als de man overleden
was, mocht de vrouw beslissen. Glikl leek dit echter in haar boek wel onwenselijk te vinden. Als zij
vertelde dat iemand overleed beklaagde zij als eerste de kinderen die ongehuwd achterbleven.
Volgens Ashkenazi had de dochter wel de mogelijkheid om een man te kiezen of af te wijzen. Zelfs
een wees mocht haar potentiële echtenoot afwijzen.211 Glikl gaf echter meerdere voorbeelden
waarin een stel zo jong verloofd werd, namelijk rond hun twaalfde, dat de vraag is hoeveel inspraak
de kinderen zelf hadden. Ook zijzelf werd op haar twaalfde uitgehuwelijkt aan haar eerste man.
Ashkenazi beschreef ook veelvuldig seks binnen het huwelijk. De vrouw had de verplichting
om er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien voor haar man zodat hij niet vreemdging of dacht aan
andere vrouwen.212 Dit leek vooral voor Ashkenazi een belangrijk punt aangezien hij het meerdere
keren in zijn boek herhaalde. Hij legde hierbij net zoals Slonik veel verantwoordelijkheid bij de vrouw.
Deze verantwoordelijkheid ging ook over het spirituele welzijn van de man. De vrouw moest haar
man verzorgen zodat hij al zijn aandacht op zijn studie kon richten. Ze moest hem stimuleren om te
studeren of om naar de synagoge te gaan.213 Ze mocht hem niet storen bij het bidden door te zingen
of hardop te bidden omdat zijn ziel dan in gevaar gebracht kon worden.214 Hij stelde hiermee het
zielenheil van een man boven dat van de vrouw. Een goede vrouw zorgde er volgens Ashkenazi ook
voor dat haar man goed werd. Als je een slechte man had dan betekende dit volgens hem dat jij zelf
slecht was. Dit hoewel hij moest toegeven dat ook een goede vrouw wel eens een slechte man had
en omgekeerd.215
Bij de vergelijking tussen de mussar literatuur en de oudere halachische teksten op het
gebied van omgang met de niet-Jood valt één ding sterk op. Ashkenazi benadrukte dat seks met een
niet-Jood erger is dan afgoderij.216 Toch mochten van Ashkenazi mannelijke Joden in exceptionele
omstandigheden zoals oorlog trouwen met niet-Joodse vrouwen.217 In dit stuk verwees hij naar het
Bijbelboek Deuteronomium 21. Hierin werd soldaten toegestaan om met mooie krijgsgevangenen te
trouwen.218 Overigens maakte hij, net zoals de schrijver(s) van Deuteronomium, geen melding van
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huwelijken tussen Joodse vrouwen en niet-Joodse mannen. Er valt wellicht daaruit te concluderen
dat die vorm van gemengde huwelijken nog altijd verboden was. Ashkenazi bevestigde dit
vermoeden door de opmerking dat Joodse mannen wel mochten trouwen met tot het Jodendom
bekeerde vrouwen maar Joodse vrouwen niet met tot het Jodendom bekeerde mannen. 219
Volgens Ashkenazi moesten vrouwen hun haar bedekken omdat Eva Adam verleidde. Dit was
een daad om je voor te schamen. Een vrouw moest zich bedekken om haar schaamte te verhullen.220
Om te voorkomen dat een vrouw, per ongeluk, toch haar schaamte onthulde was het verboden voor
een vrouw om zich te buigen en of haar benen en enkels te laten zien. Een beschaafde vrouw liet
haar jurk altijd laag hangen.221 Hoewel een vrouw aan haar familieleden wel haar haar mocht laten
zien moest ze zelfs voor haar schoonvader altijd haar gezicht blijven verhullen zodat hij zich niet tot
haar aangetrokken voelde.222 Om dit verhaal te benadrukken vertelde hij dit bij het verhaal van Judah
en zijn schoondochter Tamar in Genesis 38. Hierbij had Tamar, nadat Juda haar weigerde om haar
ook met zijn laatste zoon te laten trouwen in het Leviraatshuwelijk, seks met Juda. Zij werd zwanger
en wist door een list te bewijzen dat hij de vader van haar tweeling was.223

Mayse Bikh

Het tweede en laatste door mij behandelde mussar boek is het Ma'assehbuch, ook wel Mayse Bikh
genoemd. De auteur van dit boek is onbekend. Dit boek bestaat uit een aantal korte verhalen en
legendes. Deze legendes hadden als doel de lezers voorbeelden van goed leven te geven en ze
daardoor ethische principes te leren. Er stonden verhalen uit de Talmoed, midrash, narratieve
stukken en teksten van Maimonides in.224 Ook stonden er maar liefst 34 verhalen uit de Brantspigl in.
Het Mayse Bikh is iets uitgebreider maar refereert nooit aan de Brantspigl.225 Het was de bedoeling
dat vrouwen door het lezen van de verhalen in dit boek leerden dat ze zorgzaam, lief en eervol
moesten zijn. In de teksten stond ook steeds 'de goede vrouw' of juist 'de slechte vrouw'. De
vrouwen wisten dus precies welk voorbeeld gevolgd diende te worden. Meestal hield goed gedrag in
dat ze hun man een warm thuis moesten geven en moesten stimuleren om te studeren.
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Het Ma'assehbuch richtte zich met name op hoger opgeleide vrouwen.226 De auteur maakte
gebruik van letterlijke Jiddische vertalingen van midrashim met enkele moraliserende stukken. Het
was hierbij belangrijk dat de lezer een basisbegrip had van de belangrijkste Joodse geleerden. De
auteur introduceerde hen niet. Het boek was daardoor moeilijk toegankelijk voor de meeste
Ashkenazische vrouwen. Zij zullen hierbij de hulp van hun man of rabbijn nodig gehad hebben om de
teksten te begrijpen.
Het boek vertelde de korte verhalen op een speelse manier. De verhalen begonnen allemaal
met 'Er was eens...'. Heel soms werd een specifieke Bijbelse tijd aangegeven, zoals 'in de tijd van
koning Salomon'. Daarna vertelde de auteur een soort sprookje over een goede of slechte vrouw.
Door de verhalen te lezen kon je een goed idee krijgen over wat wel en niet acceptabel gedrag was.
Om dit te illustreren haalde de auteur meer dan eens God erbij, God had in sommige verhalen zelfs
een stem die uit de hemel kwam.227 Er werden vaak belangrijke religieuze figuren als koningen
Salomon en David in de verhalen betrokken. Door deze personen erbij te halen leek de auteur de
verhalen te willen valideren. Hij eindigde dan ook vaak met een citaat van één van de belangrijke
religieuze figuren of van een belangrijke geleerde die het moraal van het verhaal nog een keer
samenvatte.
Op het punt van nidda waren het Mayse Bikh en Ashkenazi het eens. De nidda regels
moesten strikt gevolgd worden. Wel werd nidda in het Mayse Bikh minder vaak behandeld. In slechts
enkele van de verhalen kwam er iets over nidda voor. Als vrouwen deze regels overtraden dan
gebeurden er allerlei slechte dingen met haar. In verhalen over dit onderwerp leek de nadruk te
liggen op het gedrag van de vrouw en dan met name haar gedrag ten opzichte van mannen. Hoewel
de auteur ook schreef over het gedrag van mannen zelf, maakte hij hierbij wel een sterk onderscheid.
Het grootste verschil was het feit dat hij wel sprak over boetedoening voor mannen en niet voor
vrouwen.228
Vrouwen werden sowieso vaker beschuldigd van zondigheid. Zelfs als ze verkracht werd was
de vrouw schuldig. Hij impliceerde in zijn verhalen dat verkrachting veroorzaakt werd door verleiding
door de vrouw.229 Zo vertelde de auteur een verhaal waarbij een man en vrouw overvallen werden
door rovers en de vrouw verliefd werd op de rover. Vervolgens werd ze verkracht en toen de rovers
weg waren, werd ze vermoord door haar vader toen ze thuis kwamen omdat zij zich misdragen had.
Als wijsheid werd hierbij een citaat van Salomon gegeven: ‘Een trouwe vrouw heb ik nog niet
gevonden’.230 Hij beschreef mooie vrouwen herhaaldelijk als slecht. Je moest als man vooral je hoofd
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afwenden als je een mooie vrouw zag anders beging je een zonde.231
Als het ging om partnerkeuze gaven Mayse Bikh en de Tsennerenne zowel de moeder als de
vader evenveel inspraak. Ook volgens het Mayse Bikh had de dochter de mogelijkheid om een man
te kiezen of af te wijzen. Wel mocht een vader ingrijpen als zijn dochter te lang wachtte en haar
eerbaarheid in gevaar kwam. 232 Het huwelijk werd vaak ingezet om handelsbetrekkingen te
versterken. Glikl vertelde hoe zij haar kinderen uithuwelijkte aan invloedrijke Ashkenazische
gezinnen door heel Europa. Dit werd bevestigd door wetenschappers als Yosef Kaplan, die in zijn
artikel ‘De Joden in de Republiek tot omstreeks 1750’ omschreef hoe rijke Ashkenazim in de
zeventiende en achttiende eeuw met elkaar trouwden. Een huwelijk kon zelfs over de landsgrenzen
heen plaatsvinden.233 Deze manier van uithuwelijking kon echter ook problematisch zijn als de
verloving bijvoorbeeld werd verbroken. Dan kon de handel juist in gevaar komen.
De auteur van het Mayse Bikh vond dat het goed was als de vrouw geslagen werd door de
man ter heropvoeding. Vrouwen zeurden nou eenmaal teveel en verdienden om geslagen te
worden.234 Dit illustreerde de auteur met een verhaal waarbij de vrouw bleef zeuren om informatie
over hoe hij zo rijk was geworden. Toen zij door bleef zeuren hierover sloeg hij haar. Ook in een
andere ruzie werd de vrouw geslagen. Dit is opvallend omdat in de Talmoed, die vaak gezien wordt
als de halachische basis, het slaan van een vrouw sterk veroordeeld werd. De auteur benadrukte
echter keer op keer dat vrouwen zeurden en dat ze dit afgeleerd moest worden. Ook roddelen was
volgens hem een groot probleem. Hij beschreef kwaadspreken als iets dat schadelijker was dan
moord, overspel en diefstal samen.235
Het Mayse Bikh was een stuk minder negatief over de omgang met niet-Joden dan de
Tsennerenne en de Jiddische halachische schrijvers. Het Mayse Bikh waarschuwde wel voor het
aanbidden van afgoden of het drinken van wijn met niet-Joden. Hierdoor zou je verleid kunnen
worden om dingen te doen die God verboden had. Het zou zelfs kunnen leiden tot overspel en
moord.236 De auteur illustreerde dit door een verhaal te vertellen over een heidense koning Frederik
die elf chazal wist te verleiden om wijn te drinken met hem. Toen ze dronken genoeg waren gaf
Frederik hun varkensvlees te eten en stuurde hij een prostituee naar hun kamers. Nadat ze zich hun
fouten realiseerden stierven ze allemaal binnen een jaar. Vrouwen konden uit dit verhaal leren dat
zelfs de hoogst opgeleide mensen fouten maakten als ze onder invloed waren. Wat zouden zij dan
niet doen als ze alcohol kregen. Beter was het om je daar ver van te houden.
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Bovendien moest je oppassen voor christelijke bedienden die kinderen zouden kunnen
ontvoeren en tot het christendom zouden bekeren.237 Iemand laten bekeren tot het Jodendom leek
echter geen probleem te zijn en zelfs een manier om een goede plek in het hiernamaals te
verkrijgen. 238 Dit was echter verboden in de meeste landen waarin Ashkenazim leefden. In
Amsterdam werd oogluikend toegestaan dat de Sefardische conversos zich weer ‘terugbekeerden’
tot het Jodendom. Op het bekeren van andere christenen stonden zware straffen.

Eva thematiek

Eva die van de verboden appel eet. Afbeelding uit 1698 van Jan Luyken.239

Bij de verschillende mussar was veel aandacht voor de 'antiheld': Eva. Naast het positieve voorbeeld
van de aartsmoeder: Sarah, Rivka, Rachel en Lea, was er ook een voorbeeld van hoe het niet moest.
Veel van de halacha voor de vrouw kwam voort uit haar 'misdaad': het eten van de verboden vrucht
en het doorgeven daarvan aan Adam. Volgens de traditie waren de vrouwen door Eva verplicht om
tenminste drie geboden te doen: de kaarsen aansteken op Shabbat, het scheiden van de challa en de
nidda regels volgen. In de verschillende commentaren werd hier de volgende uitleg voor gegeven: de
vrouw doofde het licht van de mens uit en moest daarom de kaarsen aansteken om het licht weer te
helen. De challa moest worden gemaakt omdat Adam de challa van de wereld was en die haalde Eva
ook weg. De nidda regels moesten worden gevolgd omdat Eva het bloed van Adam verspild had. Ze
moest haar eigen bloed geven om het te herstellen.240
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Een belangrijk thema in de mussar was de omgang van de vrouw met de man. Contact tussen
mannen en vrouwen was verbonden aan vele restricties sinds het moment dat Adam en Eva uit het
paradijs verwijderd werden door God. Dit alles om te voorkomen dat een man verleid werd door een
vrouw en een buitenechtelijke relatie begon. Door het huwelijk kwamen mannen en vrouwen weer
samen in de staat waarin ze geschapen waren.
Het hele idee van de ‘misdaad’ van Eva en de erfzonde die ze Joodse vrouwen daarmee had
opgelegd was nadrukkelijk geen typisch Joodse gedachte. In de TeNaCh werd niet naar deze
gedachte verwezen. De leer van de erfzonde was een christelijk-Paulijns principe. Waarschijnlijk door
de invloed van de christelijke omgeving is het verhaal ook in de Joodse geschriften verwerkt. Je ziet
het idee ook meer terugkomen bij de Ashkenazische schrijvers dan bij de Sefardische geleerden, wat
dit standpunt versterkt. De Ashkenazim leefden immers vaak in een christelijke wereld.

Conclusie
De meeste mussar literatuur was een stuk begrijpelijker voor vrouwen dan de klassieke halachische
bronnen. Hoewel de Jiddische bewerkingen van de halacha qua taal begrijpelijker waren voor de
vrouwen gaf de stijl nog problemen. De mussar boeken waren sterker gericht op de vrouw zelf. De
vrouw werd persoonlijk aangesproken om zo eerbaar mogelijk te leven. Door het lezen van de vele
verhalen die in de Tsennerenne en het Mayse Bikh stonden konden de vrouwen spelenderwijs een
helder beeld krijgen van wat wel en niet gewenst gedrag was. De auteurs maakten het de vrouw vaak
makkelijker doordat ze aan het eind van veel verhalen een aantal commentaren aanhaalden die hun
specifiek vertelden wat wel en niet goed was aan wat de hoofdpersoon gedaan had. Ook gaven de
auteurs vaak persoonlijk advies over hoe iemand wel zou moeten handelen. De vrouw had op deze
manier een handboek voor goed leven.
Toch was het niet makkelijk voor haar om de regels te volgen die ze terugvond in de mussar.
Deze boeken waren meestal immers geschreven in een omgeving waarin er niet of nauwelijks
contact was met de niet-Joodse buitenwereld. Ook hadden de schrijvers vaak geen anders levende
Joden gezien zoals de Sefardim. De Ashkenazische vrouw in Amsterdam leefde in een gemeenschap
waar ze wel in contact kwam met mensen die er wellicht heel andere normen en waarden op na
hielden dan zijzelf. Hoofdstuk vier behandelt hoe dit ging.
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Huis- en zedebeelden: de Ashkenazische vrouw in
contact met andere Amsterdammers
De Amsterdamse Ashkenazische vrouw leefde, zoals al eerder besproken is, in een omgeving waar zij
niet alleen mensen van haar eigen achtergrond tegenkwam. In Amsterdam zag zij op straat
protestanten, katholieken en zelfs Joden met een andere achtergrond: de Sefardim. Deze mensen
hadden dikwijls een ander referentie kader. De vrouwen hadden immers voor een deel andere
bronnen die hun vertelden hoe ze zich eerbaar moesten gedragen. De kans was dat hun ideeën over
eerbaarheid ook anders waren. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van wat de Ashkenazische vrouwen
op straat zagen in de wereld waarin zij leefden: het stadsleven van Amsterdam.
De groep waar zij op het eerste gezicht het dichtst bij stonden waren de Sefardim. De
Sefardim waren vanaf het einde van de zestiende eeuw in Nederland aangekomen. In de eeuwen
daarvoor hadden zij vaak als zogenaamde nieuw-christenen geleefd. Bij aankomst hadden de
Sefardim daarom vaak beperkte kennis van Joodse tradities en cultuur. Ze moesten zich de nieuwe
gewoontes aanwennen en de oude leren los te laten. Het was, zeker voor de eerste generatie, lastig
om zich aan de katholieke normen en waarden aan te passen.241 Zo bleven de Sefardim volgens Yosef
Kaplan in zijn artikel ‘De Joden in de Republiek tot omstreeks 1750’ het Jodendom meer als een
godsdienst dan als een manier van leven zien.242 De tot het Jodendom teruggekeerde Sefardim
hadden hulp nodig bij het aanleren van de tradities van het Jodendom. Er werden hiervoor rabbijnen
en geleerden uit de belangrijkste centra in Italië, Noord-Afrika en het Ottomaanse rijk van de
Sefardische diaspora aangetrokken.243
De Sefardische vrouw speelde vaak een meer ondergeschikte rol dan dat dat bij de
Ashkenazim het geval was. Vrouwen werden voornamelijk thuisgehouden. Hierdoor waren er weinig
contacten tussen Sefardische vrouwen en mannen waarmee ze niet getrouwd waren. De Sefardim
bleven zich in Amsterdam vasthouden aan de tradities die ze kenden vanuit het katholieke Spanje.
Het was vrouwen bijna nooit toegestaan om zonder begeleiding van een man naar buiten te gaan. De
Sefardische gemeente vermeldde dit zelfs in een aanvraag om geen burgerlijk huwelijk te hoeven
laten voltrekken. Zij wilden niet gedwongen worden eerst burgerlijk te trouwen omdat 'de
ongehoude dogters onder haar natie, soo lange sij ongetrouwt zijn, nooit op straat komen'.244 Toch
namen diverse Sefardische vrouwen het bedrijf van hun man over bij zijn overlijden.
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Er was een hoog analfabetisme onder de Sefardische vrouwen. Maar liefst 45 % was
ongeletterd. Dit was hoger dan bij de Ashkenazim en de niet-Joodse vrouwen het geval was.245 Als
vrouwen al onderwijs kregen was dit in de privésfeer. Wel hadden ze vaak enige kennis van het
Nederlands door de Nederlandse of Ashkenazische kindermeisjes die ze hadden.246 Pas in 1743 werd
het eerste onderwijsinstituut voor meisjes opgericht genaamd Mazon haBanot. Hier lag het
onderwijsniveau laag. De meisjes leerden gebeden opzeggen en huishoudelijke vaardigheden zoals
breien en naaien.247
Bij de Sefardim waren zover bekend geen boeken die als doel hadden om de vrouw te
onderwijzen in tzenioet zoals bij de Ashkenazim. Dit is bijzonder omdat de traditie van mussar
afkomstig is uit de Sefardische traditie. Wel was er een rijke traditie van boekdrukkunst onder de
Sefardim. Er werden diverse Spaanse en Portugese vertalingen van belangrijke Hebreeuwse
halachische boeken zoals Yesodei haTorah van Maimonides gedrukt door bekende drukkers als
Menasseh ben Israel ( 1604-1657). Ook waren vertalingen van het ‘Nieuwe Testament’ in omloop.
Vrouwen hadden in theorie beschikking tot deze boeken. Zoals beschreven staat in de vorige
hoofdstukken konden vrouwen hier door hun gebrek aan kennis geen gebruik van maken. De kennis
die ze kregen over de halacha en eerbaar gedrag verkregen ze via hun man of de rabbijn. In Spanje
hadden ze vooral halachische kennis verkregen door te luisteren naar het voorlezen van gebeden en
verhalen door mannen.248 Zoals Renee Levine Melamed beschrijft in haar boek werden de nieuwchristenen door de inquisitie vaak beschuldigd van voorgelezen te worden uit Joodse teksten. Zij
spreekt niet over vrouwen die zelf lazen of boeken die specifiek gericht waren op vrouwen.
Een andere groep die de Ashkenazische vrouwen zagen op straat waren de niet-Joodse
vrouwen. Het is moeilijk om in deze periode te spreken over 'de Amsterdamse vrouw'. In Amsterdam
waren verschillende christelijke stromingen die elk hun eigen visie hadden op hoe de vrouw zich
eerbaar moest gedragen. Vanaf de Alteratie van 1578 was het calvinisme de dominante stroming. De
andere christelijke stromingen, met name katholieken, werden vanaf dat moment beperkingen
opgelegd. Deze 'afwijkende' stromingen mochten niet te openlijk hun religie beoefenen. Officieel
mochten ze zelfs geen kerken bouwen. Er waren echter verschillende schuilkerken die gedoogd
werden door de Amsterdamse gemeente.
Ook bij niet-Joodse Nederlanders werd er gerefereerd aan Bijbelse vrouwen als voorbeeld
voor eerbaar gedrag. Hierbij beeldden de kunstenaars met name in de Gouden eeuw zowel ‘Oud-' als
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‘Nieuwtestamentische’ vrouwen veelvuldig af. Onder de protestantse groeperingen waren vooral de
‘Oudtestamentische vrouwen’ belangrijk. Zij hechtten veel waarde aan de opkomst van het
christendom uit het Jodendom. Deze vrouwen werden afgebeeld maar ook beschreven in
verschillende boeken. Hierbij werden vaak hun deugden benadrukt zodat de gewone vrouw zich
hieraan kon spiegelen. Vooral Jaël, Ruth, Judith, Abigael, Suzanne en Esther werden gezien als de
meest deugdzame vrouwen in de Bijbel. 249 Dit waren niet de in het Jodendom populaire
aartsmoeders. Deze vrouwen personificeerde verschillende goede deugden zoals vroomheid. Dit was
bijzonder omdat met name Judith en Jaël hun seksualiteit bewust gebruikt hadden om mannen te
misleiden. Als dit voor het goede doel gebeurde was dit blijkbaar wel geaccepteerd.250 Zij voldeden
aan andere ideeën van goed gedrag. Zo waren ze zorgzaam voor en gehoorzaam aan hun man. Met
name Esther deed alles om haar man tevreden te stellen. Veel rijke vrouwen werden afgebeeld in
een stijl die iemand uit de Gouden Eeuw meteen zou herkennen als een scene uit het verhaal van
Esther.251
Ook bij de niet-Joodse bevolking kwam Eva terug als de antagonist. Er werd benadrukt dat
doordat zij uit het bot van Adam gekomen was, alle vrouwen ondergeschikt waren aan hun man. De
Nederlandse vrouwen hadden verschillende moraalboekjes waarvan de bekendste die van Jacob Cats
was. Cats benadrukte in boeken als Huis- en zedebeelden en maeghdenplicht het belang van het
huwelijk.252 Binnen het huwelijk mocht wel genoten worden van seks. Er waren verschillende
eigenschappen van de ideale vrouw. Zo moest zij onderdanig, trouw, zedig, ijverig maar wel
bescheiden zijn.253 Belangrijk was dat ze een goed huishouden kon draaien. Hierbij moest ze zowel
goed kunnen koken als goed met geld kunnen omgaan. In de moraalboekjes waren de Bijbelse
vrouwen uitgebreid aanwezig als voorbeelden van goed gedrag.
Om een helder overzicht te krijgen van wat de verschillen en overeenkomsten waren tussen
Ashkenazische vrouwen aan de ene kant en Sefardische en niet-Joodse vrouwen aan de andere kant
heb ik de deelonderwerpen van huwelijk, omgang met de man en omgang met de ander nader
bestudeerd.
Huwelijk
Voor de Ashkenazische vrouw was het huwelijk een van de belangrijkste doelen van haar leven.
Alleen binnen het huwelijk kon immers gezorgd worden voor halachisch goedgekeurd nageslacht.
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Een huwelijk voorkwam bovendien onzedelijk gedrag. Bij de Sefardim was dit niet anders. Voor de
Sefardische vrouw was een huwelijk, vooral een huwelijk met een Sefardische man, essentieel.
Trouwen met Ashkenazim of niet-Joden was verboden. Je werd dan officieel verstoten uit de
gemeente.254
Er waren verschillende organisaties die een huwelijk tussen Sefardim moesten bevorderen
maar de bekendste is Dotar. Deze Europees-Sefardische vereniging werd in 1615 opgezet. Het doel
van de vereniging was om bruidsschatten te geven aan wezen en arme meisjes van de Portugese en
Castiliaanse natie die woonden tussen Saint-Jean-de-Luz en Danzig. Ze hoefden niet Joods
praktiserend te zijn, enkel Joods van afkomst. Één keer per jaar werd een loting gehouden waaraan
eerbare meisjes die aan de kenmerken voldeden konden meedoen. Ze kregen hun bruidschat echter
pas als er bewijs was dat ze getrouwd waren met een Sefardische, besneden man.255 Hoofddoel van
Dotar was om van afkomst Joodse meisjes naar het Jodendom te trekken. De leiding van Dotar
stimuleerde huwelijken met mensen van buiten Amsterdam, met name Frankrijk, omdat dit de
handelsbetrekkingen met deze landen versterkte.256 Er zat wel een duidelijke hiërarchie in de
uitbetalingen van Dotar. Meisjes konden Parentas, familielid van een betalend lid, of Particulares,
meisjes zonder familiebanden met leden, zijn. Parentas kregen een bijna twee keer zo hoge
bruidsschat als de Particulares. Ook kregen wezen, dat wil in dit geval zeggen: vaderloze kinderen,
veel meer dan de arme meisjes. Je had bovendien als wees, door de manier van loting, een grotere
kans dan de arme meisjes op een bruidschat.257 Volgens Daniel Schwetschinsky werd dit gedaan om
meisjes die zich nog niet hadden terugbekeerd naar het Jodendom zoveel mogelijk naar Amsterdam
te trekken omdat je hier het meeste verdiende.258 Zover bekend was er geen vergelijkbare vereniging
bij de Ashkenazim. Zij hoefden vaak niet gestimuleerd te worden om binnen de eigen groep te
trouwen.
De huwelijksgewoontes onder de Sefardim waren traditioneel anders dan bij de Ashkenazim.
Zo mochten, zoals al eerder vermeld, Sefardische mannen met meerdere vrouwen trouwen. Als er
geen kinderen kwamen in een huwelijk moest er bij de Ashkenazim na bepaalde tijd gescheiden
worden. Bij de Sefardim trouwden ze traditioneel ‘gewoon’ een extra vrouw.259 Ook kwam het
leviraatshuwelijk nog voor. In Amsterdam hadden de Sefardim andere huwelijksgewoontes dan
elders omdat tradities zoals het leviraatshuwelijk vanaf 1580 verboden waren voor de Nederlandse
wet. Het was verplicht eerst een burgerlijk huwelijk af te sluiten voordat je religieus mocht trouwen.
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Daarnaast stond de Nederlandse wet niet toe met meerdere mensen getrouwd te zijn. Wel kwam er
in 1712 dispensatie voor Nederlandse Joden om een huwelijk, met een aantal voor de Nederlandse
wet verboden relaties zoals een huwelijk tussen oom en nicht en het leviraatshuwelijk, af te sluiten.
Dit kwam betrekkelijk veel voor binnen de Sefardische gemeenschap.260

Respectievelijk een Ashkenazische en een Sefardische choepa. Afbeelding uit 1723 van Bernard Picart uit Amsterdam.261

Zoals zichtbaar is op de bovenstaande afbeelding uit 1723 zijn ook bij de huwelijksceremonie zelf
verschillen te zien tussen de Sefardim en de Ashkenazim. De schilder Bernard Picart (1673-1733)
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geeft een uitleg van wat te zien is op zijn afbeelding. In de gravure staan letters die corresponderen
met een uitleg onderaan de pagina. Zo wordt nog beter duidelijk wat er te zien is. Je kunt zien dat de
Sefardim de ceremonie binnen hielden en de Ashkenazim buiten. Het Ashkenazische bruidspaar
stond samen onder een taliet (A) waar de Sefardische bruid apart met haar peetmoeders onder de
choepa zat (B) terwijl haar man traditioneel het glas kapot trapte (A). Door het bijschrift van de
schilder wordt bovendien duidelijk dat bij de Sefardische bruiloft aalmoezen gegeven werden. Hier
werd bij de Ashkenazische bruiloft niks over gezegd.
Er waren ook een aantal overeenkomsten. Zo was in beide afbeeldingen de bruid gesluierd
en hebben beide bruiloften een orkest. Bovendien droegen de gasten op beide afbeeldingen Franse
kledij . Dit is merkwaardig omdat in de literatuur naar voren kwam dat de Ashkenazim zich in de
achttiende eeuw nog grotendeels kleedden zoals ze dat in Oost-Europa hadden gedaan. Hier zou je
uit kunnen concluderen dat het gaat om een rijkere Ashkenazische familie die zich aangepast had aan
de moderne tijd.

Ceremonie du mariage chez les reformez. Gravure van Bernard Picart van huwelijk tussen de protestantse koopmansdochter Cornelia
van Waveren en burgermeesterszoon Jean van Assendelft ( 1730).262

Als je de afbeelding van Picart van een christelijk huwelijk uit 1730 vergelijkt met de afbeeldingen
van de Joodse huwelijken vallen direct een aantal dingen op. Allereerst was de vrouw niet gesluierd.
Ook had zij een aantal bediendes. Die waren niet zichtbaar bij de Joodse huwelijken. Hierbij moet de
kanttekening gemaakt worden dat we van deze afbeelding zeker weten dat het stel welvarend was.
Dit zou dat element kunnen verklaren. Een ander verschil is dat in plaats van het bruidspaar, degene
die het huwelijk voltrok centraal stond. Het bruidspaar stond beneden bij de mensen. Ze stonden
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niet onder een vorm van bedekking zoals de choepa of de taliet. Ook in deze afbeelding zijn de
gasten gekleed volgens de Franse mode. De hoepelrokken van de vrouwen lijken een stuk breder te
zijn dan bij de Joodse bruiloften. De vrouwen dragen, in tegenstelling tot bij de Joodse bruiloft, ook
pruiken. Een enkeling draagt zelfs geen hoed bovenop haar pruik.
Bij alle drie de afbeeldingen staan mannen en vrouwen door elkaar heen. Dit terwijl volgens
alle literatuur en moraliserende boekjes vrouwen en mannen zoveel mogelijk gescheiden door het
leven moesten gaan. Bij deze afbeeldingen is hier geen sprake van. Dan blijft de vraag natuurlijk of
dit kwam omdat bij bruiloften als uitzondering vrouwen en mannen wel samen mochten zijn of dat
de praktijk in dit geval niet klopte met de theorie.
Volgens een achttiende-eeuwse columnist Nicolaas Swarts ( 1779-1846) was het voor
vrouwen de bestemming om te trouwen en kinderen te krijgen.263 Hij vond het belangrijk om jong te
trouwen. Ook bij een prijsvraag uit 1792 kwam naar voren dat de inzenders vonden dat je als vrouw
de plicht had om zo jong mogelijk kinderen te krijgen, trouw te zijn aan je man en hem liefde te
geven.264 Toch bleek uit onderzoek dat het gewone volk pas rond zijn 25e jaar trouwde en niet zo
vroeg als door de verschillende auteurs werd aangemoedigd. Onder rijke mensen werd eerder
gehuwd.265
Als vrouw mocht je volgens Swart zelf je huwelijkspartner kiezen. Dit beeld zag je ook terug
in boeken zoals Verloving en huwelijk in vroegere dagen. Vrouwen moesten zelf de verloving
goedkeuren.266 Een vrouw mocht de verloving niet zelf verbreken, alleen de man kon deze verbreken.
Een verloving gold in veel aspecten al als een huwelijk. Als je bijvoorbeeld vreemd ging binnen een
verloving gold dit als overspel, wat officieel met de doodstraf bestraft werd. Ook had de vrouw als de
man de verloving verbrak de status van weduwe.267 Wel kon een stel dat seks had tijdens de
verloving officieel een boete krijgen. Als er een zwangerschap uit deze seksuele verhouding kwam
dan werd deze boete hoger.268 In de praktijk werd deze boete amper opgelegd, zeker als beide
partijen er geen probleem van maakten. Onder lagere klassen kwam zwangerschap voor het huwelijk
betrekkelijk vaak voor.269
Ondanks dat trouwen de meest eerbare optie was, trouwden veel Amsterdamse vrouwen
niet. Bijna een derde van de Amsterdamse vrouwen in de achttiende eeuw was ongehuwd.270
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Samenwonen zonder huwelijk was officieel verboden maar kwam toch betrekkelijk vaak voor.271
Bovendien hadden veel van de getrouwde vrouwen geen kostwinnaar naast zich omdat hun mannen
werkten in de scheepvaart.272 Een vrouw moest zichzelf of onthouden of trouwen. Dit was om
ontucht te voorkomen. Volgens verschillende achttiende-eeuwse schrijvers hadden vrouwen meer
behoefte aan seks dan mannen en waren ze in potentie allemaal hoeren.273
De eer van de niet-joodse vrouw was, net zoals bij de Joodse vrouw, verbonden aan haar
seksuele reputatie. Als zij na een scheiding hertrouwde werd haar eer hersteld, ook als zij geen
maagd meer was.274 Dit was anders dan bij de Ashkenazim waarbij een gescheiden vrouw minder eer
had dan een nieuwe bruid. Ondanks het feit dat eer verbonden was aan de seksuele reputatie van de
vrouw was er betrekkelijk veel prostitutie in Amsterdam. Hoewel prostitutie vanaf 1578 verboden
was kwam het in Amsterdam veel voor. Vanaf de zeventiende eeuw was Amsterdam een topattractie
door de grote hoeveelheid hoeren die hier waren. Dit werd in verschillende reisverslagen vermeld.275
Lotte van de Pol schat in haar boek De burger en de hoer in dat van de tweehonderdduizend
inwoners die er tussen grofweg 1650 en 1800 waren, er achthonderd tot duizend prostituees
waren.276 De prostituees hadden een lage status in Amsterdam. Er waren hier geen beroemde
courtisanes die openlijk hun beroep uitoefenden zoals dat wel gebeurde in Parijs. Prostitutie
gebeurde vooral binnenskamers. Wel was het door de hele stad verspreid.277
Prostitueebezoek was minder erg dan een relatie met een niet-calvinistisch persoon. Dit gold
niet alleen voor relaties met Joden. Zo was het voor katholieken verboden om te trouwen met een
protestant. Protestanten mochten officieel met katholieken trouwen maar dit werd afgeraden. Je
sociale omgeving keurde dit over het algemeen af en je reputatie stond op het spel. Als je als
gereformeerde officier bijvoorbeeld met een katholiek meisje trouwde werd je ontslagen.278 In dit
opzicht waren de Sefardische en niet-Joodse wetten hetzelfde. Als buiten de gemeenschap werd
gehuwd werd je bestraft.

Omgang met de ander
De Sefardim waren van oudsher terughoudender dan de Ashkenazim als het ging om contact met
niet-Joden. Ze konden het zich beter permitteren om geen handel te drijven met niet-Joden door hun
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wereldwijde Joodse contacten. De Sefardim konden rondkomen door enkel contact te hebben met
Joden.279 Zo was het volgens hun traditie verboden om geld te verdienen aan niet-Joden. De
Sefardim in Amsterdam wilden echter, zeker aan het einde van de achttiende eeuw, graag integreren
in de Nederlandse samenleving. De levensstijl van de Sefardim was minder orthodox dan die van de
meeste Ashkenazim. Dit maakte het integratieproces makkelijker.280 Er waren minder veranderingen
die de Sefardim moesten doorvoeren. De Sefardische leiding nam deel aan openbare plechtigheden
en belangrijke niet-Joodse leiders kwamen in de Snoge om de contacten te onderhouden.281 Er
kwamen verschillende oproepen van hoger opgeleide Sefardim om te integreren. Voorbeeld hiervan
is de ingezonden brief van een onbekende Sefardische auteur in het tijdschrift De koopman. Hierin
riep hij op om de zeden en gewoontes die de Joden onderscheidden van de christenen los te laten.282
Dit gold overigens ook voor de welgestelde kringen binnen de Ashkenazische beweging. Ook zij
integreerden in de Nederlandse samenleving, zowel qua taal als qua kleding. Je kunt bij brieven van
de Joodse elite van de achttiende eeuw diverse Nederlandse woorden terugvinden.283
De Sefardim voelden zich met name sterk verboden met Sefardim over heel de wereld. Zelfs
als deze nog niet officieel waren teruggekeerd tot het Jodendom verbond hun afkomst hen.284 Religie
stond daarbij op de tweede plaats. Dit had te maken met de periode waarin de Sefardim op het
Iberisch schiereiland woonden en leefden als katholieken. Het enige wat hun groep onderscheidde
van de 'oude katholieken' was hun afkomst.285 Ze konden meestal niet op een Joodse manier bidden
of leven. Ze hechtten daarom veel waarde aan hun afkomst en minder aan het Joodse geloof. De
Sefardim zagen de Ashkenazim als 'de ander' en sloten hen van veel dingen uit. Zo mochten
Ashkenazim niet naar de Sefardische scholen van Talmoed Thora en was het voor Sefardim verboden
te bidden in Ashkenazische synagogen en andersom.286 In 1697 legde de Sefardische leiding zelfs vast
dat als je als Sefardische man trouwde met een Ashkenazische vrouw je al je rechten verloor. Je werd
zelfs geëxcommuniceerd.287 Een Sefardische vrouw trouwde wel sporadisch met een Ashkenazische
man maar dit werd niet goedgekeurd. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam het wel steeds
vaker voor.288
De Sefardische vrouwen hadden vaak een niet-Sefardische bediende in huis. Dit was de
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gewoonte geweest op het Iberisch schiereiland waar bijna iedereen, arm of rijk een bediende had.289
Deze bediende kon zowel een Ashkenazische als niet-Joodse vrouw zijn, het was bijna nooit een
Sefardische vrouw.
De niet-Joden gingen vooral om met hun eigen bevolkingsgroep. Zeker voor de vrouwen was
het verboden om nauw contact te hebben met iemand van een andere gemeenschap. Dit zou
immers tot gevolg kunnen hebben dat er een 'verboden' relatie zou kunnen ontstaan. Hoewel er
vooroordelen bestonden over alle 'vreemde' gemeenschappen was er met name wantrouwen ten
opzichte van Joden. Met name in de achttiende eeuw groeide het anti-Judaïstische gevoel. Er
kwamen anti-Joodse spotprenten uit waarbij het beeld naar voren kwam van Joden die al het geld
bezaten. Zeker toen in 1720 de aandelenbeurs instortte werden Joden aangevallen. Zij kregen de
schuld van de crisis.290 Ook verspreidden verschillende kerkleiders het gerucht dat in de Talmoed
allerlei vijandelijke teksten stonden ten opzichte van niet-Joden. De meeste van deze aanvallen
waren echter individuele gebeurtenissen. Volgens Da Silva Rosa, die onderzoek deed naar de
verhoudingen tussen niet-Joden en Joden in Nederland, waren de anti-Joodse gevoelens over het
algemeen gebaseerd op economische motieven.291 De Ashkenazische vrouw merkte deze anti-Joodse
emoties vooral door de verschillende rellen die in de achttiende eeuw uitbraken zoals de
doelistenopstand ( 1747-1749) en de patriottenopstand (1787).
Sommige Joden bekeerden zich tot het christendom. Vaak bekeerde men zich om hoger op
de sociale ladder te kunnen klimmen. Als Jood kon je geen lid worden van de gildes. Na bekering tot
het calvinisme was dit, officieel, wel mogelijk. Ook was dan een huwelijk met een christelijke man of
vrouw een optie. Een andere veelgenoemde reden was dat de armensteun die bij de christenen werd
gegeven hoger was dan bij de Joden. Vooral Ashkenazim bekeerden zich, vaak alleen in naam, tot het
christendom puur uit armoede. De Ashkenazische armensteun was in de achttiende eeuw geringer
dan bij de Sefardim.292 Christenen bekeerden zich bijna nooit tot het Jodendom. Dit was immers
verboden. Wel is er onder andere melding gemaakt van een bekering in 1615 van twee doopsgezinde
vrouwen naar het Joodse geloof. Gezien het feit dat het doopsgezinde vrouwen waren en geen
katholieken kan je ervan uitgaan dat het niet gaat om conversos die terugkeerden tot het Jodendom.
In Spanje was het protestantisme net zo verboden als het Jodendom dus het was niet logisch dat zij
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zich gedwongen tot het doopsgezinde geloof hadden bekeerd. Hoewel de doodstraf tegen hun geëist
werd 'kwamen ze er vanaf' met verbanning.293

Kledingvoorschriften

Verschillende Amsterdamse kledingstijlen van de elite in de achttiende eeuw.294 Gravure uit 1776.

De positie van de Sefardim in de Nederlandse samenleving kun je duidelijk terugzien in hun
kledingkeuze. De kleding van de Sefardim was over het algemeen niet anders dan die van de nietJoodse Amsterdammer van hetzelfde sociale niveau. Zij hadden geen aparte kledingregels zoals de
Ashkenazim.295 Ze gingen mee met de heersende Nederlandse mode, tot de hoge pruiken aan toe.296
Alleen de Sefardische Joden uit het Midden-Oosten kleedden zich met hun tulbanden en oriëntaalse
gewaden opvallend anders.297 Joden werden in Amsterdam niet verplicht om bepaalde kleding of
religieuze kenmerken te dragen, zoals het geval was in sommige andere Europese landen.298 Wel
mochten Joden geen maskers dragen of processies houden rondom bepaalde Joodse feestdagen
zoals Pesach. De Sefardim hielden zich hieraan maar de Ashkenazim vonden het belangrijk om hun
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religie uit te kunnen oefenen.299 Swart beschreef Joden behoorlijk spottend. Ze spraken slecht
Nederlands en droegen te rijke kleding. Gezien het feit dat hij hun overdadige kleding bespreekt is
het aannemelijk dat hij het hierbij over de Sefardische Joden had. Swart gaf zelfs spottend het
voorbeeld van een Joodse vrouw die nat werd van de regen en bang was dat ze niet meer zedig
gekleed was.300
Het is moeilijk om in de achttiende eeuw van een specifiek modebeeld te spreken. Toch is
het interessant om naar bepaalde elementen van de Nederlandse mode te kijken omdat dit wat laat
zien over het idee van eerbaarheid voor de vrouw. De rabbijnen beschreven bepaalde mode als
oneerbaar maar de vrouwen zagen het wel overal om zich heen. Voorbeeld hiervan is de hoepelrok.
Deze was erg populair in Amsterdam in de achttiende eeuw maar de Ashkenazische rabbijnen
verboden hem in 1732. De Sefardische vrouwen gingen, zover ze het konden betalen, wel mee met
de toen heersende mode. Voor de hoepelrok was er de mode van de Rococo. Hierbij werd veel bloot
getoond. De borsten van de vrouwen werden door een korset omhoog gedrukt maar het decolleté
was bedekt met ruches of halsdoekjes.301 Vanaf de jaren twintig van de achttiende eeuw werd het
populair om doormiddel van opvullingen of hoepelrokken zoveel mogelijk volume te creëren rondom
de heupen.302 Rond 1725 waren deze heupen het breedst. Toen werden ze ongeveer drie á vier keer
zo groot gemaakt.303 Arm en rijk droeg deze hoepelrok. Ook groepen waarbij een hoepelrok geheel
onpraktisch was. Wel was de breedte afhankelijk van de rijkdom van de draagster.
De mode van de achttiende eeuw benadrukte de vrouwelijke, verleidelijke, vormen. Dit was
wellicht moeilijk te begrijpen voor de Ashkenazische vrouw omdat haar kleding traditioneel gericht
was om de vrouwelijkheid te bedekken. Vandaar het verbod op de hoepelrok. De mode aan het
einde van de achttiende eeuw, waarbij een sterke invloed was van Grieken en Romeinen, was
waarschijnlijk makkelijker over te nemen. De elite droeg loszittende jurken met een hoog middel.
Vrouwen kregen hierdoor een kinderlijke, aseksuele uitstraling. Dit werd versterkt doordat hun
borsten bedekt bleven door een hoge halslijn. De armere bevolking bleef vaak de wat hoger zittende
kleding dragen met dikke stof omdat dat praktischer was en goedkoper.304 Gezien het feit dat de
meeste Ashkenazische vrouwen ook tot deze armere groep behoorden kleedden zij zich
waarschijnlijk ook in de wat dikkere stof.
Respectabele, rijke vrouwen droegen buitenshuis altijd een hoed waarmee ze hun haar

299
300
301

302
303
304

Brasz, Kaplan, Dutch Jews as perceived by themselves, 36.
Idem, 240.
Eline Canter-Cremers van der Does, Onze lijn door de tijd. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden ( Baarn
1975) 56.
Van der Does, Onze lijn door de tijd, 60.
Carl Köhler, A history of costume ( Dover 1963) 341.
Idem, 69.

- 61 -

bedekten. Vaak hadden ze zelfs nog een hoed voor binnenshuis.305 Dit was herkenbaar voor de
Ashkenazische vrouwen die ook hun haar moesten bedekken. De niet-Joodse vrouwen droegen vaak
geen ondergoed onder hun rokken. Dit was handig bij toiletbezoek maar werd ook gebruikt voor
andere zaken. Zo kon een vrouw minachting tonen door haar blote billen aan een man te laten
zien. 306 Dit was voor een Ashkenazische vrouw natuurlijk ongehoord. In de Ashkenazische
gemeenschap kon je je schaamtedelen niet zomaar ontbloten.

Conclusie
De Ashkenazische vrouw kwam op straat mensen tegen van andere achtergronden. De Sefardische
vrouw die dezelfde klassieke halacha tot haar beschikking had, hield er door haar andere
achtergrond toch gedeeltelijk andere normen en waarden op na. Zo werd de Sefardische vrouw
geacht zoveel mogelijk thuis te blijven, hoewel dit in de praktijk niet altijd mogelijk was. Weduwes
namen dikwijls het bedrijf van hun man over waardoor ze in contact moesten staan met allerlei
verschillende mensen. De Sefardim waren over het algemeen beter geïntegreerd in de Amsterdamse
samenleving dan de Ashkenazim. Ze kleedden zich als de niet-Joodse Amsterdammers. Ook had de
Sefardische elite vaak nauw contact met de niet-Joodse elite. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het
veelvuldig bezoek van de Sefardim bij niet-Joodse gebeurtenissen.
Een van de verklaringen voor de verschillen in het eergevoel voor de vrouw tussen Sefardim
en Ashkenazim valt wellicht te verklaren door het feit dat Sefardische vrouwen geen ethische boeken
hadden die zich specifiek op de vrouw richtten. De Sefardische vrouw had geen vrouwen mussar. De
niet-Joodse vrouw had wel ethische boeken die gericht waren op de vrouw. Onder andere Jacob Cats
schreef meerdere boeken over wat wenselijk gedrag was voor Amsterdamse vrouwen. Er stonden in
de Ashkenazische ethische vrouwenboekjes en de Nederlandse wel diverse verschillen qua
opvattingen over wat eerbaar gedrag was. Zo was de kleding van de Amsterdamse vrouwen bloter
dan van de Ashkenazische vrouwen. Ook waren ze over het algemeen zelfstandiger dan de
Ashkenazische vrouw. Veel van de niet-Joodse vrouwen waren ongehuwd en moesten dus hun eigen
inkomen verzorgen. Deze zelfstandigheid verklaart wellicht het onderscheid tussen Ashkenazische en
niet-Joodse vrouwen. De Ashkenazische vrouwen moesten verantwoording afleggen aan hun man
terwijl de niet-Joodse vrouwen veelal alleen waren. Ze kregen daardoor de mogelijkheid om zelf hun
beslissingen te maken.
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Conclusie
Een Ashkenazische vrouw had in achttiende-eeuws Amsterdam in principe een keur aan bronnen tot
haar beschikking waaruit zij informatie kon halen over hoe zij zich eerbaar moest gedragen. De
meeste van deze bronnen waren echter lastig voor haar om tot zich te nemen. De Hebreeuwse
halachische bronnen waren geschreven in een taal die de vrouwen niet begrepen. Bovendien was de
stijl van veel van die bronnen ontoegankelijk voor iemand die niet in het lezen ervan getraind was.
Doordat de meeste vrouwen, met name die uit arme families, geen training in de halacha hadde
gekregen, hadden ze geen toegang tot de bronnen.
De Jiddische halachische bronnen waren beter te lezen doordat ze geschreven waren in een
taal die de vrouwen machtig waren. Doordat de schrijfstijl en de begrippen van de Hebreeuwse
halachische bronnen waren overgenomen bleven ze echter vaak slecht toegankelijk. De populairste
Jiddische bewerkingen van de halacha, Mitswot Ha-nashim en Lev Tov, bevatten moeilijk taalgebruik
en schreven systematisch de halachische regels op. Hierdoor was het makkelijk om snel een
specifieke regel op te zoeken maar zorgden de boeken niet voor een breder algemeen begrip van de
halacha.
De mussar was nog het meest toegankelijk en herkenbaar voor de Amsterdamse vrouw. De
boeken waren in het Jiddisch geschreven, de stijl was overzichtelijker en de boeken werden gedrukt
in Amsterdam waardoor ze hier veel aanwezig waren. Deze boeken werden, zoals bevestigd wordt in
de literatuur, door diverse vrouwen gelezen. Anders werden ze eruit voorgelezen door hun man.
Toch zullen de meeste vrouwen niet alles begrepen hebben van de mussar omdat ook daarin vaak
werd verwezen naar belangrijke Joodse begrippen en geleerden. Dit gold met name voor de
Tsennerenne die vaak terugverwees naar personen als Rashi en Maimonides. De vraag blijft in
hoeverre vrouwen hiermee bekend waren.
Men kan in de verschillende bronnen een duidelijke ontwikkeling zien hoe het eergevoel zich
door de eeuwen heen aanpaste. Waar de vrouw in de oudheid nog klein werd gehouden en vooral
beschermd moest worden door haar man, kreeg ze in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd
meer autonomie. Ze werd toegestaan om vaker het huis uit te gaan om bijvoorbeeld te werken en ze
kreeg een betere regeling als zij wilde scheiden. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat bij
de bronnen ook meespeelde waar ze werden geschreven. De Sefardische Maimonides die in een
islamitische omgeving leefde, wilde vrouwen meer beschermen dan de Ashkenazische middeleeuwse
commentatoren.
De Ashkenazim leefden in het achttiende-eeuwse Amsterdam in een omgeving waar ze
vrouwen van veel verschillende achtergronden tegenkwamen. Bijvoorbeeld de Sefardische vrouw die
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dezelfde klassieke halachische bronnen had maar op sommige punten toch anders leefde. De
Sefardische vrouw kwam bijna niet de deur uit en had weinig contact met mannen maar kleedde zich
wel meer volgens de Nederlandse mode. Zij kwam vaak ook meer in contact met de niet-Joden dan
de Ashkenazim. Aan de andere kant kwam de Ashkenazische vrouw ook niet-Joodse vrouwen tegen
op straat in Amsterdam. De niet-Joodse vrouwen kleedden zich bloter, hadden meer vrijheid en
waren vaak ongetrouwd. Dit was een andere situatie dan de situatie waarin iemand als Ashkenazi de
Tsennerenne schreef. Hij leefde in een omgeving waar Ashkenazische vrouwen amper contact
hadden met iemand van een andere achtergrond. Dit beïnvloedde zijn manier van schrijven.
Opvallend is wel dat op sommige punten vrouwen minder rechten leken te krijgen terwijl de
tijd voortging. Zo was het in de Talmoed strikt verboden om je vrouw te slaan terwijl Slonik en Altshul
dit in hun boeken wel toestonden en zelfs aanmoedigden. Het slaan van je vrouw diende om je
vrouw te heropvoeden als ze teveel praatte of zeurde. Ook de argumenten die aangevoerd werden
voor het in stand houden van de verschillende eerbaarheidregels pasten zich aan de tijd aan. Werden
de nidda regels in het begin nog verbonden aan het idee van rituele reinheid, in de vroegmoderne
tijd werden de regels vooral gerelateerd aan enerzijds boetedoening voor de daden van Eva en
anderzijds de reinheid van het gezin. De argumentatie van de schrijvers veranderde sterk door de
eeuwen heen. De auteurs dachten door eerbaar gedrag te relateren aan bekende thema's
makkelijker het gedrag van vrouwen te kunnen aanpassen dan dat dit enkel werd gepresenteerd als
hun eigen interpretatie.
De auteurs van de Jiddische bewerkingen van de halacha en de mussar probeerden hun
boeken op één lijn te plaatsen met de traditionele halacha. Door thema's over te nemen maar ze in
een nieuwe context te plaatsen spraken ze Ashkenazische vrouwen aan van verschillende generaties.
Vrouwen uit allerlei Ashkenazische landen konden zich herkennen in de grote lijnen van de boeken.
Hierdoor bleven ze eeuwenlang populair. Zo kon een Pools boek uit de zeventiende eeuw als Sefer
mitswot HaNashim nog steeds gelezen worden door vrouwen in Amsterdam in de achttiende eeuw.
Het is voor sommige elementen lastig om te beoordelen in hoeverre ze van toepassing waren
voor de achttiende-eeuwse Ashkenazische vrouw. De literatuur schiet vaak te kort en
bronnenmateriaal is door de staat en de taal lastig toegankelijk. Wel is duidelijk dat vooral in de
eerste helft van de achttiende eeuw de Ashkenazische Amsterdamse vrouwen zich aan veel
kledingregels hielden. In de literatuur en op afbeeldingen is terug te vinden dat de getrouwde
vrouwen een hoofddoek of een pruik droegen. Ook is er bekend dat er meerdere mikwe's aanwezig
waren in Amsterdam. Hoe vaak hier echter gebruik van gemaakt werd is niet te zeggen. Het feit dat
er gedurende de achttiende eeuw ook nieuwe mikwe's werden bijgebouwd zou erop kunnen wijzen
dat ze veel gebruikt werden.
Al met al is duidelijk dat de Ashkenazische vrouwen in de achttiende eeuw drie soorten
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bronnen tot hun beschikking hadden: Hebreeuwse halacha, Jiddische bewerkingen van de halacha
en Jiddische mussar. De beschikbaarheid van deze bronnen was niet gelijk, net als de
toegankelijkheid hiervan. Het blijkt wel dat er van deze bronnen gebruik is gemaakt al was dit vaak
op een secundaire manier, via hun man of een zogerin. Met name de Jiddische mussar was
toegankelijk voor de vrouw zelf en deze zal waarschijnlijk ook het meeste invloed hebben gehad op
hoe zij dachten over eerbaarheid. Door het lezen van de moraliserende verhaaltjes in de mussar
legden de schrijvers de vrouwen hun ideaalbeeld van de vrouw op: godsdienstig, volgzaam en kuis.
Dit gold voor vrouwen in de hele Ashkenazische wereld, van Polen tot Amsterdam.
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Begrippenlijst:

Begrippen:
Aartsmoeders: Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. Dit zijn de vrouwen van de aartsvaders Abraham,
Isaac en Jacob.

Ashkenazim: Joden die oorspronkelijk afkomstig waren uit midden-, west- en Oost-Europa. Hun
naam is afkomstig uit het Bijbel-Hebreeuwse woord Ashkenaz, waarmee in de middeleeuwen een
gebied wordt bedoeld dat nu in Duitsland ligt.

Avoda Zara: ( Letterlijk: afgodendienst) Traktaat uit de Mishna en de Talmoed waarbij de regels
rondom omgang met "de ander" wordt uitgelegd.

Bar/ Bat Mitswa: (Letterlijk: zoon van de wet) Houdt in dat de jongen volgens de Joodse wet
volwassen is en aansprakelijk voor zijn gedrag. Jongens zijn op hun dertiende Bar Mitswa. In de
moderne tijd worden vrouwen ook Bat Mitswa (dochter van de wet) op hun twaalfde.
Chacham: ( letterlijk: wijze) Verschillende betekenissen maar in de vroegmoderne tijd in Amsterdam:
Rabbijn van de Sefardische gemeenschap.
Challa: Gevlochten brood, gegeten op Shabbat. Ook de naam voor ceremonie waarbij vrouwen bij
het bakken van brood een gedeelte van het brood afhalen en verbranden. Vroeger werd dit gegeven
aan de priesters van de Tempel.
Chalitza: ( letterlijk: scheiding) Proces van afwijzing als de vrouw niet een leviraatshuwelijk wilde.
Houdt o.a. in dat de vrouw moet spugen in de schoen van de man.
Chatan: Bruidegom.
Chazal: Verzamelnaam voor alle wijzen en commentatoren van de Mishna, Talmoed en later rabbijns
commentaar.
Dotar: Vereniging opgericht in 1615 die bruidsschatten gaf aan Sefardische wezen en arme meisjes
die trouwen met besneden mannen van de Spaans-Portugeze natie.
Farizeeërs: Joodse religieuze en politieke groep uit de tweede tempel periode.
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Gemara: De weergave van de discussies tussen Amoraïm in de Talmoed.
Get: Scheidingsdocument.
Haftara: Een gedeelte uit Profeten dat wekelijks gelezen wordt na de Torahlezing. Het onderwerp
wordt vaak gekoppeld aan iets wat op dat moment speelt.
Halacha: (Letterlijk: gaan) Joodse wet
Ketuba: Huwelijksdocument. Er wordt onder andere in vastgesteld wat de vrouw krijgt in het geval
dat haar man haar verlaat.
Kosher: Voedsel dat goedgekeurd is volgens de Joodse spijswetten.
Leviraatshuwelijk: zwagerhuwelijk. Vorm van huwelijk als een man trouwt met de vrouw van zijn
overleden broer. Kan alleen als er geen kinderen zijn gekomen uit het eerste huwelijk. Was vooral bij
de Ashkenazim niet meer de traditie in de achttiende eeuw.
Midrash: Een rabbijnse vorm waarbij de Bijbelteksten zo ver worden geanalyseerd dat de diepere
betekenis eruit gehaald wordt in plaats van alleen de letterlijke betekenis.
Mikwe: Ritueel bad. Wordt door zowel mannen als vrouwen gebruikt om ritueel rein te worden. Er
zijn veel regels aanverbonden hoe het bad eruit moet zien, o.a. over hoeveel water erin aanwezig
moet zijn.
Mitswot: Geboden en verboden. In de Thora staan 613 geboden.
Mussar: Een genre van ethische literatuur dat een groot publiek moet motiveren om een zo goed
mogelijk leven te leiden.
Nidda: Staat van rituele onreinheid. Gaat vooral over onreinheid van vrouwen rondom ongesteldheid
of het baren van kinderen. Gebaseerd op regels in Leviticus verder uitgewerkt in de traktaten Niddah
van de Mishna en de Talmoed.
Parentas: Familieleden van betalende leden van Dotar. Hadden bij het proces van loting een veel
hogere kans dan de Particulares op winst. Bovendien kregen ze een hoger geldbedrag.
Particulares: Meisjes die meededen aan de lotingen van Dotar maar geen familieleden waren van
betalende leden. Hadden een veel lagere kans op winst.
Responsa: Brieven waarin uitspraken van rabbijnen of Joodse geleerden zijn opgeschreven over
halachische kwesties. Meestal naar aanleiding van vragen uit de gemeente.
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Sefardim: Joden die oorspronkelijk afkomstig waren uit het Iberisch schiereiland. Na hun verdrijving
uit Spanje in 1492 en Portugal in 1497 zijn ze verder verspreid over Europa en Noord-Afrika.
Shabbesvrouw: Christelijke vrouwen die werden ingehuurd door Joden om te helpen op Shabbat.
Shema: Belangrijkste gebed waarin wordt uitgesproken dat God de enige God is.
Shulchan Aruch: Een zeer invloedrijk zestiende eeuws boek dat in Venetië geschreven door Joseph
Karo ( 1488-1575) als een uitleg en verzameling van de belangrijkste wetten. Hoewel Karo
Sefardische achtergrond heeft is de Shulchan Aruch door toevoegingen van Moses Isserles ook in de
Ashkenazische wereld zeer belangrijk.
Siddoer: Een Joods gebedenboek voor de Shabbat en doordeweeks.
Sjoel: Ashkenazische naam voor Synagoge. Komt van het Duitse woord voor School: Schule.
Snoge: Bijnaam voor de Portugese synagoge in Amsterdam. Ook wel bekend als Esnoga.
Sota: Ritueel waarbij een van overspel betichtte vrouw speciaal water moet drinken. Bij onschuld
gebeurt er niks, bij schuld sterft ze een verschrikkelijke dood. Het ritueel wordt uitgebreid uitgewerkt
in het Talmoed traktaat met dezelfde naam.
Talmoed: Mishna en Gemara. Er zijn twee Talmoeds, een Babylonische en de Jeruzalemse Talmoed,
beide in de vijfde eeuw samengesteld. De Babylonische wordt als de meest gezaghebbend gezien.
Techines: Gebeden, geschreven in of vertaald naar het Jiddisch, voor vrouwen die het Hebreeuws
niet goed machtig waren. In het begin waren de techines bestaande gebeden uit de siddoer die door
geleerde vrouwen vertaald werden naar het Jiddisch. Later ontstond er een geheel eigen vorm van
literatuur waarin vrouwen hun hart uitstortten in de vorm van een gebed.
Teffilin: Gebedsriemen die dagelijks op de linkerarm en voorhoofd worden gebonden.
TeNaCh: TeNaCh staat voor Thora, Nevi'im, Chetubiem oftewel, de vijf boeken van Mozes, profeten
en geschriften. Dit is het Joodse gedeelte van de Bijbel, door christenen ook wel het 'Oude
Testament' genoemd.

Thora: De Thora is de goddelijke leer. Het belangrijkste Joodse boek dat volgens de traditie gegeven
zou zijn aan het volk van Israël op de berg Sinaï. Naast een serie verhalen over de geschiedenis van
het Joodse volk staan er ook 613 ge- en verboden in die zouden moeten helpen om een goed en
eerbaar leven te lijden.
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Tzinioet: ( Letterlijk: eerbaarheid of bescheidenheid) Wordt set van omgangsregels tussen mannen
en vrouwen mee bedoelt om de eerbaarheid van vrouwen te beschermen. Wordt soms ook gebruikt
om kledingregels met vrouwen te beschrijven.
Zogerin: Vrouwen binnen de Ashkenazische gemeentes die goed Hebreeuws konden lezen en de
gebeden voordeden voor de rest van de vrouwen binnen de gemeente.

Persoonsnamen:
Altschul, Moses (1546-1633): Joodse wetenschapper. Geboren in Praag. Vooral bekend van zijn
ethische boek Brantspigl waarmee hij mensen een spiegel wilde voorleggen. Ze zouden hierdoor hun
fouten kunnen inzien en die niet meer maken.
Amoraim: Joodse geleerden in Palestina en Babylonië die tussen 200 en 500 de Mishna
becommentarieerde, ook wel bekend als gemara. Hun commentaar is samen met de Mishna
samengevoegd in de Talmoed.
Asher, Bahya ben ( laat 13e eeuws- 1340): Rabbijn en auteur die vooral bekend is al commentator
van de halacha.
Ashkenazi, Zvi ( 1656-1718): Bekende Ashkenazische rabbijn. Tussen 1710 en 1713 opperrabbijn van
de Ashkenazische gemeente in Amsterdam. Hij schreef hier ook zijn bekendste responsa werk. Ook
wel bekend als Chacham Zvi.
Eljakim, Jitschak Ben ( 17e eeuws): Schrijver van het Jiddische halachische boek Lev Tov (1620).
Ganzfried, Shlomo ( 1804-1886) : Orthodoxe rabbijn uit Oekraïne. Hij is het meest bekend om zijn
halachische werken, met name de Kitzur Shulchan Aruch.
Israel, Menasseh ben (1604-1657): Bekende Sefardische rabbijn en auteur. Eerste Joodse
boekdrukker in Amsterdam.
Isserless, Moses (1520-1572): Een Ashkenazische rabbijn. Vooral bekend door zijn Ashkenazische
commentaar op de Sefardische Shulchan Aruch waardoor dit boek ook een belangrijk boek werd voor
de Ashkenazische gemeenschap.
Karo, Joseph ( 1488-1575): Sefardisch auteur, vooral bekend door zijn boek Shulchan Aruch.
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Leib, Glik Bas Judah ( 1646-1724): Beter bekend als Glikl Hamel. Zakenvrouw afkomstig uit Hamelen.
Zij hield als een van de eerste vrouwen een dagboek bij waardoor wij een goed beeld krijgen van het
zeventiende en achttiende eeuwse Duits-Joodse leven.
Löwenstam, Saul ( 1690-1750): Opperrabbijn van Amsterdam van 1755 tot 1790. Kleinzoon van
Chacham Zvi.
Luria, Isaac ( 1534-1572): Bekende Kabbalistische auteur en rabbijn.
Maimonides ( 1135-1204): Ook wel bekend als RaMBaM ( Rabbi Moshe Ben Maimon). Een van de
bekendste Sefardische auteurs. Belangrijkste publicaties zijn Mishnei Tora en Morei Nevuchim ( Gids
der verdoolden).
Mainz, Gershom van ( 960-1040): Ashkenazische rabbijn die vastlegde dat polygamie verboden was
voor de Ashkenazische wereld.
Nachmanides ( 1194-1270): Sefardische rabbijn, mysticus en wetenschapper. Bekend om zijn Thora
commentaren en zijn polemiek met het christendom.
Rashi ( 1040-1105): Ashkenazische Franse rabbijn, bekend door zijn halachische commentaren. De
meeste latere commentatoren baseren zich op zijn uitspraken.
Sibersma, Hero ( 1644-1728): Calvinistische predikant en auteur, gevestigd in Amsterdam.
Slonik, Benjamin ( 1550-1619): Ashkenazische rabbijn uit Polen. Schreef Seder Mitswot HaNashim,
een overzicht van de belangrijkste wetten voor de vrouw, voor zijn dochter en haar nakomelingen.
Swart, Nicolaas ( 1779-1846): Nederlandse schrijver en columnist. Vooral bekend van zijn 'oude man'
columns over zijn leven in Amsterdam.
Tiktiner, Rebekka ( begin 16e eeuw- 1550): Tsjechische schrijfster die Jiddische mussar schreef voor
vrouwen. Belangrijkste boek was menekevet Rivka.
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