
28 UIT DE GESCHIEDENIS DER JODEN IN AMSTERDAM.

schout replicerende tegen hen verclaarde, band met de ritueelc voorschriften van hun
dat de gemelte Heeren Burgemeesteren godsdienst stonden, mochten zij uitoefenen
ende die van den gerechte eendrachtelijck zooals: slagerij, poelierderij, bakkerij,
verstanden, dat de gemelte joodse natie Wanneer het eigen belang er mee ge-
sodanige winckel neringe van taback ver- moeid was dan waren de gilden zeer ver-
copen ook niet mochten doen, schoon zij draagzaam. Voorbeelden zijn hiervan tevin-
al borger waren, sonder argelist". . . . den in het gilde der doktoren, der bockver-

Ecrst bij keur van 29 Maart 1652 werd koopers en der makelaars. Vooral waren de
den j oden offi-
cieel alle poor-
tersnering ver-
boden, dat wil
zeggen: het was
hun niet toege-
staan om in een
der ambachtgil-
den te worden
opgenomen of
een vakuitteoef e-
nen dat onder
een gildenband
stond, of open-
bare winckel te
houden. De Jo-
den mochten wel
de inkoopsom als
poorter betalen
maar de voor-
deden daaraan
verbonden moch-
ten zij anderen
over laten. Dus
wel de lasten
maar niet de
lusten.

En dat hieraan
streng de hand
gehouden werd,
bewijst een me-
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Joodsche make-
laars door hun
talenkennis als
bemiddelaars tus-
schen de vreem-
de kooplieden bij-
na onmisbaaar.

Op 19 October
1658 werd bij
den Hove van
1 lolland goed ge-
vonden om de
Joden niet ad-
missable te stel-
len om als ad-
vocaat te wor-
den geïmmatricu-
lecrt, niettegen-
staande de Joden
wel aan de Hoo-
gescholen in de
rechten konden
promoveeren.

Volgens een or-
denantie in dato
1 Febr. 1667
mochten de Jood-
sche apothekers
den Christenen
geen medicamen-
ten verkoopen.

dedeeJing in het resolutieboek van Heeren Joden werden toegelaten als solliciteurs of
Burgemeestcren der stad Amsterdam in dato procureurs bij de lagere rechtbanken, daar-
29 April 1648. entegen waren zij uitgesloten van alle bur-

,,'t Versoeck van Menasseh ben Isaël om gerlijke en militaire betrekkingen, (ieluk-
hier te mogen houden open winckel van kig stonden nog enkele ambachten, welke
Hebreeuwsche boeken is afgeslagen en on- niet onder een gildenband vereenigd waren,
dienstig geoordeelt". voor hen open. Zoo vonden vele onder hen

Alleen die bedrijven, welke in nauw ver- een middel van bestaan;


