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Inleiding 

Herkomst en traditie
In 2008 heeft Chedwa Markens-Buijs een masterscriptie geschreven over een

manuscript uit de 17e eeuw waarin verslag wordt gedaan van een roofoverval

op de diamantair David Curiel in Amsterdam. Het origineel van dit manuscript

bevindt zich in de bibliotheek van Ets Haim in Amsterdam en het bevat zowel

de Hebreeuwse als de Portugese versie van de gebeurtenis. De Hebreeuwse

tekst is geschreven door Mozes Gideon Abudiente, rabbijn en filoloog,

afkomstig uit Hamburg (1610-1688)

Bijzonder aan dit verhaal is dat het niet alleen leest als een spannende

thriller, maar ook dat het past binnen de traditie van Poeriem Katan: een

dank-en gedenkdag naar aanleiding van de goede afloop van een dramatische

gebeurtenis in een Joodse gemeente of familie. In Talmoed Berachot 54a staat

dat wanneer iemand op wonderbaarlijke wijze is gered, diegene speciale

gebeden moet zeggen, op de plaats waar het onheil is gebeurd. Zo zijn er

speciale Poeriems geschreven na een pogrom of een grote brand. Deze

gewoonte leidde tot een jaarlijkse viering van een dergelijke redding. Men

noemt deze Poeriems, Poeriem Katan of Mo’ed Katan. Vaak werd er een

vastendag rond de datum van de gebeurtenis ingesteld, vergelijkbaar met de

vastendag van Esther, voorafgaand aan het feest van Poeriem. 

Vorm en stijl
De boodschap van Abudiente is dat God het Joodse volk niet alleen in de tijd

van Poeriem redde, maar door de hele geschiedenis heen. Het gaat om het

denken vanuit het Joodse perspectief. Daarin bestaat geen toeval. De keuze voor

de Megilla als vorm voor het verslag maakt duidelijk dat Abudiente het voorval

niet alleen zag als een persoonlijk verhaal, maar als onderdeel van de

geschiedenis van het Joodse volk. Aan het eind van de Megilla is de situatie

omgekeerd: in Megillat Esther krijgt Haman de straf die hij voor Mordechai had

bedacht. Deze omkering vinden we ook terug in Megillat Curiel. Er zijn meer

overeenkomsten: In Megillat Esther wordt de vijand gedood in opdracht van

koning Achasverosj; in Megillat Curiel zien we dat schout en schepenen het

vonnis uitspreken. En net als bij Esther waar de volken van het land zich bij de
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Joden aansloten, namen de niet-Joden in Amsterdam het op voor David Curiel.

Mozes Gideon Abudiente behoorde tot de Sefardische religieuze elite en

was zich goed bewust van de literaire traditie uit Spanje: het Bijbels Hebreeuws

werd beschouwd als de ideale taal voor literatuur, waarbij de vorm werd

bepaald door de klassieke regels van de Andalusische school. Het inleidende

gedicht doet sterk aan de Psalmen denken, waarbij een klassiek rijmschema is

aangehouden, precies zoals de Andalusische voorbeelden voorschreven. De

Megillat Curiel  is gegoten in  de zogenaamde ‘Musivstil’, een populaire stijl in

de zeventiende en achttiende eeuw, met veel citaten uit de Megillat Esther en

andere bijbelboeken en met gebruik van woordspelingen. 

Het Hebreeuws
Er is sprake van een bewuste imitatie van het Bijbels Hebreeuws, zowel in het

genre (megilla en psalm) als in de feitelijke taalvormen (zinsbouw,

werkwoordsvormen). Die directe imitatie is anders dan in de middeleeuwen,

waarin met name de Sefardim de Bijbelse norm imiteren, maar dan in niet-

bijbelse genres, wat er mede voor zorgt dat de imitatie op een aantal punten in

die teksten niet zo authentiek oogt. In het Middeleeuws Hebreeuws worden

wajjiqtol en weqatal beide als narratieve vorm gebruikt; bij Abudiente lijkt de
weqatal zijn functie als toekomende tijd te behouden. (r. 15. ubhfju - we zullen

wachten). Het aantal voegwoorden is beperkt - de voortgang van het verhaal

wordt net als in het Bijbels Hebreeuws vooral gerealiseerd door nevenschikking

met veel wajjiktol-vormen. Toch ontkomt ook Abudiente niet aan modernere
vormen: in regel 66/67 vinden we naast het Bijbelse uthchu (ze brachten) het

moderner synoniem uxhbfv; ook de woordvolgorde van die zin doet niet erg

Bijbels aan.

Vertaling
Voor haar scriptie (die interessante vergelijkingen bevat over de verschillende

verslagen van de roofoverval) heeft Chedwa Markens de Hebreeuwse tekst

vertaald in het Nederlands en dankzij haar werk treft u beide teksten aan in dit

deel van Sifroet.
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Wie was David Curiel?
Hij was een van de vele kooplieden die in Portugal de inquisitie ontvluchtten.

Hij vond een veilig heenkomen in de Republiek der Nederlanden en handelde in

overzeese producten, vooral ruwe diamant uit India. Hij was religieus, schreef

zelf eigen verhaal in het Portugees (zoals u kunt lezen in de bovengenoemde

scriptie). Op 15 maart 1628 werd hij op een vroege voorjaarsmorgen door een

brutale rover overvallen die het op zijn diamanten had voorzien. En hoe dat

verder afloopt kunt u lezen in dit deel van Sifroet…

Met dank aan Chedwa Markens-Buijs

Voor de volledige tekst van de scriptie - met bibliografie - kan men zich wenden

tot de auteur of tot de redactie.
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1vbunau ohbunau ,utn akau ohpkt ,anj ,bac
icrjk ohaau ,utn anju ;kt ,bathv kc, ,rhmhk
iuatrv rst asj tuv asj rag ohbac /hbav hh kfhv
vrpxt h,rnt /ose hnhf kt kgp kgup uc ouh ohragc

5/jfah tk ohrus rusk unf
sus unau vhsbkut .rtc osrhyantc vhv hsuvh aht
tc vzv ouhv omgc /srpxc rat ohkaurh ,ukdn kthrue
ohnukvh u, �t utmnbv rntk uvktahu tnyu krg u,hck
ahrxte hs van lkv rrumv ,tu /o,ut ,ube .pj hf

10utchu /rcs kf gsh tku unu,k lkuvu ture ruxrxk
rnthu /oukvh ,ururm h,a uvtrhu vrsjv ukghu v,hcv
sgu ofrg gsh aubt h,tu crg ,gk cuat cua garv

/orhjn ;xf i,t vrvn
hkkm uyb hf vreh ict ,utrk iufb tk sus uhkt rnthu

15if rzv rnthu recv rut sg ubhfju ,utb ,tzc lt crg
tk ruxrxv kt sus rnthu hrfbv ,fkc hvhu /lrcsf hvh
;xfv rntk ruxrxv uvbghu ujha ,tu ahtv hbhgc rah
ihtu cfahu sus ,ba vssb tk tuvv vkhkc /kfv ,t vbgh

/u,hnvk gar vpum hf uk shdvtk ucku shrjn
20aecn uj,pk ohfa �v recv ,runatc ,rjnn hvhu

kg cfua ubv :rnt,u uhkg sus ,jpa ,t ktahu /rca
,unukvhv aht vbv :lhbust kt hrnt hauj :rnthu /u,yn
rnthu u,jpa kt kghkc ic rcsc gna tuvu /tc vzkv
oueh zt hf 'gdr ygnf cuau lk :uhkt hrnt hfk :vhkt

25/lhkt rcshu
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1 In het jaar 5388 van de schepping van de wereld,1 dat is het jaar 1560 na de
verwoesting van de tweede Tempel.2 In de twaalfde maand, dat is de
maand Adar 1, op de 20ste dag waarop God deed als in vroeger dagen.

5 Laat ik het vertellen, opdat de komende generaties het niet zullen vergeten.
Er was een Joodse man in Amsterdam, in het land Holland, en zijn naam
was David Curiel,3 van de ballingen uit Jeruzalem die in Spanje waren.4

Op die dag kwam een onreine, onbesnedene naar zijn huis en vroeg of hij
diamanten had omdat hij die wenste te kopen. En met de belager kwam

10 Mosje de Casserez5 om te bemiddelen; hij was erbij geroepen en ging
zonder argwaan mee en wist van de zaak niets af.6 Zij kwamen bij het huis
aan en gingen naar de kamer, en hij liet hem twee partijtjes diamant zien.
Toen zei de slechterik: tegen de avond kom ik zeker terug, met een expert,
en dan zal ik meteen de vraagprijs geven.
David zei hem: het is niet juist om een edelsteen te bekijken wanneer de

15 avondschaduwen langer worden,7 ik stem toe op voorwaarde dat we
wachten tot het morgenlicht. De vreemdeling antwoordde: dat is goed, ik
neem uw voorstel aan. Toen de niet-Jood was weggegaan zei David tegen
de bemiddelaar, die man en zijn verhaal lijken mij niet eerlijk, en de
bemiddelaar antwoordde, het geld verantwoordt alles.8 Die nacht kon
David wél slapen,9 hij legde zich neer en er was niets dat hem verontrustte,
zijn hart vertelde hem niet, dat de onverlaat op hem loerde om hem te
doden.

20 De volgende ochtend kwam hij in alle vroegte aan zijn deur om zijn verderf
te zoeken.10 Hij vroeg de dienstbode van David naar hem, en ze zei kijk, hij
ligt nog in zijn bed. Hij antwoordde: haast je, zeg tegen je heer, dat die man
van de diamanten er is.11 Hij hoorde dat de onheilstichter tegen zijn
dienstbode sprak en zei tegen haar: zeg hem ”ga weg en kom wat later

25 terug, want dan kan hij opstaan en met u spreken”.

[1] 5388 = 1628; [2] Met dank aan Abraham Rosenberg, bibliothecaris Ets Haim, die mij
mondeling mededeelde dat de toevoeging ‘x jaar na de verwoesting van de Tempel’ vaak
voorkomt in Joodse teksten.[3] Vgl. Est. 2:5. [4] Vgl. Est. 2:6 en vooral Obad. 1:20.
[5] Volgens J. Meijer in Encyclopaedia Sefardica Neerlandica, medeoprichter eerste
Sefardische Gemeente Beth Jaäcob, zie aldaar p. 66. [6] Vgl. II Sam. 15:11; [7] Vgl. Jer. 6:4.
[8] Pred. 10:19. [9] Woordspeling op Est. 6:1. [10] Vgl. Spr. 17:19, (Wie een grote mond
opzet), zoekt verderf. [11] Vgl. Gen. 37:19, woordspeling op ,unukjv kgc.
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aan chutvu vhbust hrcsc vjpav uhkt cua ory 
ratf uhtcun ,tu uhtmun ,t trhu ,hcv j,p hjhrc ,t
gunafu /uvtr rat ,hcv ,ran rgb if hrjt shdv
rnthu ruxrxv ,hc kt lkhu tmhu vjpav hrcs ,t tnyv

30tk uckc kcb rnt hf lhkt htuc sg vzn aun, tb kt uk
/,uagk h,hns ratc iyak hk vz vhvh

 sus ,hc kt cahuohabtv rnthu sjh ygn urcshu
u,a hf ovhkg vkpb vnsr, ift 'h,aec vreh ict hgsuh
v,gu 'ahj zd o,ut tret vcuat /.hen ihtu urfahu

35h&bhgc o,htrn cyhhv vgstu ,ururmv h,a ,t hbtrv
/kun,t ouhf

urdx tmh vjpavu rgbvu vrsjv ovhba ukghu
rsjc sus ,atu ,hcc osck ovhba urtahu /ovhrjt
kt uvtrhu ushc sjt rurm tchu sus lkhu /o,nugk rjt

40,t zjt susu /ubtrtu hk tcv hbav ,t od :rnthu tbuav
uvjyahu hbav ,t ;t uk tchu lkhu ushc iuatrv rurmv

/ijkav kg uhbpk
ouhv in kun,t h&bhgc uchyv :rmv rnthu orcsc hvhu
/chyv orfntu obe,tu ovc kgpt i (sn(gc hf ;t 'vzv

45vns,n ohnsv ahtu j,p rat rurmv ruaek sus jahu
vsj rg, u,j,ntn thmuhu /rjtv rurmc ihhugf
ihnhcu khj,v ktnan 'chcx uburd kg vbrhcghu ,ayukn

 /vkfhf 'kghkcv aht 'huv :out,p egmhu sus zdrhu
 /hb,drv

50h,kcku gar hhutn ;svk ,tz v,hv hh ,tn ratf hvhu

2



Voordat de dienstbode bij hem was teruggekeerd met de woorden van haar
heer, betastte de vijand de grendels van de voordeur en bekeek hoe je naar
buiten gaat en naar binnen komt zoals achteraf een jonge huisknecht
vertelde, die hem had gezien. En toen de onreine de woorden van de
dienstbode hoorde, vertrok hij naar het huis van de bemiddelaar. Hij zei

30 tegen hem: ga niet weg van hier totdat ik weer naar u toekom, want de
vlerk zei bij zichzelf: deze zal mij niet tegenwerken in wat ik van plan ben
te doen.
Hij ging terug naar het huis van David en ze spraken wat samen, en hij zei:
ik heb mensen die verstand van edelstenen hebben gevraagd om hierheen te
komen, maar ze zijn in een diepe slaap gevallen, want ze hebben teveel
gedronken en zijn dronken geworden, en zijn nog niet ontwaakt. Ik zal
terugkeren en ze vliegensvlug roepen, maar laat mij nu de twee partijtjes

35 zien en dan weet ik of ze in mijn ogen net zo goed zijn als (de dag van)
gisteren.
En ze gingen met zijn tweeën naar boven naar de kamer, en de jonge
huisknecht en de dienstbode gingen het huis uit en deden de deur achter
zich dicht. En ze bleven met zijn tweeën achter in het huis, en de vrouw
van David was in een andere kamer tegenover hen. David ging en kwam
terug met een partijtje in zijn hand. Hij liet het aan de vijand zien en die

40 zei: breng me ook het tweede zodat ik ze kan bekijken. En David nam het
eerste partijtje in zijn hand en kwam terug met ook het tweede en hij
spreidde ze voor hem op tafel uit.
Terwijl ze spraken zei de belager: gisteren leken ze mooier dan vandaag,
desondanks zal ik ze in Emden slijpen, bewerken en ze goed verkopen.

45 Toen bukte David zich om het zakje dat hij geopend had weer dicht te
binden en de moordenaar deed alsof hij geïnteresseerd was in het andere
partijtje. Uit zijn zak haalde hij een vlijmscherp scheermes en hij sneed
hem rond zijn keel, hij begon links en hij eindigde rechts. En David werd
boos en schreeuwde plotseling: oh ellendeling je hebt me vermoord!
En het was door het werk van de Eeuwige,1 dat het plan van de slechterik

50 verijdeld werd, zonder dat Zijn dienaar daar beroofd viel, en hij struikelde

[1] Ps 118:23;
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sus zjthu /ucck hkuxre usgn tk 'susa oa uscg kupb
usdc cuzghu uhshn .pe erc .jf cgu,nvu vezjc uc
vsuj ohrmuev anrjf rat u,fn rg,u u,gcdnu

/,keugn
55/uhrjt susu vdrsnv rsxc srhu ,mrnb vmurnc xbhu

'ghna, vrnf vnrc vkueu ovhrjt vpsr u,atu
/lrsv kt ,hcv in u,tm sg jurck zpjb ovhbpk rrumvu
ahtv cuahu eugmu ;usr oh,c vaka kucd sg uvpsrhu
kuek utmh rat uchut kg ohne ohcr vtr hf 'u,hc kt

60kjbf rat uns :rujt uvchav ,tz od ;tu /u,egm
/ohgdrk rxj, rat u,nhabu tmuh u,fnn

ruzgk ubnnu vfnv rjt ;usrk vhv ubnn ogv e*k +j*hu
j,p hbpk u,at ,t tmnhu ucuac /vFUnv ahtv kt
gapf rat vkgc kg vfcn kjr ,ssud,nu vpjh ',hcv

65vck kg sus rcshu vhtur hbhg vbgns,u /,unv ihcu ubhc
uthchu /gr kf hk vbuth tk u,rzgc hf hhc hjyc :rnthu
rjt rsj kt vahtu 'okug h,nf thvu vnhbp vatv

/uxhbfv
hvhu /cure ifa cuy tpur g,pc ,ujurv hekt inhu

70sus hbp uhzu lpab ohnf osvu ,,rfb iurdv u,utrc
kt :rnthu /jur hbpn rgh hmg gubf ucck ,gub,u ;jab
;kg,hu tmhu lkuv osvu /,un, tku v,t hj hf 'trh,
u, �t iht ov od uhbg rutu u,kn ksj,u txfv kg ahtv

/vnab uc vr,ub tk rat sg
75ca,u ujuru u,nab vtmh hf uhkg ohsnugv kf ucajhu
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niet.1 David greep hem stevig vast, maar de walgelijke vent sprong als een
bliksemschicht uit zijn handen, hij liet zijn kleed achter,2 zijn hoge hoed en
zijn moordwapen, dat zo scherp en gebogen was als een zeis van de
maaiers. 

55 Hij vluchtte in vliegende vaart de trap af, en David ging achter hem aan.
Zijn vrouw achtervolgde hen, en ze schreeuwde heel erg luid en bitter.3 En
de belager haastte zich om te vluchten totdat hij het huis uit was, de straat
op. Ze achtervolgden hem al schreeuwend tot (de grens van) het derde huis. 
Toen keerde de man terug naar zijn huis want hij zag, dat velen, die naar
buiten waren gekomen vanwege zijn geschreeuw, tegen zijn vijand ten

60 strijde trokken. En ook dit deed hem zich terugtrekken: het bloed stroomde
als een rivier uit zijn wond, en zijn adem stokte af en toe.
Het volk verdeelde zich, het ene deel achtervolgde de aanvaller, en het
andere hielp het slachtoffer. Bij zijn terugkeer trof hij zijn vrouw voor de
huisdeur aan, op blote voeten en omringd (door omstanders). Rachel

65 weende om haar man,4 die slechts één stap van de dood verwijderd was.5

De ogen van degenen die haar zagen traanden en David sprak tot haar
(hart), en zei: Vertrouw op de Eeuwige want met Zijn hulp zal mij niets
slechts gebeuren. Ze brachten de vrouw naar binnen, en zij was als iemand
die al lang gestorven was, en haar man brachten ze naar een andere kamer.

70 God, die de geest van alle levende wezens kent, zorgde plotseling voor een
goede chirurgijn, een nabije buurman. Toen hij de doorgesneden keel zag,
het bloed dat als water vloeide en het grauwe gezicht van David, en zijn
hart dat tekeer ging als bomen in het bos beven voor de wind,6 zei hij wees
niet bang, u zult leven en niet sterven. - Het bloed bleef vloeien, de man
viel flauw in de stoel en hield op met spreken, er was geen licht meer in
zijn ogen en alle leven was uit hem geweken.

75 Alle aanwezigen dachten dat hij gestorven was, en dat zijn adem en zijn

[1] Lett: en de enkels (=onderkant) van zijn hart wankelden niet. [2] Vgl. Gen. 39:15; [3] Vgl.
Jer. 31:15 (Rachel beweent haar zonen). David Curiels vrouw heette Rachel en beweent haar
man.[4] Vgl. Jer. 31:15. Hier wordt David Curiels vrouw Rachel met name genoemd. [5] Vgl.
I Sam.  20:3; :3; [6] Vgl. Jes 7:2;
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,nf caj,n ucckc tuvu /vb,b rat ohektv kt
rce �vk uvfz rat ,ntv ihhsk vbjca, uh,ubu,agu

/ktrah ,urcec
unuan ubhnh rujt tpurv chav tk rat ,tzv ,gc

80chavk uesm ignk .pj wv /ohns tucn ,ugbun uh,uhyr
/vbnn ygnf srpbk vnab

in vthmunk ,usuvk vkhj,v rat ,nktb iuakk jfu
j,ph h,kck rntk tpurv uhkg umhu /tuvv ksdv rgxv
ohnjrv kgcn ucck lt if aghu ubehzh hf rcsh tku uhp

85ick ukf vbvu eurhu eurk sug uhkt tpurv rnthu /an tk
/uc vhv tk os kufu

uns tcuv tk iv :urnt hf ujna uhkg ohcmbv kf zt
uhkgn uhauckn vmen urhxv if hrjt /vnhbp ohbev kt
kg u,ut unhahu /ggub,h tk ignk okf rhxvk tk hf

90sb tku gz tku uh,j,n rx tk 'uprg kg uvuchfahu u,yn
hrcs ,t sus gnahu /ouhu vkhk ohnh vbuna unuenn
gr gdp ihtu iya iht :osv rmg *vc rntk u,t ohtmnbv

/ujur hj,u
vbvu ,pkhu ahtv srjhu u,fn ,aucj, vrcga ygnf

95osv hf trhu tpurv utrehu /uhrtum hekj kg sruh os
lt 'lrhu dnb uk oj hf v,gu tpeb vbuatrc tmh rat
ck yueahu /vc ihtu tmuh os iht ',rduxnu ,rdux vfnv
vkhkv kfu tuvv ouhv kf vach vfnv hv,u /,tz kg sus

/vbuatrv ,acj, kf
100.rtv hngn ohcru jruc rrumv vhv thvv ,gc

4



geest teruggekeerd waren tot God, die het hem geschonken had.1 Zelf dacht
hij dat hij dood was, en in gedachten prees hij de Ware Rechter die hem het
voorrecht gaf om op Joodse wijze begraven te worden.
Op dat moment, terwijl de chirurgijn doorging met het aanleggen van

80 verband om het bloeden te stelpen, had de Eeuwige er vanwege zijn
rechtvaardigheid welbehagen in, zijn ziel die bijna van hem geweken was,
te doen terugkeren.
De kracht van zijn tong verdween, toen hij Degene, die hem uit deze grote
storm had gehaald, begon te danken. De chirurgijn gebood hem zijn mond
niet te openen en niet te spreken, omdat dit hem zou schaden; hij
gehoorzaamde maar zijn hart was voortdurend bij de Barmhartige. Toen

85 gebood de chirurgijn hem ook nog om te spugen, hij spuugde en zie: alles
was wit en er zat geen bloed in. 
Toen waren alle aanwezigen blij, want ze zeiden zijn bloed is niet in zijn
luchtpijp of slokdarm gekomen. Daarna verwijderden ze een deel van zijn
kleding, want ze wilden niet alles verwijderen, opdat hij niet zou bewegen.

90 Men legde hem op zijn bed, op zijn rug, en hij bewoog noch verroerde zich
acht dagen en nachten lang niet van zijn plaats. En David hoorde de
aanwezigen toen het bloeden gestelpt was zeggen: Er is geen tegenstander
en er is geen onheil 2 en zijn geest zal leven. 
Toen het verband van zijn wond er bijna afging schrok de man en greep om

95 zich heen, en zie bloed vloeide langs zijn gladde hals. Men riep de
chirurgijn en hij zag dat het bloed, dat er het eerst uitgevloeid was, gestold
was, en dat het nu omdat hij het warm had, weer vloeibaar en zacht
geworden was. De wond was zich echter goed aan het sluiten, er kwam
geen bloed uit en er was geen bloed in. Het hart van David werd hierdoor
rustig en de wond bleef de hele dag en de hele nacht droog, tot het eerste
verband verwisseld werd.

100 Ondertussen was de belager gevlucht, en velen van het volk van het land 3

[1] Vgl.  red. 12:7; [2] I Kon. 5:18. [3] Est. 8:17; 
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sus ,t drv hf uvuap, :rntk uhrjt ohpsur hsuvhvnu
kmbh UB (rcgh ot rat ,urcgnv in sjt sg ghdhu /kthrue
/tuvv ouenc ,utmnbv ,utucnv curk 'shn hcmf
kg vrueu aht uhbpk ihnzv ;srb aech rat ohektvu

105cusf ca vc tc rat lrsc /rucgk ub,b tku unfa
uk ,uhv caj hf ohrxb ,unhrg ihc tcj,hu .rhu kufa
ugsh tku hsuvh ihg u,pza tk ur,x �vcu /xubn ,hc ofu,c
rat ohare hrxbn ohabt ovhkt urnthu /tcjb vbt
/tmnhu aeuchu /vktv ohrxbv ihc tcjb tuv vbv :uvutr

110uvuccx od uvucx uap,k vbuatrc uc v,hv ohsuvhv sh
/ubuak ckf .rjh tk ktrah hbc kfku

,ufvk ovhkg urzghu ohsuvhv shc ohehzjn .rtv h*hIdu
kf sh hv,u uatr ,t uyrnhu uvugmp 'uvufv `garv ,t
j,p rat ,unujv hrnua ,hcc rnanc uvujhbhu /uc

115rg,v ,unsf u,j,ntc oa utmn rjt rg,u /rhgv rga
hcuren sjt uvktahu /ujrcc susk czg rat iuatrv
jmnc rurtv vbg ?6lk vag vn 'hjt ,t +T &nv vnk :sus

/u,drv v,t :vaujb
,zujt jkahu ryuav kt utrehu ohpujs utmh ohmrv

120uvuthchu uvurxthu utchu /oan u,ut ,jek uhabtn
uhbpku luanh ost kf uhrjt/ tkfv ,hc kt rhgv lu,c

/vfucb osrhyant rhgvu 'rpxn iht
kf ,t uaanhu rvuxv lu,c uyhapv uhkgn ohsdc
uvuchauv ohfajncu /vnutn uhkg utmn tku uhkf

125/rce hcfua ohkkjf
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en van de Joden achtervolgden hem terwijl ze zeiden: grijp hem, want hij
heeft David Curiel vermoord. Hij bereikte een van de bruggen,1 wanneer je
deze overgaat, kun je onmiddellijk ontsnappen, als een hert, in een van de
vele stegen die zich op deze plaats bevinden. Maar God die wilde dat de
achtervolgde gepakt werd, zorgde ervoor dat er een man met een balk over

105 zijn schouder voor hem stond, die hem niet doorliet. Hij keerde op zijn
schreden terug, als een woeste beer die zijn jongen kwijt is,2 hij rende en
verstopte zich tussen de stapels planken, want hij dacht dat hij daar een
toevluchtsoord had gevonden. Toen hij zich verstopte had geen joods oog
hem gezien, en men wist niet waar hij zich verborgen hield. De mannen die
balken aan het zagen waren hadden hem gezien en zeiden tegen hen: kijk
hij zit tussen die planken. Hij werd gezocht en hij werd gevonden.3

De Joden waren er als eerste bij om hem vast te pakken, en ze sloten hem
110 van alle kanten in.4 Maar tegen niemand van de kinderen van Israël zal een

hond zijn tong durven roeren.5 
De niet-Joden kwamen de Joden versterken en hielpen hen om de slechte te
verslaan, men sloeg hem, verwondde hem en men trok de haren uit zijn
hoofd en de hand van allen was tegen hem.6 Hij werd in bewaring gesteld

115 in het huis van de poortwachters dat in de stadspoort is.7 Daar trof men nog
een ander mes in zijn zak aan, dat leek op het eerste mes dat hij tijdens zijn
vlucht bij David had achtergelaten. Toen vroeg een van de verwanten van
David hem: waarom heb je mijn  broer gedood, wat heeft hij jou gedaan?
De vervloekte antwoordde hem met onbeschaamdheid: jij hebt hem
gedood. 
De ijlboden vertrokken in grote haast 8 en riepen de politie en die stuurde

120 een paar van zijn mannen om hem vandaar te halen. En ze kwamen en ze
namen hem gevangen en ze leidden hem door de stad naar de gevangenis
en tallozen liepen achter hem aan, en voor hem uit was een ontelbare
menigte,9 en de stad Amsterdam was in verwarring.10 
In de de gevangenis ontdeed men hem van zijn kleren en men doorzocht
alles, maar er werd niets op hem gevonden. In duisternis liet men hem

125  zitten, als verslagenen die in hun graf liggen.11 

[1] Volgens de kroniekschrijver Franco Mendes was dit de Rotterdamse Brug, zie ‘Memorias’
p. 38; [2] II Samuel 17:8; [3] Woordspeling op Est. 2:23 (de zaak werd onderzocht en juist
bevonden).[4] Vgl. Ps. 118:11; [5] Ex. 11:7. [6] Genesis 16:12 Slaat op Ismaël als symbo-
lische vijand van de Joodse volk; [7] I.e. de Regulierspoort op het huidige Muntplein. G.
Vermeer & B. Rebel, Historische Gids van Amsterdam (Amsterdam 2004) p. 176;
[8] Est. 3:15; [9] Job 21:33. [10] Vgl.Est. 3:15; [11] Vgl. Ps. 88:6; 
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kt ukghu uhgsuhnu sus hcure kf sjh umce,hu
uhkt rnthu /ovhbpk sducv thcvk ohrav uumhu ohypuav
ohegum vfunv hcure kue ',hag vn :ohypuav in sjt
',yeua vnhabu jyuc ckc kkuenv ighu /lhkg ubhkt

130sus ,hc kt :ukgp vueh rhfafu vag vesm rat hudf
urah tk hf hvhu 'h,fkv oukvh ,ururm ,ubek kthrue
ohrcsc ,tz kg hbpsdhu hbprjhu 'uhbpk oh,ukhev hbhgc
vhuyb ush sugu upt ca tk ,tz kfcu /scg rxuh tk
ot hf h,prj ,t lhkut vbt hbtu 'hhjk vfv vprjcu

135if hrjt hf ;t 'hjurc kuank h,kufh tku /uhbp ,t gumpk
/,un sg hk vrj cyhvu h,njb

iuzj sug :uk urnthu uhpc vnrn hf ohypuav ubhchu
/unuen kt uchavk uumhu /l,t ,ntv vgsbu sgunk

otv uzj ufk :ovhkt rnthu u,hc kt sus hcure ucuahu
140/uykn �vc o,ut czg ot ut ,ururmv ,t hapb aecn ;,j

tuv ratc jhbv kusdvu ubbht iyev sjtv hf utrhu ufkhu
uaec hf ovk ushdhu ohypuav kt ucuahu urvnhu /oa
kt ohypuav uumhu /utmn tku ,hcv kfc sjt rurm
rat kfc uhkf kf ,t aanu aec lk :rntk ryuav

145in uvkghu u,j,ntc rurmv tmnhu apjhu /lsh tmn,
h,j,ntc u,ut una ohsuvhv :rnthu ohrGv hbpk rucv
uhbp ,rF &v 'uck ,nhu u,htrn vb,ab zt /oat hkt thcvk
ohnukvhv rurm ,t ohsuvhv kt ohrav ub,hu /uc v,bg

/r,ub tk ovn sjt 'oypa �nf orpxnc
150rst asjk ohragu sjt ouhc uagb vktv ohrcsv kf

6



Alle verwanten van David en zijn vrienden kwamen bij elkaar en gingen
naar de rechters.1 De Schepenen gaven opdracht de verrader voor hen te
brengen. Een van de rechters zei tegen hem, wat heb je gedaan? De stem
van de familie van het slachtoffer schreeuwt tegen ons over jou.2

Toen antwoordde de vervloekte, zelfverzekerd en met rustige adem, als een
130  niet-Jood die iets rechtvaardigs heeft gedaan3 en als een dagloner die

wacht op zijn loon.4 “Ik ging naar het huis van David Curiel om partijtjes
diamant te kopen, maar ik vond ze niet goed en keurde ze in zijn ogen af.5

Daarom pakte hij me beet en schold me uit, met woorden waarmee je zelfs
een slaaf niet kastijdt.6 En ondanks dat was zijn woede niet bekoeld en zijn
hand nog opgeheven7 en schimpend sloeg hij mij op de wang, en ik, hoe
kon ik mijn schande anders afwenden dan door zijn gezicht te verwonden.

135 Ik kon mijn woede niet beheersen, want ondanks dat ik daarna spijt had,
ben ik terecht verschrikkelijk kwaad.8 
Maar de rechters begrepen dat ze werden bedrogen en ze zeiden tegen hem,
de tijd zal het leren of je de waarheid spreekt, en ze gaven opdracht om
hem naar zijn plaats terug te brengen. 
De verwanten van David keerden weer terug naar zijn huis en hij zei tegen

140 hen: Ga kijken of degene die mij wilde vermoorden de zakjes heeft
meegenomen of dat hij ze op zijn vlucht heeft achtergelaten. Ze gingen, en
zagen dat het kleinste er niet meer was, maar dat hij het grootste daar had
achtergelaten. Vlug keerden ze terug naar de rechters, en vertelden hen, dat
ze in heel het huis naar een zakje hadden gezocht, maar het niet hadden
gevonden. Toen bevalen de schepenen de politieagent als volgt: ga, en

145 doorzoek alles dat je hand zal vinden. Hij zocht en vond het partijtje in zijn
zak en ze haalden hem uit de gevangenis, voor de schepenen. Hij
beweerde: de Joden hebben het in mijn zak gedaan om mij te beschuldigen.
Toen veranderde zijn gelaatsuitdrukking, zijn hart stond stil, en de trekken
op zijn gezicht keerden zich tegen hem. Vervolgens gaven de schepenen
het zakje diamanten aan de Joden, precies naar hun aantal, volgens de
voorschriften,9 er ontbrak er niet één.10 

150 Al deze dingen gebeurden op de 21ste van de 1e maand Adar, dat is de zesde

[1] De rechters waren destijds de Heren of Schepenen; [2] Vgl. Gen. 4:10; [3] Jes. 58:2;
[4] Job 7:2; [5] Vgl. I Kon. 9:12; [6] Vgl. Jes. 5:25; [7] Vgl. Jona 4:9; [8] Spr. 29:19;
[9] Num. 29:33; [10] Ps 106:11;
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kthrue sus hbhgu ,ca tc /gucak haa ouh tuv /iuatr
,hrjt vhvh vn vgsk ,uhuk,u ,upmn ung kvev kfu
urcsb crgc /,cav htmun sg shvc vgdb tk rat u,fn
'vhbav ,aucj,c uk vagh vn ruzdk ohtpur vaka sjh

155osv ,hba e,bh ip o,trhn ovhkg stn rcsv scf hf
sg vfn ,usudt r,v h,kck ohtpurv u,uthu /unuenn

/vfunv ovn aec if hf ,rjnv ouh
rst asjk ohragu vaka ouh tuv iuatrv ouhc hvhu
'vachu vcrj thv vbvu vfnv hruae ohtpurv uj,p

160tc kusdv ryuavu /ung kvev kfu stn susck jnahu
garv iug ,ukdk vagnv ifu, ,gsk sus ,t ,utrk
kg sck vaev rcsv kf :.rtv ej if hf /ypanv hbpk
vfnv u,utrc stn onu,ahu /aeuch kusdv ryuav hsh
:ohtpurv uhkt urnthu /stn thv vkusd hf uck dphu

165ohshgn hf /yknbu uk vzf rat ahtk chcx vbuj hh ltkn
hbn sjt kmbhu vzv ekjc ,jbc ,urfk kfub tk hf ubjbt
/okuf ohypuav hbpk ohtpurv ushgv vktv ohrcsf /;kt
ihruxhc uvubghu gaupv hp ,t uarsu urej ohypuavu

uvzc sus hf rnt rat ohbuatrv uhrcsn ojb,hu
170kzd hf vsuvu ungy ,t vbahu /uhhjk ,t vfvu ohpurjc

hvhu /u,j,ntc u,ut vna tk ohsuvhv shu rurmv ,t
gpmv 'tmh h �xPh �k rhgn hf vbg unuen kg ktab ratf
i +th Krnt if hrjtu r(hh �s (r ith chav una kgu /vzv

/cerh ohgar oa/ih (xeh �rh �s
175sus ,hc kt kusdv ryuav ca vktv ohrcsv rjt
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dag van de week (vrijdag). Sjabath ging voorbij, en de ogen van David
Curiel en de hele Joodse gemeenschap met hem, keken vol verwachting om
te weten, hoe het verder zou gaan met zijn wond die geen hand had
aangeraakt tot motsé sjabath. Drie chirurgijnen overlegden ‘s avonds om te
besluiten wat ze zouden doen met het tweede verband, omdat ze bang

155 waren dat het bloed nogmaals op die plaats zou gaan sijpelen, was het een
zware beslissing voor ze. En de chirurgijnen besloten de verbanden niet te
verwijderen tot de volgende dag, op verzoek van de gewonde. 
Op zondag de 23ste van de maand Adar maakten de chirurgijnen de
windsels van de wond los. En zie deze was helemaal droog. David was zeer

160 blij en de hele gemeenschap met hem. De schout1 kwam om David te zien,
om zich op de hoogte te stellen van het gebeurde, en de misdaad van de
slechterik voor het gerecht te brengen. Want zo is de wet van het land, alle
moeilijke zaken kunnen alleen door de schout worden uitgezocht. 
Toen hij de wond zag, was hij erg geschokt en aangedaan, want die was
zeer groot. De chirurgijnen zeiden tegen hem: rondom de man die zoiets
overkomen is, en gered (overleefde het) werd, is de engel van God

165 gelegerd.2 Want wij verklaren, dat we niet zo gemakkelijk in dit
lichaamsdeel zouden snijden want maar een op de duizend redt het. Met
woorden van deze strekking legden de chirurgijnen voor de voltallige
rechters een verklaring af.
Toen ondervroegen de rechters de misdadiger en ze kwelden hem met
pijnigingen, en hij kreeg spijt van zijn eerdere woorden, toen hij had

170 beweerd dat David hem beledigd had met scheldwoorden, en hem op zijn
wang had geslagen. Hij deed net alsof hij gek was,3 en gaf toe dat hij het
partijtje geroofd had, en dat de Joden het niet in zijn zak hadden gedaan.
Toen men hem naar zijn woonplaats vroeg, antwoordde hij dat hij uit de
stad Leipzig kwam, die adder. Betreffende zijn naam antwoordde hij Jan
Rediër en daarna zei hij Jan Dirksen, de naam van de slechteriken zal
rotten.4

175 Na deze gebeurtenissen keerde de schout weer terug naar het huis van

[1] De schout was in deze periode in Amsterdam het hoofd van de politie en justitiëel
aanklager en als zodanig verantwoordelijk voor de openbare orde. Zie: Marijke Carasso-Kok
e.a. eds, Geschiedenis van Amsterdam, zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Amsterdam 2004)
p. 309-310; [2] Ps 34:8; [3] I Sam 21:14; [4] Vgl. Spr.10:7
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hf vfnv kg stn ohabtv uvn,hu /ung ypanv hrau
/ovhbhgk ohepusv ohkudnv oherugv kgu thv vkusd
hh hkuk 'thv ,un ,fn hf obnt :ohtpurv ovk urnthu
vaug 'uhscg apb vsup 'vhjnu ,hnn lurc  /uk vhva

180/vgr crjn uscg sus ,t vmupv 'usck ,ukusd ,utkpb
/vagnv kf ,t ovk shdvk sus hp ,t ukta ohypuavu
huzc hrcsc vk �j, u,ut +,psd;v :urnt ovhkt urcscu
,kuz ubhbhc uhv tk hf h,gcab hapbc :ovk ighu ?6iukeu
,ubek .pjv uvgr kt aht rcsh ratf 'vcju rxun hrcs

185,utrk vrsjv ohypuavu ryuav ukg if hrjt /u,rujxn
/ufkhu usrhu 'garv ouen ovhbhgc

ohruxhc sducv ,t ohrav ubghu rpxn hnh urcghu
tk rat rcs vhv tk 'vag rat kf uhpc vsuvu ohae
u,gharv uhp hf ugsuhc hvhu /ibj,b ovk uhpuncu shdv

190rnthu uhrcs ,t ajf 'ufanh tk uhnhu u,g tuck cureu
tk y *ea &v 'ardb ohf ucku /ubntb tk h,pa hruxh :cmgc
kkuv,hu 'ohrav hbpk ungy ,t ,ubak uvsnkhu kfuh
uthchu /orcahu kzrc hkcfc u,ut ruxtk uumhu ovhbhgk
hsfc ohrav ,t kkehu ;sdhu ;rjhu urxhhk sug u,ut

195lkahu .rtv in stn scf kean tahu /,unhkfu iuhzc
ubhnth ignk 'jur ubps, rat .unf ohypuav kg u,ut

/iugdac tcuv hf
vgrv uhkt v,kf hf ugsuhcu unuen kt cauv oan
hkut 'tuv .rtv hekt scg hf rnthu ungy kg sng

200hf /hbt IryUk ,s hapu,n :rnthu kufh tk hf trhu /yknh
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David samen met de beambten van het recht, de schepenen. De mensen
verwonderden zich zeer over de wond, want die was groot, en over de
blootliggende slagaders die ze voor hun ogen zagen kloppen. De
chirurgijnen zeiden tegen hen, dat de wond dodelijk zou zijn, indien God
niet met hem was geweest. Gezegend is Hij die dood laat gaan en laat

180 leven, die het leven van zijn dienaren redt,1 die grote wonderen doet,2 Hij
alleen, en die Zijn dienaar David bevrijdde van het moordende zwaard.3

De rechters vroegen David alles wat er gebeurd was uit eigen mond te
vertellen. Terwijl hij met ze sprak, vroegen ze: heeft u hem eerst beledigd
met scheldwoorden en smaad. Hij antwoordde hen: Ik zweer bij mijn
leven, dat er niets tussen ons gebeurd is, behalve beleefde en
vriendschappelijke woorden, zoals een mens tot zijn medemens spreekt,4

185 die zijn waren wil kopen. Daarna gingen de politie en de rechters naar
boven naar de kamer om met eigen ogen de plaats van het misdrijf te zien,
toen gingen ze naar beneden en vertrokken. 
Er gingen een paar dagen voorbij, de Heren onderwierpen de verrader aan
zware pijnigingen, en hij bekende al wat hij gedaan had, hij verzweeg niets
en smeekte hen (met zijn eigen mond) om genade. Toen ze hem bekend

190 maakten, dat hij zichzelf had beschuldigd, dat zijn tijd bijna gekomen was
en zijn dagen geteld waren, ontkende hij zijn woorden en zei bedroefd:
vanwege de pijnen zijn mijn lippen niet betrouwbaar. Zijn hart werd
onstuimig als de zee, en het lukte niet hem te kalmeren. Men zei hem zijn
manieren te verbeteren ten overstaan van de Heren. Toen werd hij razend
voor hun ogen, en ze gaven opdracht hem vast te binden met ijzeren ketens,
maar hij verbrak die. Men bracht hem weer naar zijn folteraar, en hij

195 beledigde, schold en vervloekte de Heren met smaad en schande. Toen
tilde hij een zeer zwaar gewicht van de grond op en gooide het naar de
rechters, zoals kaf dat door de wind gebeukt wordt,5 zodat ze zouden
denken dat hij waanzinnig geworden was.
Vandaar werd hij naar zijn plaats teruggebracht. Toen men hem bekend
maakte dat er negatief over hem besloten was,6 bleef hij bij zijn standpunt
en zei dat hij een dienaar van de God van het land was, misschien dacht hij
zich daardoor te redden. Toen hij zag dat dit niet lukte7 zei hij: ik behoor tot

200 de aanhangers van de Lutherse (protestantse) godsdienst, want hij hoopte

[1] Vgl. Ps. 34:23; [2] Vgl. Ps. 136:4; [3] Ps 144:10; [4] Ex.33:11; [5] Ps. 1:4; [6] Est. 7:7;
[7] Gen 32:23; 
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vua tk ,tz kfu /ruzgk rhgn uk uhvh u,hrc hkgc rnt
asjc ovhbpk kupb kphu /ohsuvhv hbpk kupbk kjv hf 'uk
,tz hrjt tre /okug ,jnak iudhn ovk lpvb rat rst
uhkt rat rnuf tcjvc uhkt ujka ovu ohruhphptv kt

205kutak uapb ,t jukak uvrzghu oypanf v +s +u, �h
sug ugbn tku ,unk ubhs ,t urnd ohypuavu /,h,j,
uhrnt uhv vfu /vbv sg ratf .upjh rat kf u,t rcsn
tk rat rcd ,nuh hf h,bntv tk :u, �t ohrcusv kt
in aht Idr +v kg ost d *r +v*h hf h,caj tku /,hnv

210apb iht rhzjv in ur,un h,skun .rtc rat 'ohsuvhv
/ihk, ,pu,c gar

ojb,v :uhkt rnthu ohdurvv ypanf ojbnv uhkt tchu
h,hag tk hf iug hshc iht :rrumv uvbg /lhgap kg
aht vzf tmnbv :rnthu uhrcs kg ahtv vn,hu /vnutn

215vaujb lcku lprg vae, hf /ucrec iyav jur rat
hf vz iht ',ucck ijucv ohekt hbpk rcs thmuvk rvnh
suctc vmen ogv kfku /lekj ,bn iusctu kuta ot
/iuhctu rhag sjh 'aht hbc od ost hbc od 'vbr gar
;t u,hnvk ohypuav ,tn ukta .rt hscfb ohrjuxvu

220tk ot aht vfn aht ,hnv h,kck rhgv ihsu ,s if hf
iumru hj kf apb ushc rat ,tz v,hv hh ,tn /apb ujmr

 /uatrc ukng chavk aht kf
rst asj tuv 'rag vaka asjk rag vbuna ouhc
rzft i,p atru t *p +r *vk sus ,fn .jn ru, ghdv 'hbav

225ouhc /vag ratf tku ,uagk onz ratf uhkgn t *G+B �vk
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dat zijn geloofsgenoten uit de stad hem zouden bijstaan. Maar dit alles
hielp hem niet, want hij begon te vallen voor de Joden.1 Hij ging ten
gronde in de maand Adar, die voor hen veranderde van verdriet in eeuwige
vreugde.2 Hij riep daarna om de (katholieke) geestelijken en zij stuurden
hem in het geheim een priester, zodat hij bij hem zijn zonden kon belijden

205 volgens hun wet, en zij hielpen hem zijn ziel naar de diepste diepten van
het dodenrijk te zenden. De rechters besloten hem ter dood te veroordelen,
en zij verhinderden hem tot nu toe niet om alles te zeggen wat hij wilde. En
aldus waren zijn woorden tot degenen die met hem spraken: “Ik geloofde
niet dat een man ter dood gebracht zou worden, die niet gedood heeft. En
ik dacht niet, dat een man vermoord zou worden omdat hij een Jodenman

210 gedood heeft, want in mijn geboorteland is hij niet meer waard dan een
varken”,3 de ziel van de slechte zal in de hel verkeren. Volgens de regels
van de ter dood veroordeelden kwam er toen een aalmoezenier naar hem
toe en deze zei tegen hem: toon berouw over je misdaden. De ellendeling
antwoordde hem, ik heb niet gezondigd, want ik heb niets misdaan. De
man was verbaasd over zijn woorden en zei: hoe bestaat het dat iemand zo

215 vervuld is van de geest van de duivel. Wanneer je hardnekkig blijft en je
hart versteend is, dan bespoedig je het om de zaak voor God te brengen,
Degene die harten doorgrondt. Slechts de afgrond van het dodenrijk valt
jou ten deel. En het hele volk, niemand uitgezonderd, barstte uit in gejubel
vanwege de ondergang van de slechterik, zowel de heren als het gewone
volk, rijken en armen tezamen.4 
En de handelslieden, de aanzienlijken van het land, verzochten de rechters

220 hem ter dood te brengen, ondanks dat het de wet en het recht van de stad
was om iemand die een ander geslagen had, niet ter dood te veroordelen als
hij geen moord gepleegd had met voorbedachten rade Dit is het werk van
de Eeuwige,5 in Wiens hand de ziel is van al dat leeft,6 en de wil om
iedereen zijn verdiende loon te geven. 
Op de achttiende dag van de 13e maand, dat is de maand Adar II, brak de
tijd aan dat de wond van David aan het genezen was. Daartegenover werd

225 de kop van de wrede gifslang afgehakt, vanwege wat hij van plan was om

[1] Vgl. Est. 6:13; [2] Vgl. Est. 9:22; [3] Vgl. J. Dasberg, Siach Jitschak, gebed van Jitschak,
Siddoer (Amsterdam 1977) p. 8: iht vnvcv in ostv r,unu, en dit fragment komt ook voor in de
Ne’iladienst van Jom Kippoer; [4] Ps 49:3; [5] Ps 118:23; [6] Vgl. Job 12:10;
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hbhgk ypanf vnc kgu rhgv cujr kt aegv tcuv vzv
osrhyant rhgvu uhkgn uatr ,t urhxv stn cr og

/vjnau vkvm
jcanu vsun okut thrc u,hc lu,c ,tzv ,gc susu

230hcure kf utchu /uk ,uneb i,ubv ,un hrgan unnurnk
tk rat hh lurc :urnthu ung ujnahu uhgsuhnu sus

/hh lhchut kf uscth if 'ouhv ktud lk ,uhvn ,hcav
j,bvk ohcuvz vtnc rfnb hf 'uk v,hv tk vruce odu
uhkgn urugu uhj,bk uvuj,bhu 'rhgv v +shh*k hsunhkc

235,t ohtpurv uc ubhchu /vzv ouhv sg ,utk hvhu uyhapv
,uagk uck utkn if kg hf uksd rua ckc rat uck

/ohektk vkusd rhg lu,c ouhv hmjc vzv kusdv rcsf
 kusdv ,cav ouhcu 'tupru lukv ,sn,n sus ,furtu

knudv lurc :rnthu uk uh,usu, ,t i,b oa /hh ,hc vkg
240chynvu cuyv lurc /cuy kf hbknda ,ucuy ohc hhjk

/uh,j, gar thcv rat chynvu ,unn uapb .kja cuyv
 unt ,unmg sus rce vzv asjk ohragu vbuna ouhcu

utcvnvu 'unkug ,hc vhv ygnf rat rcec kthrue vra
/,prmn

245sus ,t i,b tk rat 'lrucn una hvh 'hh hagn ucr vn
cu,fhu /vyhkpk unt ,unmg uk jehu ',ja ,utrk uscg
ehsmvk okug rfzk vzv vagnv hrcs ,t kthrue sus
,t iuatr rst asjk ohragu sjtc vbac vba hshn
ouh u,ut ,uagku /ung vag rat tuv trub hf hh vagn

250/ohbuhctk ,ub,n uc jukaku vjnau v,an
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te doen en niet vanwege wat hij gedaan had. Op die dag werd de
halsstarrige naar het stadsplein (de Dam) gebracht. Op het schavot werd hij
volgens de uitspraak van het gerecht, voor de ogen van een zeer grote
menigte onthoofd, en de stad Amsterdam jubelde en was blij.1

Op dat tijdstip was David gezond en wel thuis, en hij dankte en prees
230 Degene die hem weggedragen had uit de poorten van de dood, en Die hem

vergolden had. Toen kwamen alle familieleden en bekenden van David en
ze verheugden zich met hem en ze zeiden: Geprezen zij de Eeuwige die niet
ophield voor jou een Verlosser te zijn vandaag,2 Eeuwige, zo mogen al Uw
vijanden ten onder gaan.3

Zelfs een graf kreeg hij niet, hij werd voor honderd goudstukken verkocht,
om hem ten behoeve van studie in de stad Leiden open te snijden. Ze

235 sneden hem in stukken en stroopten zijn huid eraf, en het was als een teken
tot op de dag van vandaag. De chirurgijnen ontdekten dat zijn hart net zo
groot was als het hart van een stier, daarom kreeg hij de ingeving deze
gruweldaad te doen, op klaarlichte dag, in een hele grote stad. 
De genezing van David verliep voorspoedig, toen hij genezen was ging hij
op sjabath hagadol (de sjabath voor Pesach) naar het Godshuis. Daar
dankte hij Hem: Geprezen U, Eeuwige onze God, Koning van de wereld,

240 die hen die het niet verdienen weldaden bewijst, die ook mij allerlei goeds
bewezen heeft.4 Gezegend Die goed is en goed doet,5 Die goed is omdat Hij
zijn ziel had losgemaakt van de dood, en Die goed doet omdat Hij de
slechte zijn plaats deed innemen.6 
Op de 28e dag van die maand begroef David het gebeente van zijn moeder
Sara Curiel, in het graf dat bijna zijn eigen eeuwige rustplaats was
geworden; het (gebeente) kwam uit Frankrijk.

245 Hoe talrijk zijn de daden van de Eeuwige,7 moge Zijn Naam gezegend zijn,8

die Zijn dienaar David niet het graf liet zien en het gebeente van zijn
moeder in veiligheid bracht. David Curiel heeft deze gebeurtenissen
opgeschreven als eeuwige herinnering, om te getuigen, ieder jaar op de
21ste van de eerste maand Adar, van de daad van de Eeuwige, want het is
ontzagwekkend wat Hij voor hem heeft gedaan. En om deze datum te 

250 maken tot een dag van feestmaal en vreugde, en om geschenken naar de
armen te sturen.9

[1] Vgl. Est. 8:15; [2] Vgl. Rut 4:14; [3] Vgl. Recht. 5:31.[4] Zie Dasberg-siddoer knudv ,frc
p. 146; [5] Idem, p.356; [6] Vgl. Spr.11:8; [7] Vgl. Ps. 104:24; [8] Vgl. Ps. 113:2;
[9] Vgl. Est. 9:22; 
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ktrah hbc ,t snkku uh,urcd ostv hbck ghsuvk
ovhp rat 'vnrnu ohns habtn 'ohaeuh jpn rnavk
rsvku jcak xkeku rtpk /rea ihnh obhnhu tua rcs
,hnmnk kkvku onurku u,rm ouhc u,ut vbugv ktk

255/susk vkv,c uchut

  o,
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Om Zijn heldendaden aan de mensheid bekend te maken,1 en aan de
kinderen Israëls te leren zich in acht te nemen voor de strik van
vogelvangers, voor bedrieglijke bloedvergieters, wier mond leugens
spreekt en wier rechterhand een hand van bedrog is.2 Om God te
verheerlijken, te prijzen en te loven Die naar hem heeft omgezien toen hij
diep in de ellende zat,3 en om Hem verheffen en te bezingen, Die zijn

255 vijand verdelgde, in een loflied van David.

Einde

[1] Ps 145:12; [2] Vgl. Ps. 144:8; [3] Vgl. Gen 35:3
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Een psalm                                 van David 

1. Aan de Gekroonde, de Verborgene, 
de Glorierijke en de Verheerlijkte, 

13. Zij brachten hem snel mijn spullen 

2. aan Hem die grote wonderen 
verricht, Hij alleen, 

14. en vlug stopte hij er wat van in zijn 
zak.                 

3. Die aan Zijn volk Zijn glorie en  
    majesteit laat zien, 

15. Hij deed zoals hij gedacht had, 
wilde  en wenste te doen, 

4. de wonderen van zijn liefde toont 
met pracht in Adar. 

16. sneed mijn keel door met een mes,  
      met een scheermes.

1

5. Ik zal Hem die mijn Beschermer en 
    mijn Rijkdom is, prijzen. 

17. Maar God schonk genezing aan 
Zijn Dienaar 

6. Hij hield de pijlen van mijn vijand 
    tegen, opdat hij mij niet doodde, 

18. en heeft het kwaad doen neerkomen 
op het hoofd van zijn vijand

�

7. toen hij in Adar tegenover mij 

kwam in mijn huis                                                   

19. Hij deed aan Zijn volk als in 

vroeger dagen in Zijn heiligheid 

8. om mij (neer) te slaan en mijn keel 

met een mes te doorsnijden. 

20. toen de vijand opstond om Zijn  

      uitverkorene en geliefde te vernie-
tigen.

9. Hij zei: “Verkoop mij volmaakte 

stenen                    

21. Daarom zal ik zingen voor mijn 

God, zolang ik leef, 

10. en ik zal daaruit kiezen welke in 

mijn ogen goed zijn, 

22. Het is nooit genoeg, nooit voldoen- 

de om de Allerheiligste te heiligen 

11. daarom verzoek (hun) mij te 
brengen 

23. Daarom moge Hij mij 
nakomelingen geven, 

12. witte, groene en ook de rode”.  24. dan zal mijn nageslacht mijn 
Geliefde verheerlijken. 

Mozes Gideon 
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Bron: Bibliotheek Ets Haim 
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