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AMSTERDAM
Amsterdam was bij aankomst van Maria Nuñez in 1598 een van de
machtigste steden ter wereld, waar koop- en zeelieden, geleerden,
schrijvers, filosofen, kunstenaars en handwerkslieden van de meest
uiteenlopende nationaliteiten en religies in vrijheid werkten en leefden.
Maar er waren nog geen Joden! Maria was het eerste Joodse bruidje.
Verder was Amsterdam ondanks zijn voorspoed en welvaart gewoon in
oorlog met Spanje. Een oorlog zonder vliegtuigen en raketten. Zuid
Zeeland dat nog een sterke Spaanse bezetting had was dus geen bedreiging.
Behalve op zee! Schepen van de VOC en WIC werden vanuit het Zeeuwse
Sluis door Spaanse galeien aangevallen.
ASKENAZIM
Ashkenazim worden Joden uit het Oosten van Europa genoemd. Hun
muziek, hun taal en hun cultuur is anders dan die van Sefardim, dat zijn de
Joden die oorspronkelijke uit Spanje en Portugal kwamen en later uit de
landen rond Middellandse zee en Noord Afrika. In Nederland is vooral de
Oost Europese Joodse cultuur bekend. Het Jiddish (Joods Duits) en de
Klezmer muziek, daar hebben de meeste Nederlanders wel eens van
gehoord. De muziek, liederen en de taal van de Sefardim (waartoe Maria
Nuñez behoorde) zijn weinig bekend in Nederland.
AUTO DA FE

Hierboven oude gravure van een auto da fe, hetgeen daad van geloof
betekent. Veroordeelden worden in een plechtig en feestelijk defilé onder
begeleiding van geestelijken en soldaten naar de brandstapels gebracht.

Auto da fe’s waren plechtige, zelfs feestelijke evenementen, die door de
inquisitie en de katholieke geestelijkheid werden georganiseerd waarbij
veroordeelden tot de brandstapel werden getoond aan een opgehitst
publiek. Op daarvoor gebouwde tribunes werd de koning en zijn
hofhouding, de hoge geestelijkheid en de adel uitgenodigd om dit
schouwspel bij te wonen.

De veroordeelden
droegen zogenaamde “sambenito’s” mouwloze
overgooiers met het Andreas kruis en daarop al naar gelang de ernst van
hun zonden tekeningen van duivels. Verder hadden ze nogal belachelijke
puntmutsen op. Voltaire geeft in zijn “Candide” een cynische beschrijving
van zo’n auto da fe. Leonard Bernstein schreef er een musical over met
het lied “What a day, what a day for an auto da fe” Met opzet
anachronistisch laten we dit Maria citeren in onze auto da fe scene. Wie
werden tot de brandstapel veroordeeld? Crypto Joden en Crypto moslims
en protestanten. Maar soms ook vrome katholieken die door roddel en
anonieme beschuldigingen bij verhoren alles bekenden wat men wilde
horen.

BRANDSTAPEL
De geleerden zijn het er niet helemaal over eens of de veroordeelden tot de
brandstapel al tijdens de auto da fe op de brandstapel werden gezet of
daarna. We hebben historische gravures gezien waarop processie en
brandstapels tegelijk te zien zijn. Een van de navrante bijzonderheden is,
dat wanneer de veroordeelde biechtte voordat het vuur werd aangestoken,
hij of zij eerst als beloning werd gewurgd.

CRYPTO JOOD OF CRYPTO MOSLIM
Crypto betekent gewoon: geheim. Crypto Joden en Crypto Moslims zijn
dus mensen die in het geheim Joden of Moslims zijn. In het openbaa
konden ze fanatiek katholiek zijn. De moeder van Maria was crypto Joods.
Haar vader daarentegen overtuigd katholiek, hoewel hem dat niet hielp
tegen wantrouwen van de inquisitie.

ELIZABETH I
Elizabeth 1 was toen koningin van Engeland. Nooit getrouwd omdat ze
volgens verklaringen haar macht niet aan een man wilde afstaan. Ze had de
bijnaam The virgin queen, de maagdelijke koningin. Ze is wel ten huwelijk
gevraagd door haar aartsvijand Philips II, de toenmalige koning van
Spanje, Portugal, Zuid Amerika en van ons! (“de koning van Hispanje heb
ik altijd geëerd” zong Willem van Oranje in het Wilhelmus) . Ze was
protestant en fel anti katholiek. Het katholieke geloof was verboden in
Engeland. Toch was ze vrijdenkend. Ze had sympathie voor Joden en zou
zelfs Hebreeuws en Aramees gestudeerd hebben. Toch lukte het haar niet
om het verbod op de Joodse religie te beëindigen. Er waren wel marranen
in Engeland, dat waren bekeerde Joden. Die dus in Engeland ook nog eens
de hun opgedrongen katholieke religie moesten afzweren.

ENGELAND
Engeland was in oorlog met Spanje en versloeg in 1588 de
“onoverwinnelijke vloot” Armada waarmee Philips II de Engelse troon
dacht te veroveren. Engeland en de Hollandse opstandelingen waren
bondgenoten. We hebben zelfs een beetje geholpen bij het verslaan van die
Armada. Want vanuit Vlaanderen probeerden de Spanjaarden soldaten te
laten inschepen op de galjoenen van die Armada hetgeen door de
Hollandse geuzen onmogelijk werd gemaakt.

Koningin Elizabeth I

GEUZEN
Geuzen waren de Hollandse partizanen die tegen de Spaanse bezetter
vochten. Dat deden ze vooral op zee, dus werden ze vaker watergeuzen
genoemd. Hun strijdkreet was: Liever Turks dan Paaps, ofwel we zijn
liever moslim dan katholiek. De geuzen waren trots op hun naam terwijl
hun Spaanse tegenstanders het als een scheldwoord hadden bedoeld. Het
komt van het Franse gueux, dat bedelaar betekent. In de Spaanse
propaganda theaterstukken werden deze geuzen als wrede en onbeschaafde
terroristen neergezet. En onze vader des vaderlands, Willem van Oranje,
als een wrede tiran.
GRANADA
In 1492 capituleerde zonder gevecht Granada voor de Katholieke
Koningen. Granada was het laatste bolwerk van de Moslims dat in de
reconquista en waar Joden Joden mochten zijn. Bij de capitulatie werden
vele voorwaarden gesteld die gunstig waren voor de Moslims. Zij mochten
hun religie, taal, kleding, badhuizen, bibliotheken houden. De Joden
echter werden voor de keuze gesteld: of zich katholiek laten dopen, of
verdwijnen. De overgrootouders van Maria kozen er toen voor om naar
Portugal te emigreren. Ons verhaal begint in 1593. Let wel dat is 100 jaar
later! In die 100 jaar leven de Joden die naar Portugal vluchtten en hun
nazaten als katholieken. Want daar wachtte hun gedwongen doop.
Inmiddels raakten ook de Moslims al hun rechten kwijt. Zij komen in 1568
in opstand, in hetzelfde jaar als het begin van onze tachtigjarige oorlog.

GRONINGEN
Toen de Portugese Joden in 1598 in Holland aankwamen was Groningen
sinds vier jaar van de Spanjaarden bevrijd. Katholieke gezagsdragers
waren van hun functie ontheven. Daardoor was Groningen een veilige
doorreisstad voor de Portugese |Joden die via Emden ons land binnen
kwamen
HOLLAND
Holland bestond eigenlijk niet. Op een gegeven moment waren er een stel
provincies waaruit de Spanjaarden waren verdreven. Toen eindelijk ook
Groningen bevrijd was stichtten zeven bevrijde provinciën de Republiek
der Zeven Provinciën. Dat was toen de enige republiek in Europa en
misschien wel in de wereld. In het Zuiden waren nog vele steden en
gebieden Spaans op soms slechts enkele kilometers afstand van een
bevrijde stad.
INQUISITIE
Inquisitie betekent onderzoek. Je kunt dit instituut vergelijken met de
Gestapo van de Nazi’s, de Gepeoe van de Sovjet Unie, de DINA van
Pinochet in Chili of de SIDE van Videla in Argentinië. Toen iedereen in
Spanje en Portugal in naam katholiek was ging de inquisitie op zoek naar
hen die toch in het geheim een ander geloof aanhingen. Ze arresteerden
crypto Joden en crypto Moslims maar ook eerlijk vrome katholieken op
anonieme beschuldigingen. Een schoon hemd op Zaterdag of varkensvlees
weigeren te eten kon al tot een verhoor leiden. Een verhoor dat door
marteling meestal tot een bekentenis leidde en het noemen van namen van
familieleden en vrienden. De inquisitie werd vooral gemotiveerd voor deze
taak door de regel dat van de gearresteerde verdachten hun bezittingen in
beslag genomen mochten worden. En daarvan mocht dit instituut een groot

deel voor de eigen beloning houden, Wie rijk was moest dus extra
oppassen.
LADINO
De Sefardische liederen die Patricio Wang zo prachtig opnieuw op muziek
heeft gezet zijn voor het merendeel in het Ladino geschreven. Ladino is
oud Castiliaans met Hebreeuwse en Arabische leenwoorden. Maar in
Istanbul heeft Ladino Turkse leenwoorden en in Sarajevo Kroatische.
Sommige taalgeleerden vinden de benaming Ladino onzin. Het is volgens
hun geen taal. Het is oud Castliaans met leenwoorden uit de omgeving,
ongeacht welke omgeving. Het werd in het oude Spanje door de Joden
fonetisch met Hebreeuws schrift geschreven. In Jerusalem is er de AKI, de
Autoridad Nasionale del Ladino. Zij hebben een officiële spelling voor
het Ladino vastgesteld. Het lijkt op de progressieve spelling van het
Nederlands in de jaren zeventig. Quero wordt kwero, querida wordt kerida.
MAROKKO
In 1609, 1610 werd 1611 werd een van de grootste etnische zuiveringen
uit de Europese geschiedenis in Spanje uitgevoerd. De morisco’s, zij die
van moslims afstamden, zelfs priesters en nonnen werden het land uitgezet.
Het ging om 300 000 mensen! Grote gebieden waren ineens verlaten door
hun boeren, handwerkslieden, kooplieden en heel belangrijk…irrigatie
specialisten. Verdroging en verwildering van kostbare landbouwgrond was
het gevolg. Spanje heeft deze aderlating overleefd dank zij het goud en
zilver uit Zuid Amerika. Maar Marokko stroomde vol met deze
verdrevenen. Velen bemannen dan de kaperschepen. Sale wordt een
berucht kapersnest. Jan Janszoon van Haarlem, eens kaper in dienst van
Prins Maurits wordt hier moslim en Admiraal van de Marokkaanse vloot
onder de naam Murat Rais. Holland sluit een verdrag met Marokko, tegen
de gezamenlijke vijand: Spanje en Portugal.

MARRANEN

PORTUGAL

Marranen werden de bekeerde, dus katholieke Joden genoemd. Volgens
sommige historici een scheldwoord omdat marrano varken betekent. Wij
zijn geen tekenen tegengekomen dat het woord als zodanig door de
bekeerde Joden werd beleefd. Het was in elk geval geen benaming waar de
bekeerde Joden trots op waren. De benaming veroordeelde hen tot een
lagere klasse dan de “oud” katholieken. Vooral toen de katholieke kerk het
racistische “zuiverheid van het katholieke bloed” had uitgevonden. Dat
kon je niet hebben ook al waren je verre voorouders Joods. (tot aan Adam
en Eva?)

Toen in 1492 na de val van Granada de Joden voor het ultimatum werden
gesteld om zich te bekeren of om te verdwijnen, emigreerden de
overgrootouders van Maria Nuñez naar Portugal. En met hen heel veel
geloofsgenoten. Maar de toenmalige Portugese koning Manuel wilde uit
strategische overwegingen met de dochter van de Katholieke Koningen
trouwen. Deze stelden als voorwaarde dat hij ook Portugal “judenrein”
moest maken. Dus in 1496 stelde hij de Joden voor hetzelfde ultimatum:
bekeren of vertrekken. Met dat grote verschil dat hij vertrekken voor de
Joden onmogelijk maakt. Hij wilde ze niet kwijt. Om toch aan de
voorwaarde van de katholieke koningen te voldoen liet hij ze en masse
gedwongen dopen. Zo werden de overgrootouders van Maria Nuñez dus
katholiek en bleef haar familie dat totdat Maria naar Holland in 1593 naar
Holland vluchtte. Belangrijk is ook het feit dat Portugal in 1580 door
Spanje werd geannexeerd.

MORISCO’S
Morisco’s werden de bekeerde moslims genoemd. In het begin van de
katholieke overheersing werden hun allerlei vrijheden toegestaan. Maar al
gauw werden ze al even streng gecontroleerd en vervolgd als de katholieke
Joden. Hun badhuizen werd afgebroken, hun bibliotheken verbrand, hun
kleding, taal en muziek verboden. Het leidde in 1568 tot een heel
gevaarlijke opstand voor Philips II. Hetzelfde jaar dat als het begin van
onze tachtigjarige oorlog wordt beschouwd. Volgens de Engelse historicus
Geoffrey Parker heeft die opstand van de morisco’s het welslagen van
onze opstand tegen Spanje enorm geholpen. Philips werd ineens in de rug
in eigen land aangevallen en had zijn troepen in Spanje nodig.
NIEUW CHRISTENEN
Nieuw Christenen is de verzamelnaam voor bekeerde Moslims en Joden.
Ze werden ook conversos genoemd

RECONQUISTA
Reconquista betekent herovering en daarmee wordt de verovering bedoeld
van Spanje en Portugal dat in 711 door Moslims op de Visigothen werd
veroverd. Onder de Visigothen werden de Joden vervolgd en soms zelfs
massaal tot slaaf gemaakt. Onder de Moslims mochten de Joden en
Christenen, weliswaar onder discriminerende uitsluitingen en
verplichtingen, Joden en Christenen blijven. Aan die betrekkelijke
tolerantie waarin perioden van bijna utopische multiculturele bloei zijn
aan te wijzen komt een eind door de bezetting van de grote delen van
Spanje door de Almohaden, die een extreem strenge opvatting van de
Islam hadden. Christenen en Joden vluchten dan vooral naar het Noorden
dat inmiddels (her)veroverd was door Christelijke koningen en hun legers.
Maar die herovering ging gepaard met gedwongen doop van de Joden en
Moslims. Dit is een proces van eeuwen. Steeds zuidelijker zakt de
reconquista in de richting van het tegenwoordige Andalusië. Daar, en in
Portugal waren de Joden het langste veilig. Maar in 1492 is dat met de
overgave van Granada door de Moslims aan de Katholieke Koningen
afgelopen

SEFARDIM
Sefarad was de naam die de Joden aan het Iberisch schiereiland gaven. Zij
waren er al eerder dan de Visigothen. Al ver voor de geboorte van Jezus
Christus. Sefardim zijn dus Joden die oorspronkelijk uit Spanje en
Portugal kwamen. Later kregen zij die naar de Islamitische landen rond de
Middellandse Zee uitweken ook de benaming Sefardim. De geschiedenis
van de Portugese Joden die ca 1593 naar Holland kwamen is echter geheel
anders. Zij waren katholiek, de mannen onbesneden en hun kennis van het
Jodendom gering. Op de Portugees Joodse begraafplaats Beth haim in
Ouderkerk aan de Amstel kan men zien hoe sterk zij door de katholieke |
Iberische cultuur beïnvloed waren. Veel van de grafstenen hebben
versieringen die absoluut taboe zijn volgens het Joodse geloof.

enige tijd in de gevangenis omdat hij zonder haar toestemming met een
van haar hofdames trouwde. Er werd toen geroddeld dat zij hem had
gewild. Tijdens de Engelse Limud (Joodse leerconferentie) in 2005
beweerde de Argentijnse historica Sharona Frederick in The untold story
dat het Sir Walter Raleigh was die Maria’s schip kaapte en smoorverliefd
op haar werd maar terugschrok voor haar eis dat hij zich moest laten
besnijden. Het is opmerkelijk hoeveel buitenlandse historici fan zijn van
onze Maria Nuñez, maar dat bijna geen enkele Nederlandse historicus haar
verhaal kent. Ook de Joodse niet.

Frans Lavell, scriptschrijver en artistiek leider

SEFARDISCHE LIEDEREN
Onze musical is muzikaal gebaseerd op eeuwenoude Sefardische (Spaans
Joodse) liederen. Sommigen dateren uit het oude middeleeuwse Spanje.
Anderen zijn “slechts” een paar honderd jaar oud en komen uit Turkije, de
Balkan, Marokko, Griekenland. Maar ze gingen verder. Ze gingen ook naar
Zuid Amerika. Dat wordt nog wel eens vergeten. Dank zij Patricio Wang
en het ensemble Amankay hebben zij een klankkleur en muzikale variaties
gekregen die volkomen nieuw en vooral Zuid Amerikaans is. Nieuw maar
toch authentiek.

PS U moet vooral veel genieten van de musical straks. Van mij hoeft u
alleen te onthouden dat de eerste Joden in Amsterdam, honderd jaar later
dan de verbanning uit Spanje uit Portugal kwamen en katholiek waren. In
Amsterdam werden het Nieuw Joden maar in Portugal waren het Nieuw
Christenen, ook wel marranen genoemd.

SIR WALTER RALEIGH
Walter Raleigh was vertrouweling van Elisabeth I, kaper kapitein (in die
tijd een eerzaam beroep), ontdekkingsreiziger (van Virginia!), spion,
dichter. Hij stal eens Elisabeth’s hart door zijn cape over een modderplas te
spreiden, zodat zij geen modderige schoenen zou krijgen. Van deze
gebeurtenis bestaan verschillende schilderijen. Later gooide ze hem toch
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