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Deel i   
 

De afkomst



* De stambomen bij de hoofdstukken zijn sterk vereenvoudigd en dienen slechts als 
hulpmiddel bij het lezen. De hoofdpersonen staan vet gedrukt.
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1  Stijgen en dalen, 1677-1775

De ban van Moseh Jessurun d’Oliveira

De Portugese Synagoge was sinds haar opening in 1675 het onbetwis-
te religieuze centrum van de Amsterdamse Sefardische gemeente. Het 
was een imposant gebouw, ruim 36 meter lang, 28 meter breed en bij-
na 20 meter hoog – met gemak het hoogste gebouw in de omgeving.1 
Met zijn Ionische pilaren, grote ramen en stijlvolle ingang straalde het 
bouwwerk een en al grandeur uit – zeker in vergelijking met de tegen-
overliggende, veel kleinere synagoge van de Hoogduitse gemeente. De 
Portugese gemeenteleden waren met recht trots op hun synagoge, die ze 
liefkozend ‘snoge’ noemden, en ze waren er vaak te vinden. In de snoge 
baden ze, vierden ze bar mitswa’s, sloten ze bruiloften en luisterden ze 
naar de stichtende woorden van hun rabbijnen.
 Maar het synagogecomplex bestond uit meer dan alleen de synagoge. 
Voor de ingang van de gebedshal lag een binnenplaats, en daaromheen 
bevonden zich allerlei kleine gebouwtjes die elk hun eigen functie had-
den: zo was er de bibliotheek en de studieruimte van Ets Haim, het pres-
tigieuze rabbijnenseminarium. Ook waren er speciale woonvertrekken 
voor de samaas (koster) en de chazaniem (voorzangers) van de gemeen-
te. En natuurlijk was er de kamer van de maämad (bestuur), waar de eer-
biedwaardige leden van het college van parnasiem (bestuurders) verga-
derden over het wel en wee van de gemeente en haar leden. Hier werden 
de besluiten genomen die ertoe deden.
 Op maandag 25 oktober 1700 kwamen de parnasiem van de Portu-
gese gemeente van Amsterdam in de bestuurskamer – die net als het 
bestuur zelf maämad werd genoemd – bij elkaar. Ook de chacham (op-
perrabbijn) was aanwezig, wat betekende dat zowel de religieuze als de 
profane leiding van de gemeente in één ruimte was verenigd. De heren 
hadden dan ook een belangrijk onderwerp te bespreken. De dag ervoor 
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had zich een ernstig incident voorgedaan: een van de gemeenteleden, 
Moseh Jessurun d’Oliveira, had zich ‘wanorderlijk’ en beledigend ge-
dragen tegenover de parnasiem.2 Dat was op zichzelf al een bijkans on-
vergeeflijke daad, maar de plek waar hij zich had misdragen maakte de 
zaak extra erg: hij had namelijk een scène geschopt in de maämad zelf, 
en daarbij de belangrijkste institutie van de gemeente te schande ge-
bracht. Voor zo’n daad gold de hoogst mogelijke straf, daar waren par-
nasiem en chacham het over eens.
 Iedereen binnen de gemeente wist wat de ‘hoogste straf’ betekende: 
dat was de cherem, ofwel de ban. Deze zwaarste strafmaatregel van een 
Joodse gemeente tegen opstandige leden was eeuwenoud.3 Ook de par-
nasiem van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente in de zeven-
tiende en achttiende eeuw gebruikten het middel regelmatig – het was 
bij uitstek een manier om hun autoriteit te doen gelden, discipline op 
te leggen en de kaders van gewenst gedrag aan te geven. Toch waren ze 
spaarzaam in het uitvaardigen van cherems: dit middel was alleen voor 
de ernstigste gevallen bestemd. Bovendien waren de parnasiem zich er-
van bewust dat een te groot aantal cherems tot een leegloop van de ge-
meente zou kunnen leiden.4

 Van 1622 tot 1700 waren er daarom slechts vierenveertig gemeentele-
den, afkomstig uit alle rangen en standen uit de gemeenschap, in de ban 
gedaan.5 Verreweg de bekendste van hen is Baruch de Spinoza, de filo-
soof die vanwege ‘afschuwelijke ketterijen’ de banvloek over zich kreeg 
uitgestort.6 Maar je kon ook voor heel andersoortige vergrijpen worden 
verstoten: voor vlees kopen bij een Asjkenazische slager bijvoorbeeld, 
voor boeken stelen uit de bibliotheek van Ets Haim, of voor een heime-
lijk huwelijk sluiten. Al deze vergrijpen konden leiden tot een veroor-
deling tot de ‘gevangenis zonder tralies’, zoals de cherem ook wel is ge-
noemd: bannelingen mochten geen enkel contact meer onderhouden 
met de andere gemeenteleden.7

 Het vaakst kwam het voor dat de cherem werd opgelegd vanwege 
ondermijning van de autoriteit van de parnasiem.8 Dat was een zeer 
ernstig vergrijp; alle gemeenteleden moeten zich terdege bewust zijn 
geweest van de risico’s die een brutale of respectloze opstelling tegen-
over de parnasiem met zich meebracht. En toch was Moseh Jessurun 
d’Oliveira in de fout gegaan. Hij moet zo kwaad zijn geweest dat hij zijn 
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emoties niet in toom had kunnen houden. Wat is er op die funeste na-
jaarszondag in 1700 precies gebeurd in de maämad? Het antwoord op 
deze vraag is helaas niet meer te achterhalen; in het verslag van de be-
spreking van parnasiem en opperrabbijn staat alleen dat Moseh zich 
wanordelijk en respectloos had gedragen. Maar over de achtergronden 
van zijn woede is wel meer te zeggen.
 Daarvoor moeten we een halve eeuw terug, naar 1651. In dat jaar 
stierf de puissant rijke koopman Joseph Soares in Smyrna, het huidige 
Izmir in Turkije, dat in de vroegmoderne tijd een Sefardisch centrum 
was. Hij liet een omvangrijk testament na.9 Aangezien hij geen kinde-
ren had (behalve misschien bij zijn dienstmeisje, wier dochter hij een 
bedrag ter grootte van een ruim jaarsalaris naliet), ging een groot deel 
van zijn bezit naar directe familieleden, die in diverse hoofdsteden van 
de Sefardische diaspora woonden: naar zijn echtgenote in Smyrna, zijn 
broer in Venetië en zijn zussen in Amsterdam. Een ander deel van zijn 
vermogen was door zijn vriend, de bekende koopman Bento Osorio10 – 
in zijn tijd een van de meest vermogende Portugese Joden van Amster-
dam –, belegd in voc-aandelen.
 In de vroegmoderne tijd was het voor rijke mediterrane kooplieden 
vrij gebruikelijk om een deel van hun vermogen na te laten ten behoe-
ve van bruidsschatten voor arme weesmeisjes.11 In de Joodse wereld 
bestond zelfs een rijke traditie op dit gebied. Verschillende broeder-
schappen, zoals de Venetiaanse Hebra de Casar Orfas (Vereniging tot 
het Uithuwelijken van Weesmeisjes) en het Amsterdamse Santa Com-
panhia de Dotar Orfas e Donzelas (Heilige Broederschap tot het Uit-
huwelijken van Weesmeisjes en Jongedochters – in de wandelgangen 
‘Dotar’ genaamd), hielden elk jaar een loting waarop ongetrouwde, be-
hoeftige Sefardische meisjes uit de gehele diaspora konden intekenen.12 
Daarnaast creëerden veel vermogende Joden legaten waarop familiele-
den aanspraak konden maken.13 Ook Joseph Soares stelde een dergelijk 
fonds in. Hij besloot de jaarlijkse rente van zijn voc-aandelenpakket na 
te laten aan weesmeisjes en behoeftige vrouwen van zijn familie.14 Als er 
meerdere aanspraken op de jaarlijkse uitkering zouden zijn, moest er, 
net als bij Dotar, geloot worden.
 Het gevolg van de bepalingen uit het testament van Soares was dat 
na zijn dood de beheerders van het fonds (eerst Bento Osorio, na diens 
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overlijden de parnasiem van de Portugees-Joodse gemeente in Amster-
dam) jaarlijks talloze briefjes van verre vrouwelijke familieleden ontvin-
gen. Om te kunnen meedoen in de loterij probeerden zij – en hun belan-
genbehartigers – met behulp van stambomen aan te tonen zowel familie 
als behoeftig te zijn. Dat was een gecompliceerde zaak: verscheidene be-
palingen uit Soares’ testament konden op verschillende manieren wor-
den geïnterpreteerd. Er stond bijvoorbeeld niet omschreven tot in wel-
ke graad van verwantschap je als familie van Soares gold. Ook was het 
onduidelijk wanneer een meisje als ‘behoeftig’ aangemerkt moest wor-
den; sommige meisjes vonden zichzelf behoeftig, simpelweg omdat ze 
een groot bedrag ‘nodig hadden’ om een rijke koopman te kunnen trou-
wen, want daarvoor was een flinke bruidsschat onontbeerlijk. Het was 
dan ook niet verwonderlijk dat de beslissingen van de parnasiem regel-
matig tot conflicten leidden met de aanvragers en hun belangenbeharti-
gers, waarbij in sommige gevallen zelfs de Hollandse rechter uitspraak 
moest doen.15

 In het dossier van het legaat-Joseph Soares komt de naam van Mo-
seh Jessurun d’Oliveira meerdere malen voor: in petities aan de parna-
siem die hij ondertekende als belangenbehartiger voor vrouwelijke fa-
milieleden, maar ook in familiestambomen die werden aangeleverd om 
te kunnen meedingen in de loterij.16 Uit deze documenten blijkt dat Mo-
seh de zoon was van Jacob Jessurun d’Oliveira en Rachel Nunes uit Ve-
netië, het Sefardische centrum dat gold als de moedergemeente van de 
Amsterdamse Portugese gemeente. De naam van Mosehs moeder – Ra-
chel Nunes – verklaart meteen zijn bemoeienis met het legaat: Joseph 
Soares’ moeder heette Maria Nunes – de families Jessurun d’Oliveira 
en Soares waren dus door de familieband van de moeders van Moseh en 
Joseph met elkaar verbonden.
 Uit het dossier is ook op te maken dat Moseh twee zussen heeft ge-
had. De oudste, Sara, had omstreeks 1664 een bruidsschat uit de lote-
rij van het legaat-Soares gewonnen, waarna ze in Venetië was getrouwd 
met de arts Abraham Cardoso.17 Vanwege zijn naam, trouwplaats en 
beroep lijkt het aannemelijk dat deze Abraham familie was van de be-
roemde arts Isaac Cardoso, die tevens verscheidene religieuze werken 
op zijn naam had staan.18 De huwelijkspartner van Mosehs andere zus, 
Clara, kwam eveneens uit een voorname familie. Zij was getrouwd met 
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Caliman Luzzatto, die op zijn beurt waarschijnlijk verwant was aan de 
Venetiaanse opperrabbijn Simone Luzzatto (1583-1663).19

 Op 25 oktober 1700 vond weer een loterij van het legaat-Soares plaats, 
in de maämad van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente. Deel-
nemers aan de loting waren onder anderen de dochter van Clara en Ca-
liman Luzzatto – Sara – en haar nichtje Sara Luchy, de kleindochter van 
Abraham Jessurun d’Oliveira (waarschijnlijk de oom van Moseh).20 Bei-
de meisjes waren afkomstig uit en woonachtig in Livorno. Moseh was 
de belangenbehartiger van de familie in Amsterdam, wat op zichzelf al 
een reden was om bij de loterij aanwezig te zijn. Maar er was nog een 
andere reden: ook Mosehs eigen dochter, de slechts 14-jarige Hanna Jes-
surun d’Oliveira, deed mee aan de loterij. Er hing veel van af: in totaal 
was meer dan 1663 gulden te verdienen – een bedrag dat tegenwoordig 
overeenkomt met ongeveer 16.000 euro.21

 Voor de loterij van dat jaar waren twintig meisjes door de maämad ge-
kwalificeerd om mee te doen. De kans dat Mosehs dochter of zijn nicht-
jes uit Italië zou winnen was dus 15 procent – niet heel groot, maar een 
overwinning was ook zeker niet ondenkbaar. Volgens een vast ritueel 
verrichtten twee jongetjes van de gemeente de loting; er waren namelijk 
twee prijzen te winnen. De troostprijs van 686 gulden – omgerekend 
toch zo’n 6700 euro – werd gewonnen door Abigayl Marques, een le-
raarsdochter uit Amsterdam.22 De spanning steeg: zou een van Mosehs 
kandidaten dan de hoofdprijs winnen? Helaas. Het bedrag van 977 gul-
den ging naar een zekere Lea Jehuda Leao, woonachtig in Londen.23

 Moseh moet teleurgesteld zijn geweest toen zowel zijn dochter als 
zijn nichtjes niet als winnaars uit de bus bleken te komen. En misschien 
vond hij wel dat een van de winnende meisjes eigenlijk niet voldeed aan 
de criteria van het testament van Soares – daar was immers veel discus-
sie over. Waarschijnlijk uitte hij zijn frustraties tegen de brengers van 
het slechte nieuws, de parnasiem. Verbanning uit de gemeente was zijn 
deel.
 Ongetwijfeld moet Moseh diep zijn getroffen door de zwaarte van 
de straf die hij kreeg opgelegd. Maar er was een uitweg: bij goed gedrag 
kon de cherem weer worden ingetrokken. Dat was zelfs helemaal niet 
ongebruikelijk, want van de 72 bekende banvloeken die in de zeventien-
de en achttiende eeuw zijn uitgeroepen, waren er slechts vijf definitief – 
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de banvloek over Baruch de Spinoza, die nooit spijt betuigde voor zijn 
godslasterlijke geschriften, behoorde tot deze categorie.24 In alle andere 
67 gevallen werd de cherem wel herroepen, maar niet dan nadat de ver-
oordeelde zwaar door het stof was gegaan.
 Dat gebeurde ook in de zaak van Moseh d’Oliveira: slechts twee da-
gen na het uitspreken van de ban toonde Moseh zijn ‘diepe berouw’. Hij 
werd weer in genade aangenomen.25 Daarmee was de affaire formeel af-
gedaan: de parnasiem hadden hun autoriteit laten gelden en daarmee 
aan de rest van de gemeente – met name natuurlijk aan de families die de 
maämad voortdurend bestookten met petities over de interpretatie van 
het testament – een signaal van hun macht afgegeven.
 Op Moseh moet het een grote impact hebben gehad dat hij de zwaar-
ste straf kreeg. Helaas was hem niet meer de tijd gegeven om zijn re-
putatie te verbeteren: vijf weken na het uitspreken en het opheffen van 
de ban overleed hij.26 Net als alle gemeenteleden werd hij begraven op 
de Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Op 
zijn zerk kwam de volgende tekst te staan: Sepultura do bemventurado 
e virtuozo varao Mosseh Jesurun de Oliveira – ‘Graf van de gezegen-
de en deugdzame man Moseh Jessurun de Oliveira.’ Dat was niet het 
enige, want op de steen was ook nog ruimte voor een Hebreeuws ge-
dicht, waarin hij als ‘een voornaam geleerde’, ‘wakker tijdens zijn leven’ 
en ‘volmaakt van harte’ werd getypeerd.27 Ondanks zijn ban stond hij bij 
zijn overlijden nog hoog in aanzien.

Van Venetië naar Amsterdam

In 1700 bestond de Portugese gemeente van Amsterdam uit ongeveer 
4000 personen.28 Het overgrote merendeel van hen moet Moseh heb-
ben gekend, of in elk geval van hem hebben gehoord – de uitvaardi-
ging van een cherem was immers geen alledaagse gebeurtenis. Na zijn 
dood raakte Moseh waarschijnlijk vrij snel in vergetelheid. Toch kon Eli 
d’Oliveira in 1942 – 242 jaar na Mosehs dood – in De Sterrenwacht nog 
het een en ander over zijn verstoten voorvader vinden. De beschikbare 
informatie verwerkte Eli ijverig in zijn kwartierstaat: hij vermeldde dat 
Moseh in 1677 was getrouwd met Lea Trevino en dat hij in 1700 in Am-
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sterdam was gestorven. Dat is correct: in de archieven van de Portugese 
gemeente is zowel de ketoeba (huwelijkscontract) uit 1677 als de over-
lijdensakte van Moseh uit 1700 te vinden.29 Maar wat Eli verder in zijn 
kwartierstaat over Moseh noteerde, daar klopte weinig van.
 Zo beweerde Eli dat Mosehs ouders Jacob d’Oliveira en Hester Di-
as Pathoua heetten, dat zij vanuit het Portugese plaatsje Vila Real naar 
Amsterdam waren geëmigreerd, en dat ze daar hun zoon Moseh had-
den gekregen.30 Het is begrijpelijk dat Eli dit beweerde: hij wilde immers 
met zijn kwartierstaat aantonen dat zijn familie rechtstreeks uit Portu-
gal afkomstig was, en dat zijn voorouders als christenen naar Amster-
dam waren gekomen. Om dat te bewijzen was hij overgegaan tot een 
genealogische truc. ‘D’Oliveira’ was een veelvoorkomende Portugese 
naam – het betekende simpelweg ‘van de olijfboom’ – en het was inder-
daad zo dat ene Jacob d’Oliveira met zijn vrouw Hester Dias Pathoua in 
de zeventiende eeuw vanuit Vila Real naar Amsterdam was gekomen. 
Zij hadden alleen niets met de familie van Eli te maken. Uit de informa-
tie in het Soares-archief blijkt immers dat Mosehs vader met een heel 
andere vrouw was getrouwd: Rachel Nunes. Zij kwamen bovendien 
niet vanuit Vila Real naar Amsterdam, maar vanuit Venetië.
 Al vanaf de jaren zeventig van de zestiende eeuw was Venetië hét toe-
vluchtsoord geweest voor conversos die aan de klauwen van de Spaanse 
en Portugese Inquisities probeerden te ontsnappen.31 Zij kwamen daar 
terecht in het ‘getto’, een ommuurd, dichtbevolkt gebied van de stad 
waar Joden uit alle windstreken (Spanje, Duitsland, Italië, de Levant) 
naast, onder en boven elkaar woonden. Al deze Joodse groepen had-
den hun eigen gemeenten en synagogen, maar er was ook veel onder-
linge beïnvloeding op cultureel en religieus gebied. Hierdoor ontstond 
er onder de Sefardiem in Venetië een unieke cultuur, die de Britse his-
toricus Jonathan Israel ‘een smeltkroes’ noemt ‘van intellectueel dyna-
misch maar instabiel, ongevormd maranisme en traditioneel, orthodox 
Balkan-Spaans Jodendom’.32

 Het is onbekend of de ouders van Moseh zelf vanuit het Iberisch 
Schiereiland naar Venetië zijn gekomen, of dat de familie Jessurun 
d’Oliveira al enkele generaties in Venetië woonde.33 Wel staat vast dat 
de D’Oliveira’s ex-conversos waren: de naam ‘Oliveira’ is immers Por-
tugees en ‘Jessurun’ (een verwijzing naar de symbolische naam voor het 
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volk Israël) is een typisch tussenvoegsel dat ex-conversos aan hun naam 
toevoegden om hun Joodse identiteit te benadrukken.
 Aangezien uit het Soares-archief is op te maken dat Mosehs ouders 
in 1639 in Venetië waren getrouwd, is het waarschijnlijk dat Moseh in de 
jaren 1640 in Venetië is geboren. Gezien de vrome families van de huwe-
lijkspartners van Mosehs zussen is het aannemelijk dat de D’Oliveira’s 
ook vroom waren, en dat Moseh een uitgesproken religieuze opvoe-
ding heeft gehad. Dat blijkt bovendien uit het beroep dat Moseh zou 
gaan uitoefenen: hij werd een sofeer, iemand die religieuze documenten 
schreef.34 Ook schreef hij Hebreeuwse gedichten. Hij moet dus een ge-
degen opleiding Hebreeuws hebben genoten.
 De wereld van Mosehs jeugd was die van het Venetiaanse getto, met 
zijn typische mengeling van invloeden uit vrijwel de gehele Joodse dias-
pora. Maar Venetië in de tweede helft van de zeventiende eeuw was niet 
meer het Sefardische wereldcentrum van weleer. Die positie was over-
genomen door Amsterdam, de opkomende handelsstad die sinds het 
einde van de zestiende eeuw steeds populairder was geworden als vesti-
gingsplaats voor converso-kooplieden uit het Iberisch Schiereiland, en 
niet veel later ook voor Sefardiem uit de rest van de diaspora. Venetië 
raakte – mede door een ingrijpende oorlog met de Turken (1645-1669) – 
economisch meer en meer in verval, wat zijn weerslag had op de Sefar-
dische gemeente.35 Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat Moseh als 
jongeman besloot te vertrekken naar het ‘Jeruzalem van het Westen’.36 
Door de snelle groei van de Portugese gemeente van Amsterdam was er 
immers steeds meer werk in de religieuze sector, waarin Moseh als so-
feer en dichter zijn geld verdiende.
 Het is belangrijk om te beseffen dat de eerste vertegenwoordiger 
van de familie Jessurun d’Oliveira duidelijk als Jood in Amsterdam aan-
kwam, en niet – zoals Eli d’Oliveira in 1942 zou beweren – als (nieuw)-
christen. Moseh zal in Venetië wel contact hebben gehad met christe-
nen, want hoewel het getto een afgesloten compartiment in de stad was, 
was er veel interactie met de wereld daarbuiten.37 Maar dat gebeurde 
nooit op basis van gelijkwaardigheid. De Katholieke Kerk en overheid 
van Venetië probeerden door strenge regelgeving het contact tussen Jo-
den en christenen tot een minimum te beperken, en zagen erop toe dat 
de Joden niet integreerden in de Venetiaanse samenleving.38 Joden wa-
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ren bijvoorbeeld verplicht om een rode hoed te dragen, zodat het voor 
iedereen duidelijk was wanneer hij met een Jood van doen had.39 In Am-
sterdam had Moseh niet met dergelijke vernederende maatregelen te 
maken. In tegenstelling tot in Venetië leefden de Joden in Amsterdam 
niet in een ommuurd gebied binnen de stad, en waren er weinig restric-
ties aan hun omgang met christenen – zolang ze zich maar hielden aan 
de regels die het Amsterdamse stadsbestuur hun had opgelegd.
 Die regels waren al in 1616 vervat in een keur, oftewel een verordening. 
Daarin was voor het eerst sprake van ‘die van de Joodtsche Natie’.40 Jo-
den werden getolereerd en mochten hun eigen religie praktiseren. Zeker 
in vergelijking met stadsbestuurders in andere Europese steden gaven 
de ondogmatische Amsterdamse regenten een buitengewoon grote ma-
te van persoonlijke vrijheid aan de nieuwe Joodse inwoners.41 Dat was 
een gedragslijn die de calvinistische stadsbestuurders ook ten opzichte 
van andere religieuze minderheden innamen, al werden Joden minder 
als een bedreiging gezien dan aanhangers van religies binnen het cor-
pus Christianum; Joden stonden simpelweg veel verder van hen af dan 
bijvoorbeeld katholieken of doopsgezinden, en waren daardoor relatief 
gemakkelijk in te passen in de religieuze ordening van de Republiek.42 
De keur bevatte concreet een drietal restricties: Joden mochten zich niet 
geringschattend over de staatsgodsdienst uitlaten, het was hun niet toe-
gestaan om niet-Joden te bekeren, en alle gemeenschap met christelijke 
vrouwen en meisjes was eveneens verboden.43 Buiten deze bepalingen 
werd de Joden in Amsterdam weinig in de weg gelegd om zich te gedra-
gen naar de regels van hun godsdienst. Maar dat was gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan.
 Moseh d’Oliveira, opgegroeid en opgeleid in een puur Joodse omge-
ving, was vertrouwd met de Joodse wetten en gebruiken. Dat gold niet 
voor de conversos die zich zo’n zeventig jaar eerder, rond 1600, direct 
vanaf het Iberisch Schiereiland in Amsterdam hadden gevestigd. Zij 
waren in Amsterdam teruggekeerd tot het Jodendom, maar hadden de-
ze religie op het Iberisch Schiereiland slechts in het geheim en in sterk 
verbasterde vorm kunnen praktiseren. Van de in de Joodse wereld alge-
meen aanvaarde regels en rites hadden ze dus nauwelijks weet; ze waren 
immers ruim een eeuw min of meer afgesloten geweest van die Joodse 
wereld.
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 Daarom hadden de ex-conversos de hulp ingeroepen van geestelijken 
‘van buiten’. De eerste rabbijn van de Sefardische gemeente Beth Jacob 
(Huis van Jacob) – een van de drie Sefardische gemeenten in Amster-
dam die in 1639 met elkaar zouden fuseren tot één Portugese gemeente – 
was zelfs een Asjkenazische Jood uit Emden, namelijk de legendarische 
Mozes Uri-Halevi. Andere rabbijnen kwamen uit Noord-Afrika, of de 
Levant. Verscheidenen van hen hadden een duidelijke band met Venetië: 
de in Saloniki geboren Joseph Pardo was in Venetië bijvoorbeeld lang 
een gerespecteerd geestelijke geweest, maar na een bankroet kwam hij 
in 1608 naar Amsterdam. Enkele jaren later arriveerde de in Venetië ge-
boren en getogen Saul Levi Morteira, die zich misschien wel tot de be-
langrijkste religieus leider van de gemeente zou ontwikkelen. Juist om-
dat deze rabbijnen geen conversos waren – en dus niet op het Iberisch 
Schiereiland waren beïnvloed door het katholicisme – konden ze allerlei 
gebruiken van de ex-conversos die in strijd waren met de Joodse tradi-
tie corrigeren of afschaffen. Ze deden er alles aan de voormalige conver-
sos en hun nazaten om te vormen tot ‘échte’ Joden, die leefden volgens 
de algemeen aanvaarde, orthodoxe regels van de Joodse wereld. Deze 
hadden niet alleen betrekking op grootse zaken zoals verwerping van 
het katholicisme als een afgoderij en het geloof in de Messias, maar be-
helsden ook allerlei details over de synagogale diensten en onderwer-
ping aan de spijs- en reinheidswetten in het dagelijks leven. Zo waren zij 
er medeverantwoordelijk voor dat de zeventiende-eeuwse Portugese ge-
meente van Amsterdam – ondanks pogingen van enkele individuen om 
het tegenovergestelde te bewerkstelligen – een traditionele richting was 
ingeslagen.44

 Er waren nog meer elementen die Moseh bij zijn aankomst in Am-
sterdam herkende. De Amsterdamse Portugese gemeente was namelijk 
niet alleen op religieus, maar ook op organisatorisch gebied schatplich-
tig aan haar Venetiaanse moedergemeente. Dat blijkt alleen al uit de 
naam die de gemeente in 1639 had gekregen na de fusie van de drie klei-
ne Sefardische gemeenten. Die naam was K.K. de Talmud Torah,45 niet 
toevallig precies dezelfde als die van haar Venetiaanse evenknie. En net 
als in Venetië had de organisatie van de gemeente een duidelijk oligar-
chisch karakter. Het bestuur (dat werd aangeduid met dezelfde term als 
de bestuurskamer: maämad) bestond uit zes bestuurders (parnasiem) en 
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één penningmeester (de gabay). Elk halfjaar, aan de vooravond van het 
Joods Nieuwjaar en op de sabbatavond voor het paasfeest, kozen drie 
bestuursleden zelf hun eigen opvolgers, waardoor een roulatiesysteem 
binnen de eigen klasse langdurig gegarandeerd was.46 De maämad had 
bijna onbeperkte macht over de gemeenteleden, wat blijkt uit het twaalf-
de artikel van het eerste reglement van de samengevoegde gemeente: 
‘De maämad zal de macht hebben en gesteld zijn over alle instellingen 
en zaken der gemeente; niemand zal, hetzij alleen of in vereeniging, zich 
tegen zijne besluiten mogen verzetten of schriftelijk protest aanteeke-
nen, zullende zij, die dit ondernemen, met den ban gestraft worden’ – 
Moseh Jessurun d’Oliveira kon er aan het einde van zijn leven over mee-
praten.47

 De uit Venetië afkomstige schoonschrijver kwam hoogstwaarschijn-
lijk in Amsterdam aan in het midden van de jaren zeventig, op een mo-
ment dat de Portugese gemeente op het hoogtepunt van haar roem was. 
Na de Vrede van Münster van 1648 had Amsterdam een aantrekkings-
kracht als nooit tevoren uitgeoefend op Sefardische immigranten uit 
vooral Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië.48 Portugees- en Spaans-
sprekende kooplieden, schrijvers, boekdrukkers en diamantslijpers in 
mediterrane gewaden bevolkten de Amsterdamse grachten, met name 
de grachten rondom het voormalige ‘Vlooyenburg’ (het huidige Water-
looplein): de Nieuwe Heren- en Keizersgracht, maar vooral de Hout-
gracht (die in 1882 gedempt zou worden).49 Deze gracht, waar Spinoza 
opgroeide en waar de (koosjere) vleeshal was gevestigd, gold als cen-
trum van de Joodse buurt.50 Hier was ook de synagoge van de gemeen-
te gelegen, die evenwel gauw krap werd voor de snelgroeiende gemeen-
schap.
 In 1670, waarschijnlijk vlak voor de komst van Moseh naar Amster-
dam, besloten de parnasiem om het succes van de gemeente in steen om 
te zetten: ze gaven het bevel om een enorm synagogecomplex te bou-
wen. De bouw was uiteraard niet gratis; de bouwgrond kostte 21.494 
gulden, de synagoge en haar bijgebouwen niet minder dan 164.565 gul-
den – in hedendaagse prijzen komt dat neer op een totaal van ongeveer 
1,9 miljoen euro.51 Het zegt veel over de florissante staat van de gemeen-
te dat zo snel werd besloten om met dit project te starten; het bedrag 
zou immers grotendeels uit vrijwillige giften moeten worden betaald. 
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Aanvankelijk leek dat geen enkel probleem te zijn. Maar twee jaar na de 
aanvang van de bouw bleek dat de parnasiem zich toch enigszins op de 
situatie hadden verkeken. Ze hadden ook niet kunnen voorspellen dat 
1672 voor de Republiek een ‘rampjaar’ zou worden. De dreiging kwam 
van alle kanten: de Republiek kreeg aanvallen van Frankrijk, Engeland 
en de bisdommen Münster en Keulen te verwerken. Hierdoor stagneer-
de de handel – ook die van Portugese Joden. Historicus Jonathan Israel 
spreekt zelfs van een ‘grote ineenstorting’.52 De bouw van een synago-
ge voor de Portugese gemeente kwam enige tijd stil te liggen vanwege 
een tekort aan financiële middelen. Pas in 1675, na de vrede met Enge-
land, werd de grootste synagoge van Europa geopend. De esnoga was 
een echte ‘kathedraal op z’n Joods’.53 Bij zijn vestiging in Amsterdam 
– waarschijnlijk tussen 1675 en 167754 – had de vrome Moseh een prach-
tige en gloednieuwe godstempel tot zijn beschikking om zich tot de Al-
lerhoogste te wenden.

Moseh d’Oliveira de Italia

Het vroegste bewijs van de vestiging van Moseh Jessurun d’Oliveira in 
Amsterdam is de Hebreeuwse akte van zijn huwelijk met Lea Trevino op 
6 september 1677 binnen de Amsterdamse Portugese gemeente. Op de-
ze ketoeba is tweemaal de handtekening van Moseh te ontwaren.55 In te-
genstelling tot de meeste Sefardische bruidegoms in Amsterdam teken-
de Moseh natuurlijk – hij was niet voor niets sofeer – in het Hebreeuws.
 De choepa (huwelijksinzegening) vond plaats in het synagogecom-
plex en werd gesloten door chacham Isaac Aboab da Fonseca. Deze op-
perrabbijn, die wel eens ‘de populairste persoonlijkheid’56 uit de zeven-
tiende-eeuwse Portugese gemeente is genoemd, was een ver familielid 
van Moseh; ook zijn naam komt veelvuldig voor in het dossier van Jo-
seph Soares. Net als Moseh was hij belangenbehartiger van zijn vrou-
welijke familieleden die wilden meedingen in de loterij, en ook voor 
hem moet de uitkomst van deze loterijen van groot belang zijn geweest; 
als opperrabbijn genoot Aboab een groot prestige, maar zijn salaris was 
relatief laag. Hij was en bleef een ambtenaar in dienst van de parna-
siem.57
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 Hoewel het sinds 1622 verplicht was om alle in het synagogecomplex 
gesloten huwelijken aan te geven bij de gemeente Amsterdam,58 ont-
breken de (onder)trouwaktes van het huwelijk van Moseh en Lea in het 
stadsarchief. Dat is vrij ongebruikelijk; hoewel er onder Sefardiem grote 
weerstand bestond tegen deze registratieplicht, hielden de meesten zich 
hier wel aan.59 Ook is het jammer, omdat uit deze documenten informa-
tie is te halen over familierelaties, leeftijden, adressen en beroepen van 
de huwelijkspartners. Van Moseh zelf is slechts één adres bekend: tus-
sen 1679 en 1681 huurde hij een huis met kelder in de buurt van de vlees-
hal, in het midden van de Portugees-Joodse buurt in Amsterdam.60

 Het huwelijk van Moseh Jessurun d’Oliveira met Lea Trevino toont 
een specifiek kenmerk van de Amsterdamse Sefardische gemeente: de 
door de historicus Daniel Swetschinski beschreven ‘clanstructuur’.61 
Veel Portugese Joden waren oorspronkelijk in groepjes naar Amster-
dam geëmigreerd. Eenmaal in hun nieuwe woonplaats bleven ze met 
elkaar verbonden door zaken, vriendschappen en – vooral – door hu-
welijken van hun zoons en dochters. In het geval van de uit Italiaanse Se-
fardische centra geëmigreerde Joden als Moseh is dan ook een patroon 
zichtbaar, dat zich concentreert rond de families Jessurun d’Oliveira, 
Trevino en Gaon. Zo trouwde Lea Trevino’s zus Sara (1664-1749) met 
Elias Gaon (1659-1731), koopman in koffie en cacao. Haar broer Jacob 
Trevino (1675-1738) trouwde met Elias’ dochter – en dus met zijn eigen 
nichtje – Rebecca Gaon, terwijl de oudste zoon van Moseh en Lea, Ja-
cob Jessurun d’Oliveira (1679-1740), trouwde met Elias’ dochter Han-
na Gaon (1685-1765). Lea (1710-1759), de dochter van Jacob en Hanna, 
trouwde ten slotte met David Trevino (1701-1784), de zoon van Jacob en 
Rebecca. Ook met een andere familie, die van Lopes Colasso, zijn ver-
schillende kruisbestuivingen zichtbaar.
 De betreffende families behoorden binnen hun gemeente tot dezelf-
de economische groep, waardoor bruidsschatten op elkaar af te stem-
men en te betalen waren. De vraag is natuurlijk welke positie deze fami-
lies innamen binnen de sociaaleconomische structuur van de Portugese 
gemeente in Amsterdam. Die is goed te bepalen aan de hand van de be-
lastinggelden die de contribuerende lidmaten (jechiediem) aan de ge-
meente afdroegen voor zaken als het onderhoud van de synagoge, het 
onderwijs, personeel en het onderhouden van de bedeelden. Alleen ge-
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trouwde en meerderjarige mannen met een aanzienlijk inkomen kon-
den zich jachied noemen en moesten dus belasting betalen; aan het eind 
van de zeventiende eeuw waren dat er zo’n 450. Hun grote voorrecht 
was dat ze recht hadden op een gereserveerde zitplaats in de snoge. De 
circa 3550 overige gemeenteleden waren niet-contribuerende leden62 
(congregantes – vaak minderjarige mannen), bedeelden (pobres) en vrou-
wen.63 Vanzelfsprekend hadden congregantes en pobres geen eigen zit-
plaatsen in de snoge, maar moesten zij tijdens diensten zelf een plekje 
zoeken aan de zijkanten.
 De belastingen bestonden uit verschillende aanslagen. Allereerst was 
er de finta, de vaste belasting die elk halfjaar werd geïnd. De parnasiem 
bepaalden op basis van algemene welstand voor hoeveel gulden een ja-
chied moest worden aangeslagen. Hoe deze bedragen precies werden 
berekend is tot op de dag van vandaag een raadsel; in de reglementen 
van K.K. de Talmud Torah staat er niets over vermeld en geen van de 
vele onderzoekers van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse Sefardiem 
kon er tot dusver de vinger op leggen. Aangezien de finta-bedragen zeer 
divers waren en tot op de stuiver precies werden vastgesteld, lijkt het 
aannemelijk dat de parnasiem een bepaalde formule toepasten. Zeker 
is in elk geval dat de aanslagen, die steeds voor een aantal jaren werden 
vastgesteld, varieerden van 2 tot 200 gulden per jaar. Slechts circa 4 pro-
cent van de jechiediem betaalde meer dan 100 gulden. Dat was de abso-
lute economische toplaag van de gemeente, waaruit de meeste parna-
siem voortkwamen. Verreweg het grootste deel van de leden, ongeveer 
75 procent, betaalde minder dan 30 gulden.64

 Maar de finta was niet het enige belastinggeld dat de jechiediem af-
droegen. Ook waren er de promessas – vrijwillige bijdragen die tijdens 
diensten werden geïnd in de snoge. Aan de hand van de hoogte van deze 
bedragen is de mate van betrokkenheid bij de gemeente enigszins af te 
lezen; jechiediem die niet tot de toplagen behoorden, maar zich wel op-
stelden als vrome en actieve gemeenteleden, betaalden doorgaans een 
relatief hoog bedrag aan promessas. Ten slotte bestond nog een derde 
belastingsoort: de imposta. Deze bestond uit een percentage op de (ver)-
koop van voc- en wic-aandelen en allerhande producten als goud, zil-
ver en diamanten.65 Jechiediem die zich niet met deze handel bezighiel-
den hoefden deze belasting uiteraard niet te betalen.
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 Moseh Jessurun d’Oliveira werd in 1677, het jaar van zijn huwelijk 
met Lea Trevino, voor het eerst aangeslagen voor de belastingen van 
zijn kerkgemeente.66 Hij betaalde het daaropvolgende jaar ruim 4 gul-
den aan finta en bijna 2,5 gulden aan promessas – lage bedragen, die aan-
geven dat hij weliswaar vermogend genoeg was om belasting te moeten 
betalen, maar tot de laagste klasse van jechiediem behoorde. Dat is niet 
zo gek, want de salarissen in zijn branche stonden in geen verhouding 
tot de inkomsten van de vermogende Sefardische kooplieden, die met 
hun internationale handelskantoren grote winsten vergaarden.
 Het finta-patroon van Moseh bleef in de jaren na 1677 stabiel.67 Op-
vallend genoeg is hij enkele malen niet opgenomen onder zijn officiële 
naam, maar onder zijn bijnaam: Moseh d’Oliveira de Italia. Dat gebeur-
de waarschijnlijk om onderscheid te maken met D’Oliveira’s die uit an-
dere plaatsen afkomstig waren. Een ander opmerkelijk gegeven is dat 
Moseh tussen 1689 en 1691 in het geheel niet op de lijsten voorkomt. 
De reden hiervan kan gelegen zijn in een buitenlandse reis, maar zijn af-
wezigheid kan ook met zijn financiële situatie te maken hebben gehad. 
Die was niet florissant; bij terugkeer op de lijst in 1691 betaalde hij al-
leen promessas (bijna 4 gulden) en werd hij niet voor finta aangeslagen. 
Dat bleef het geval tot halverwege 1695. De laatste vijf jaar van zijn leven 
droeg hij financieel niets meer bij aan de gemeente – misschien had hij 
vanwege de ouderdom geen inkomen meer gehad, of was zijn carrière in 
het slop geraakt.
 Over die carrière zijn de gegevens schaars. Er is slechts één door Mo-
seh geschreven Hebreeuwse tekst uit 1695 overgeleverd.68 Die is wel 
meteen uiterst interessant. Het is een lofdicht van negentien strofes 
over het Bijbelse verhaal van het offer van Isaac, geschreven ter ere van 
het feest Simchat Tora (Vreugde der Wet), waarop Joden vieren dat de 
jaarcyclus van het lezen van de Tora ten einde is. Binnen elke Joodse ge-
meente wordt er voor deze gelegenheid een Catan tora (bruidegom der 
wet) en een Catan Beresjiet (bruidegom van de Genesis) aangesteld, ge-
respecteerde leden van de gemeente die de eer krijgen toebedeeld om 
het laatste stukje van de oude en het eerste stukje van de nieuwe cyclus in 
de synagoge voor te lezen. In 1695 hadden respectievelijk de jechie diem 
Abraham Bueno de Mesquita en Abraham Bueno Henriques, allebei 
mannen die zich sterk inzetten voor allerlei religieuze en charitatieve ge-
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nootschappen, deze functies binnen de Amsterdamse Portugees-Jood-
se gemeente gekregen.69 Vandaar dat het gedicht een voortdurend spel 
speelde met het Hebreeuwse woord ‘tov’, wat ‘goed’ betekent in het Ne-
derlands en ‘bueno’ in het Spaans – de eerste achternaam van beide ere-
functionarissen. De twee Abraham Bueno’s werden zeer geprezen; ze 
behoorden ‘tot de besten van het land’.70

 Het gedicht, dat zowel door een student Hebreeuws als een He-
breeuwse handschriftdeskundige uitgebreid is geanalyseerd, bevat ook 
elementen die iets zeggen over de maker ervan.71 Allereerst is het manu-
script geschreven in een net handschrift – Moseh moet een vakkundige 
sofeer zijn geweest.72 Hij heeft het bovendien ondertekend, wat betekent 
dat hij zelf de dichter was. Moseh tekende dus niet alleen vastomlijn-
de Hebreeuwse formules op, maar hij had ook de capaciteiten om ei-
gen poëzie te produceren. De tekst zelf is van een hoog niveau, vol ver-
wijzingen, woordspelingen en diepere lagen. Het gedicht toont aan dat 
Moseh een diepgaande kennis had van het Hebreeuws, de Bijbel en de 
midrasj (commentaar op de Tora). Opvallend is verder dat Moseh veel-
vuldig Spaanse, Italiaanse en Aramese uitdrukkingen gebruikte, die hij 
vertaalde in het Hebreeuws. Dit is te verklaren vanuit de religieuze op-
leiding die Moseh had gekregen in Venetië, waar invloeden uit de he-
le Joodse wereld samenkwamen. Misschien wijzen de Italiaanse en 
Spaanse elementen bovendien op trots op zijn eigen afkomst. Ten slotte 
kunnen de Hebreeuwse handschriftdeskundigen uit zijn schrijfstijl op-
maken dat Moseh een voor die tijd moderne opvatting over het gebruik 
van het Hebreeuws huldigde: hoewel het een heilige taal is, schrok Mo-
seh er niet voor terug om subtiele veranderingen in de zinsbouw aan te 
brengen.73 Het is een kenmerk dat gezien Mosehs opstandige gedrag aan 
het einde van zijn leven niet verbaast.
 Een dergelijk lofdicht schrijven was een eervolle, maar allerminst een 
eenvoudige opdracht. Moseh moet er lang aan hebben gewerkt – wel-
iswaar tegen betaling, maar die kan niet heel hoog zijn geweest. Men-
sen met intellectuele beroepen verdienden (en verdienen) doorgaans nu 
eenmaal minder dan handelaren. Dat is bijvoorbeeld mooi te zien aan 
het ‘finta-patroon’ van koopman Elias Gaon, de echtgenoot van Mosehs 
schoonzus Sara Trevino. Elias begon in 1678, dus in dezelfde periode 
als Moseh, met gelden af te dragen voor het algemeen belang. In het be-
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gin betaalde hij slechts 2 gulden per jaar; in 1682 was dit bedrag al op-
gelopen tot 10 gulden. In 1694 betaalde hij zelfs 16 gulden finta per jaar. 
Hij had zich toen al ontwikkeld tot een gerespecteerd gemeentelid, dat 
in aanmerking kwam voor bestuursfuncties binnen verschillende broe-
derschappen van de gemeente: in 1683 was hij bijvoorbeeld verkozen tot 
bestuurslid van Honen Dalim (Bescherming van de Armen), een vereni-
ging die zieke gemeenteleden bijstond, gebeden voor overledenen op de 
begraafplaats in Ouderkerk uitsprak en wekelijks brood uitdeelde aan 
behoeftige weduwen.74 Een jaar later zat hij in het bestuur van Maskil 
el Dal (Die de Armen Gadeslaat), eenzelfde soort broederschap die be-
hoeftige gemeenteleden ondersteunde die om een of andere reden niet 
in aanmerking kwamen voor uitdeling uit de armenkas van de gemeen-
te.75 Bij Moseh was duidelijk een tegenovergesteld patroon te zien; hij 
begon op hetzelfde niveau als Elias – beiden behoorden immers tot de-
zelfde sociaaleconomische groep –, maar schipperde vervolgens tussen 
de jechiediem- en congregantes-status.76

 Leverde Mosehs carrière in materieel opzicht misschien niet veel op, 
zijn huwelijk was wel vruchtbaar gebleken. Tussen 1679 en 1692 kre-
gen Moseh en Lea vier zoons en een dochter, terwijl één kindje leven-
loos werd geboren. Volgens goed Sefardisch gebruik werden de eerste 
twee zoons naar beide grootvaders aan respectievelijk vaders- en moe-
derskant genoemd:77 Jacob (1679-1740) en David (1682-1727). De namen 
van de overige kinderen, Abraham (1684-1732), Hanna (1686-1759) en 
Elias (1692-1751), verwezen waarschijnlijk naar andere familieleden als 
oudooms en oudtantes. In totaal kregen Moseh en Lea dus vier zonen 
– ruim voldoende om de naam Jessurun d’Oliveira nog lang in stand te 
kunnen houden.

Welstand

Wat weten we over de kinderen van Moseh en Lea? Allereerst kunnen 
we uit hun trouwaktes afleiden dat het gezin in het eerste decennium 
van de achttiende eeuw, dus na de dood van Moseh, enige jaren op de 
Weesperstraat en op de Rapenburgerstraat heeft gewoond. Beide stra-
ten lagen midden in de Joodse wijk, die zich uitstrekte over de stadsei-
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landen Uylenburg, Rapenburg en Marken. In de loop van de achttiende 
eeuw zou vooral de Rapenburgerstraat vrijwel uitsluitend worden be-
volkt door armlastige Asjkenaziem, Joden die vanaf de jaren twintig van 
de zeventiende eeuw uit Duitsland, Polen en andere delen uit Centraal- 
en Oost-Europa waren gevlucht voor de grootschalige pogroms die daar 
plaatsvonden. Hoewel zij de Sefardiem spoedig in aantal zouden over-
treffen, was dat in 1700 nog niet het geval. Beide bevolkingsgroepen wa-
ren in aantal bijna even groot,78 en de Rapenburgerstraat was typisch 
een straat waarin ze elkaar tegenkwamen. Sefardiem uit de middenklas-
sen woonden er zij aan zij met Asjkenaziem uit de hoogste klassen.79

 De straten waarin de familie aan het begin van de achttiende eeuw 
woonde, zijn in overeenstemming met de financiële situatie van Mo-
seh tijdens zijn leven. Hij had nooit genoeg verdiend om zich een huis te 
kunnen veroorloven op een van de grachten, waar de gegoede Sefardi-
sche kooplieden resideerden. Na zijn dood moet het gezin er financieel 
nog minder goed voor hebben gestaan. Maar er waren betere tijden op 
komst. Daar zag het eerst nog niet naar uit: na haar verlies bij de loting 
van het Soares-legaat in 1700 had Mosehs dochter Hanna nog twee keer 
– in 1703 en 1706 – tevergeefs meegedaan aan de lotingen.80 Toch lukte 
het haar uiteindelijk om een welgestelde echtgenoot te vinden: in 1707 
trouwde ze op 21-jarige leeftijd met Aron Abendana, een jachied die in 
het jaar van zijn huwelijk het aanzienlijke bedrag van 31 gulden aan pro-
messas afdroeg aan de gemeente.
 Twee jaar later volgde Hanna’s oudere broer Jacob, die – zoals al ge-
zegd – trouwde met zijn nichtje Hanna Gaon. Huwelijken tussen fami-
lieleden waren bij de Portugese Joden in de West-Sefardische diaspora 
eerder regel dan uitzondering – de beroemde zeventiende-eeuwse rab-
bijn Menasse ben Israël noemde een huwelijk tussen neven en nichten 
zelfs ‘het meest te prefereren’.81 Huwelijken binnen families waren zelfs 
moeilijk te vermijden, want zoveel andere mogelijkheden waren er niet 
om geschikte huwelijkskandidaten binnen de eigen stand te vinden. 
Soms gaf dit problemen, want huwelijken tussen bepaalde directe fami-
lieleden (zoals tussen oom en nicht) waren verboden volgens het Hol-
landse huwelijksrecht – in die gevallen moest de stedelijke overheid dis-
pensatie verlenen.82 Voor het voorgenomen burgerlijk huwelijk tussen 
Jacob en Hanna hoefde dat niet: ondanks veel discussies over dit punt 
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waren huwelijken tussen volle neef en nicht in Holland – in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld in Gelderland en Overijssel – toegestaan.83

 De huwelijksovereenkomst deed Jacobs financiële situatie geen 
kwaad. Daarin werd namelijk bepaald dat Hanna 4000 gulden inbracht, 
het equivalent van ongeveer 30.000 euro in de huidige tijd. Van deze 
4000 gulden bestond 1000 gulden uit contanten, 600 gulden uit juwe-
len, goud en zilver, en 340 gulden uit linnen en wollen kleren. Verder we-
ten we dat Elias Gaon naar goed Joods gebruik aan zijn dochter en haar 
man de mogelijkheid bood om gedurende vier jaar bij hem in te trek-
ken.84 Kost en inwoning (ter waarde van 2000 gulden) zou hij financie-
ren. Jacob en Hanna maakten dankbaar van zijn aanbod gebruik, maar 
besloten na een jaar toch een eigen woning te zoeken. Het restant van 
het gereserveerde bedrag voor ‘spijs en dranken’ – 1500 gulden – maak-
te Elias Gaon in drie jaarlijkse termijnen alsnog aan zijn schoonzoon 
over.85

 Het beroep van Jacob is onbekend. Het zou goed kunnen dat hij net 
als zijn vader intellectueel werk kreeg, maar dat is speculeren. Wel we-
ten we dat hij gedurende zijn leven een klein bedrag aan finta bleef beta-
len, terwijl zijn afdracht aan promessas meestal significant hoger was – 
hij moet dus een actief gemeentelid zijn geweest.86 Verder is bekend dat 
hij aan het einde van zijn leven zijn vrouw tot voogd over zijn kinderen 
maakte, dat hij in 1740 stierf in zijn huis aan de Nieuwe Keizersgracht en 
dat hij een boedel ter waarde van ongeveer 3485 gulden naliet.87 Vergele-
ken met zijn vader had hij dus duidelijk meer te besteden gehad.
 De jongere broers van Jacob ging het in economisch opzicht nog 
meer voor de wind. Bij de eerste finta-aanslag van Abraham Jessu-
run d’Oliveira (1684-1732) in 1710 moest hij 4 gulden betalen, maar na 
slechts zeven jaar was het bedrag al gestegen tot 21 gulden per jaar, plus 
een aanzienlijk bedrag aan promessas.88 Dit betekent dat hij op 33-ja-
rige leeftijd behoorde tot de rijkste 20 procent van de hele gemeente.89 
De zaken moeten voorspoedig zijn gegaan. Dat blijkt ook uit Abrahams 
boedelinventaris, opgesteld na zijn dood in 1732.90 Deze biedt een mooie 
inkijk in het leven van een gegoede Portugees-Joodse koopman uit het 
begin van de achttiende eeuw. Naast veel andere producten stonden op 
de lijst:
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Op zolder
Drie tapijten en enige Spaanse vloermatten à 40 gulden

Op de tweede zolder
Zes oude schilderijen à 2 gulden

Op de achterzolder
Een klein spiegeltje en acht schilderijtjes à 4 gulden
Een Oost-Indische kist à 6 gulden
Een ledikantje met een rode laag behangsel à 12 gulden
Drie matrassen, een peluw met twee kussens en twee dekens van een oud 
ledikantje à 36 gulden
Een Delfts stelletje met een kom à 3 gulden

Op de voorkamer
Een ledikant met een geel behangsel à 30 gulden
Een Engels kabinetje à 40 gulden

Op de ‘pronckkamer’
Een grote spiegel met een vergulde lijst à 70 gulden
Twaalf Engelse notenbomen stoelen en een tafeltje à 60 gulden
Een theeblaadje met een dozijn theegoed à 6 gulden
Een Engels veldbedje met een rood satijnen hangsel à 50 gulden
Een ledikant met een rood satijnen behangsel à 60 gulden
Zesenzestig bedlakens à 300 gulden
Zesendertig tafellakens à 36 gulden
Tachtig servetten in soorten à 30 gulden
Zesendertig maathemden à 36 gulden
Tachtig hemden, alle met kant à 320 gulden
Zesendertig halsdoeken à 32 gulden
Dertig slaapmutsen à 8 gulden
Twintig witte rokken à 50 gulden
Een blauwe zijden gebandeerde Javaanse rok à 50 gulden
Een witte damasten lamaar en rok à 32 gulden
Een rode grijze lamaar en rok met een fluwelen voering à 23 gulden
Een gebloemde zijden japon en rok à 20 gulden
Een blauwe satijnen rok à 35 gulden
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Op het achterkamertje
Een glazen kastje met enig porselein à 25 gulden

In de zij(del)kamer
Een Engels schrijfcomptoirtje à 30 gulden
Tweeëntwintig diverse koppen en twaalf chocoladekoppen à 50 gulden

In de binnenkamer
Zeven schalen, twaalf paar koffiegoed, zes chocoladekoppen en porselein 
à 15 gulden
Zeven schalen en drie dozijn koffie- en theegoed, twee kannetjes en enige 
flesjes à 20 gulden
Twee grote schalen met een klapmuts en achttien paar thee-, koffie- en cho-
coladegoed en enig klein porselein à 32 gulden

In de keuken
Een ‘hanucalamp’ en enig blikwerk à 2 gulden
Een zilveren ‘sabbatlamp’ van vreemde keur à 356 gulden en 4 stuivers
Een olie-en-azijnblok à 83 gulden en 4 stuivers
Een zilveren bakje, twaalf lepels en een zoutvat à 337 gulden en 21 stuivers
Een schenkbord en een mosterdpot à 106 gulden en 8 stuivers
Een schotel van een ‘sabbatlamp’ van vreemd zilver à 343 gulden en 16 stui-
vers
Een gouden horloge met haak en ketting à 200 gulden
Een gouden bel met een kemia à 308 gulden
Vijf snoeren pareltjes à 308 gulden en 16 stuivers
Een carcant [collier] met 33 diamanten à 150 gulden
Drie carcantjes met resp. 11, 18 en 19 diamantjes à 350 gulden

Obligaties, vaste goederen en verdere effecten
Vijfentwintig obligaties in de loterij van 12 miljoen. 2000 per stuk. In totaal 
à 50.000 gulden
Duizend pond Vlaams kapitale actiën in de Oost-Indische Compagnie
Duizend pond sterling in de Royaale Bank van Engeland te Londen
Een huis en erf op de Herengracht, in leven door de overledene bewoond 
geweest
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Een huis en erf op de Weesperstraat
Een huis en tuin genaamd ‘De Drie Roozen’ in Maarssen
In banco dezer stede 3293 gulden en 3 stuivers
In kas gevonden 35 gulden en 18 stuivers
Zesendertig balen snuiftabak op zolder
Schuld van Abraham de Paz: 322 gulden
Schuld van Samuel Vaz: 258 gulden
Schuld van Abraham van David Gabay: 352 gulden en 6 stuivers.

De meubelen waarmee je je woonkamer inricht, de kleding die je draagt, 
de spullen die je gebruikt – allemaal zeggen ze iets over de manier waar-
op je jezelf ziet, en hoe je door de buitenwereld gezien wilt worden. Dat 
is vandaag de dag zo, maar was vroeger niet anders. Aan de hand van de 
boedelinventaris van Abraham Jessurun d’Oliveira is het dus mogelijk 
om een beetje dichter bij de identiteit van deze achttiende-eeuwse Se-
fardische koopman te komen.
 Allereerst kunnen we vaststellen dat Abraham aan het einde van zijn 
leven inderdaad tot de bovenlaag van de Sefardische gemeente heeft be-
hoord: de grote hoeveelheden chique kleding en serviesgoed, de dure 
sieraden, de waardevolle aandelenpakketten, de drie huizen – allemaal 
wijzen ze op materiële welstand. Natuurlijk, er bestonden Sefardische 
kooplieden die nóg rijker waren en nóg meer bezittingen hadden – er 
zijn boedelinventarissen bekend waarbij die van Abraham verbleekt91 –, 
maar het kan niet anders of Abraham verkeerde in gegoede kringen. Al-
leen in de inboedels van de hoogste standen kwamen beklede ledikan-
ten, stoelen van notenhout, vergulde spiegellijsten en grote hoeveelhe-
den sierporselein voor.92 Ook Abrahams dertig slaapmutsen duiden op 
welstand: minder welgestelde achttiende-eeuwers sliepen naakt of al-
leen in hun hemd.93

 De herkomst van de spullen in Abrahams huis is eveneens interessant. 
De vele schilderijtjes en het Delfts blauw zijn typische Nederlandse pro-
ducten, die in vrijwel alle interieurs van niet-armlastige inwoners van de 
Republiek te vinden waren.94 En net als veel van zijn collega-kooplieden 
was Abraham duidelijk gevoelig voor de mode om goederen afkomstig 
uit de hele wereld in het huisraad op te nemen. Daarvoor hoefde hij ove-
rigens geen verre reizen te maken: vroegmodern Amsterdam was een 
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internationale stapelmarkt waar veel exotische producten werden aan-
geboden. Spullen als de Engelse meubelen in de ‘pronckkamer’ of de du-
re Javaanse rok van Abrahams vrouw Ribca Levie gaven het echtpaar 
Jessurun d’Oliveira een kosmopolitisch elan – een elan dat het maar al te 
graag wilde uitstralen.95

 Er was weinig dat de inboedel van Abraham deed verschillen van die 
van Hollandse kooplieden uit dezelfde periode. In tegenstelling tot an-
dere Sefardiem zijn er in Abrahams boedelinventaris nauwelijks ele-
menten vinden die verwijzen naar zijn Iberische afkomst: geen ‘Spaanse 
en Portugese kleren’, geen Portugees zilverwerk, geen Iberische meu-
belen.96 Alleen de Spaanse vloermatten op zolder zouden kunnen ver-
wijzen naar het land van Abrahams voorvaderen, al werden dergelijke 
matten in grote hoeveelheden door Nederlandse handwerkslieden ge-
produceerd en verkocht.97 De afwezigheid van Iberische goederen is te 
verklaren uit het feit dat de D’Oliveira’s niet rechtstreeks uit Spanje of 
Portugal naar Amsterdam zijn gekomen, maar via Venetië. Bovendien is 
het goed mogelijk dat de familie enkele generaties in deze Italiaanse stad 
heeft gewoond alvorens Moseh d’Oliveira naar Amsterdam emigreer-
de, waar hij vijf kinderen kreeg, die zijn bezittingen onderling verdeel-
den. Het zou dus al met al een klein wonder zijn geweest als in de inboe-
del van Abraham nog Iberische familiebezittingen waren aangetroffen. 
Wat wel had gekund was dat Abraham Iberische goederen zou hebben 
aangeschaft om uiting te geven aan een mogelijke trots op zijn Iberische 
afkomst, maar dat is blijkbaar niet het geval geweest.
 Toch bevatte Abrahams inboedel enkele spullen die je nooit bij Hol-
landse kooplieden zou aantreffen. Het gaat om de chanoekia, de zilveren 
sabbatlamp met schotel en de gouden bel met kemia (een Joodse amu-
let). Ondanks de hoge waarde van deze artikelen – bij elkaar 1009 gul-
den (het equivalent van ongeveer 11.500 euro) – stonden ze niet in de 
pronkkamer, maar in de keuken, een plek die bestemd was voor regel-
matig gebruik van de spullen in de intimiteit van de familie. De aanwe-
zigheid van deze judaïca toont aan dat het Jodendom een wezenlijk on-
derdeel was van Abrahams identiteit.98

 Dan zijn er de zesendertig balen snuiftabak. Dit bezit wijst erop dat 
Abraham een tabakshandelaar is geweest. De zaken waren blijkbaar 
goed genoeg gegaan om een buitenhuis in Maarssen te kunnen bekos-
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tigen. In dit dorp aan de Vecht vestigden zich in de zeventiende en acht-
tiende eeuw vrij veel Portugese Joden. De luxe buitenhuizen boden ver-
koeling in de zomer, verleenden een uitwijkmogelijkheid in het geval 
van een eventuele pestuitbraak in Amsterdam, en in de tuinen was ge-
noeg plaats voor het bouwen van cabanas (loofhutten) tijdens Soekot 
(het Loofhuttenfeest).99 Dat gold ook voor de tuin van het huis ‘De Drie 
Roozen’, dat gelegen was op de Maarssense Herengracht.100 Het huis 
bevond zich om de hoek van de Portugese synagoge Neveh Salim (Oase 
van Vrede), die in 1720 – ondanks tegenstand uit kerkelijke kringen – was 
geopend.101 In de perioden dat Abraham in zijn buitenhuis vertoefde kon 
hij dus religieuze diensten bijwonen. Overigens ging de Hollandse ta-
baksindustrie na 1720 snel achteruit door protectionistische barrières 
tegen import van snuif en tabak in Duitsland en Scandinavië.102 Abra-
ham heeft de beste jaren waarschijnlijk nog net kunnen meebeleven.
 Het belangrijkste bewijs van de opgeklommen sociale positie van 
Abraham wordt geleverd door de plaats van zijn woonhuis: aan de Am-
sterdamse Herengracht ‘over den Plantagie’, dus wat tegenwoordig de 
Nieuwe Herengracht heet. Daar woonden de rijkste Portugese Joden. 
Toch behoorde Abraham niet tot de bestuurselite van de gemeente: hij 
had weliswaar een goede zitplaats in de snoge – op de derde lange bank 
vanaf de plaats van de parnasiem103 –, maar hij is nooit in aanmerking 
gekomen voor een bestuurszetel in de maämad. En voor zijn graf op de 
Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel betaal-
de hij ‘slechts’ 30 gulden, waar de allerrijksten 50 gulden neertelden.104 
Maar met enige goede wil is het wel voor te stellen hoe deze tabakshan-
delaar in zijn zijden maathemd over de grachten flaneerde. Bijvoorbeeld 
om een bezoekje te brengen aan zijn broer Elias, want die woonde ook 
aan de Amsterdamse grachten.

Elias Olivier

Elias Jessurun d’Oliveira en zijn vrouw Gracia Sasportas woonden 
niet op de Heren-, maar op de Keizersgracht, tussen de Amstel en de 
Weesperstraat – om de hoek bij Abraham dus. Hier woonden vrijwel 
alleen welgestelde Portugese kooplieden en effectenhandelaren. Dat 



57

blijkt wel uit een bron die tijdens Elias’ leven is opgesteld: het Kohier van 
de Personeele Quotisatie uit 1742. Omdat de defensie van de Republiek 
vanwege de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) op orde moest 
worden gebracht, was de provincie Holland genoodzaakt geweest om 
een lening van 3 miljoen gulden af te sluiten. Om de schuld af te lossen 
werd besloten tot een progressieve maatregel: het heffen van een speci-
ale belasting – de Personeele Quotisatie – voor alle ingezetenen met een 
jaarinkomen van ten minste 600 gulden. Daarom maakte Provinciale 
Staten een raming van gezinshoofden met een dergelijk inkomen. Ook 
de huur en de aantallen dienstbodes, buitenplaatsen, rij- of vaartuigen 
en paarden waren van invloed op de schatting. Het begrip ‘huur’ moet 
hier trouwens niet al te letterlijk worden genomen, maar is meer te zien 
als een indicatie van de waarde van het huis. De bewoners van de pan-
den op de Keizersgracht waren namelijk vrijwel allen huiseigenaren.
 Elias en zijn buren werden als volgt in het kohier van de Personeele 
Quotisatie opgenomen:105

Verp.nr.106 na a m qualiteit Dienstb. Huur Inkomen

4694 Salsedo, Ar. Beunhaas 1 325 1000

4695 Olivier, El. Beunhaas 1 310 1000

4696 Pisiotte, Aron Rentenier 1 310 2500

4698 Pinje, Dav. la Koopman 1 595 2000

4698 Fr. de Prado Koopman 5 650 5000

4699 Floris, Abr. 

Levi 

Koopman 2 500 3000

4700 Sousa, Dan.

Henr. de

Koopman 1 400 1000

4700 Muijser, J.H. Beunhaas 1 1000 n.t.

4701 Mesa, Is. v. 

Joseph de

Koopman 3 500 4000

4702 Costa, Man.

Jos.Telles da

Koopman 2 400 2000

4703 Castro, Dav. 

Henr.

Koopman 2 500 3000
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Van deze elf buren waren er tien van Portugees-Joodse afkomst; al-
leen J.H. Muijser paste wat dit betreft niet in het rijtje. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de Nieuwe Keizersgracht in de eerste helft van 
de achttiende eeuw ook wel ‘Portugezengracht’ werd genoemd. Van de 
Portugezen op deze gracht behoorde Elias tot de minst verdienenden, 
maar met zijn 1000 gulden inkomen wel tot de ongeveer 7000 meest 
vermogenden van Amsterdam, ofwel de rijkste 4 procent van de bevol-
king.107 Hij moest in 1742 15 gulden bijdragen aan de verdediging van de 
Republiek. De benaming ‘beunhaas’ had in de achttiende eeuw overi-
gens een minder negatieve connotatie dan tegenwoordig. De term slaat 
op het feit dat Elias niet tot een gilde behoorde; Joden werden immers, 
net zoals in de rest van Europa, niet toegelaten tot de meeste gilden. Bij 
de gilden waartoe zij wel werden toegelaten – zoals die van de make-
laars, artsen, chirurgijns, apothekers en boekhandelaren; allemaal be-
roepen waarin veel Joden werkzaam waren – was hun aantal gelimi-
teerd.108 Elias behoorde niet tot deze selecte groep; zoals zoveel Joodse 
kooplieden en handelaren was hij niet gecertificeerd voor het werk dat 
hij deed.109

 Net als zijn broer Abraham had Elias bij zijn dood in 1751 nog een 
paar andere panden in bezit: een huis in de Weesperstraat – waarschijn-
lijk zijn ouderlijk huis – en een in de Joden Houttuinen. Verder bezat hij 
tijdens zijn leven twee verdiepingen van een pand op de Stromarkt en 
een hypotheek op een huis op Vlooyenburg. Deze drie laatste wonin-
gen had hij voor de verhuur bestemd; in 1748 ontving hij voor de kamers 
op de Stromarkt bijvoorbeeld huur van David Crespo, Eliau Jessurun, 
Johannes van den Lenden, Nathan Salomons, Leycie Lengert en Sara 
de Mattos. Op de Joden Houttuinen woonden Michel Alexander, Han-
na Jacobs, Manuel Marcos, Mozes Meyer Cohen, Endela Leyps, Engel 
Roeben en Ester de Mattos. Aan de namen te zien ging het om een ge-
varieerd gezelschap, dat illustreert hoezeer Sefardiem, Asjkenaziem en 
niet-Joden in het arme deel van de Amsterdamse Jodenbuurt door el-
kaar heen woonden.110

 Maar de verhuur van kamers zorgde niet voor zijn hoofdinkomsten. 
Elias was van oorsprong een handelaar in koffie en cacao. In 1713, op 
21-jarige leeftijd, begon hij samen met zijn oudere broer David een com-
pagnieschap.111 Dat was meteen het jaar dat hij voor het eerst zijn finta 
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van 4 gulden betaalde. De samenwerking tussen de broers ging door tot 
1727, toen David overleed en werd begraven in een ‘f 50-graf’ (de hoog-
ste categorie).112 In 1745 ging Elias een nieuw compagnieschap aan, na-
melijk met zijn schoonzoon Abraham Dias Gutierres (1720-1774). Die 
was in 1744 met Elias’ dochter Hanna getrouwd, waarbij hij een dote 
(bruidsschat) van niet minder dan 10.000 gulden (equivalent: 114.225 
euro) had ontvangen. Onder de firmanaam ‘Olivier & Gutierres’ sloten 
Elias en Abraham voor zes jaar een contract voor de handel in Engelse 
fondsen.
 Wat natuurlijk opvalt aan de firmanaam Olivier & Gutierres is dat 
Elias niet zijn eigen achternaam gebruikte, maar een vernederlandsing 
ervan – iets wat overigens meer familieleden deden. De Sefardiem kon-
den zich inmiddels vlot in het Nederlands uiten. Ze lardeerden hun Por-
tugees – de taal die ze onderling spraken en waarin bijvoorbeeld ook de 
boekhouding van Elias’ firma was opgesteld – bovendien met Hollandse 
leenwoorden.113 Het is dan ook verleidelijk om de Nederlandse spelwijze 
van zijn naam uit te leggen als een verwijdering van de binding met de 
Sefardische achtergrond, en het is zeker zo dat een bepaalde mate van 
acculturatie moet hebben meegespeeld.114 Maar Elias was voor alles een 
Sefardische handelaar. Hij begaf zich in Sefardische kringen, woonde 
in een buurt waar veel Portugese Joden woonden, betaalde keurig zijn 
finta en had een gereserveerde zitplaats in de snoge. Wellicht riep Eli-
as’ ietwat ingewikkelde achternaam simpelweg vragen op bij collega-
handelaren, die vaak helemaal geen Joodse of mediterrane achtergrond 
hadden.115

 Uit het contract blijkt verder dat Elias, net als veel andere Sefardi-
sche kooplieden in de loop van de achttiende eeuw, een omschakeling 
had gemaakt van handel in tastbare goederen naar de handel in waar-
depapieren.116 Deze overgang had een aantal redenen. Allereerst was 
de koffie- en cacaohandel met Brazilië en Portugal sinds het einde van 
de zeventiende eeuw steeds meer in het slop geraakt. Kooplieden zoch-
ten andere sectoren om hun geld te verdienen, maar veel handelsbran-
ches werden al gedomineerd door protestantse families. Bovendien was 
het Joden niet toegestaan te werken in de meeste sectoren die beheerst 
werden door traditionele gilden; ‘De Joden, al zijn ze burgers, mogen 
geen poortersneringen doen,’ stond in het beginsel dat al in 1632 door de 
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stedelijke overheid was aangenomen en waarop maar weinig uitzonde-
ringen werden gemaakt.117 De effectenhandel was daarentegen relatief 
nieuw en paste goed bij de Portugese kooplieden. Vanwege hun grote 
(Sefardische) netwerk waren ze op de hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen en gebeurtenissen over de hele wereld – kennis die van groot 
belang was voor de aandelenkoersen. Daarbij komt nog dat ze geen li-
centie nodig hadden om in voc- en wic-aandelen te handelen.118 Een 
overstap was snel gemaakt.
 De aandelenhandel in de vroegmoderne tijd was, net als tegenwoor-
dig, een complex bedrijf. Strategisch inzicht, het vermogen om snel te 
handelen en volledige toewijding waren onontbeerlijke eigenschappen 
voor een effectenhandelaar. Dat laatste blijkt wel uit een citaat van de 
Sefardische dichter-speculant Joseph Penso de la Vega (ca. 1650-1692) 
in zijn beroemde boek Confusion de confusiones (Verwarring der ver-
warringen):

Wanneer de speculanten praten, zijn de actiën [aandelen] het onder-
werp, wanneer ze lopen, zijn de actiën er de reden van, blijven ze staan, 
dan zijn de actiën de teugel, als ze naar iets kijken zijn het actiën, als ze er-
gens over tobben zijn het actiën, eten ze dan zijn actiën hun voedsel, als 
ze aan iets denken zijn het actiën, hun dromen betreffen actiën, in hun 
koortsfantasieën houden zij zich met actiën bezig en zelfs op hun sterf-
bed zijn de actiën hun laatste zorg.119

Een belangrijk deel van de effectenhandel van Portugese Joden, en ook 
van de firma Olivier & Gutierres, bestond uit het verhandelen van op-
ties. Dat deden ze voornamelijk voor rekening van hun cliënten. Die 
hadden, in tegenstelling tot de handelaren, geen toegang tot de drie-
maandelijkse rescontre- of liquidatiedagen, waarop handelaren lopen-
de contracten afhandelden. Dus als Elias voor zijn cliënt een optie had 
gekocht om voor 90 gulden een aandeel te mogen overnemen, en het 
aandeel was op de liquidatiedag 100 gulden waard, dan kreeg hij 10 gul-
den van de tegenpartij. Op die manier hoefden meestal de kostbare aan-
delen zelf niet gekocht te worden.120 Maar soms was dit toch onvermij-
delijk en waren er dus grote bedragen nodig – bedragen die Elias niet 
zomaar voorhanden had. Om dit probleem op te lossen, klopte hij aan 
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bij (niet-Joodse) notabelen of rijke weduwen. Die verstrekten hem een 
grote lening om het aandeel te kopen, en kregen daarvoor het aandeel 
zelf in onderpand. Elias tekende dan een contract waarmee hij zich ver-
plichtte de lening binnen een bepaalde periode weer terug te betalen. 
Na volledige aflossing kreeg hij het in onderpand gegeven aandeel weer 
terug.121

 Op 19 september 1735 verklaarde Elias bijvoorbeeld 13.000 gulden 
schuldig te zijn aan Maria Schuylenburg, de weduwe van Zacharias 
Henric Alewijn. Elias had voor 1000 pond aan aandelen van de Engel-
se East-Indian Company gekocht, die de weduwe vervolgens in bezit 
kreeg. Door de lening had Elias krediet om verder te handelen voor zijn 
cliënten, maar hij verplichtte zich wel de aandelen na een jaar met 3 pro-
cent rente terug te kopen.122 Onder degenen met wie hij dit soort aan-
delenbeleningen aanging bevonden zich behalve rijke weduwen voor-
al personen uit de elite van de toenmalige Republiek: de Amsterdamse 
burgemeester Jan Sautijn bijvoorbeeld, en de Zeeuwse admiraliteits-
raad Cornelis van Schuylenburg.123 Alleen al uit het feit dat Elias veel van 
dit soort transacties sloot, blijkt dat hij een goede reputatie moet heb-
ben gehad. Als de koers van de aandelen plotseling sterk zou dalen, dan 
zou Elias immers nooit al zijn leningen volledig kunnen terugbetalen. 
Voor de weduwen en notabelen was er dus een zeker risico verbonden 
aan de transacties met Elias, maar omdat ze hem blijkbaar vertrouwden 
durfden ze deze wel aan te gaan.

Op 8 augustus 1749 – vier jaar na de oprichting van de nieuwe compag-
nie – bracht Elias Jessurun d’Oliveira een bezoek aan Daniël van den 
Brink, een notaris die veel zaken van Portugese Joden behandelde. Na-
dat Van den Brink zich ervan had vergewist dat Elias gezond was, ‘als-
meede zijn verstand en uytsprake wel hebbende’, verklaarde Elias

dat hij uyt overdenkinge van de broosheijd des Menschen leeven, de zee-
kerheijd des doods en d’onzeekere tijd en uure van dien, te raade was ge-
worden over de tijdelijke goederen hem van God Almagtig genadiglijk 
verleent en nog te verleenen te disponeeren terwijl hij daar toe tijd en ge-
leegenhijd was hebbende zo als hij bij deese verklaarde te doen in manie-
re hier na beschreeven. Dog alvorens ter dispositie te komen zo beveelt 
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hij zijne onsterfelijke ziel in de handen van God Zijne Schepper, en zijn 
Lichaam d’aarde ter begravinge volgens de gewoonte zijner Natie.124

Vervolgens kwam Elias ter dispositie: hij stelde een testament op.125 Zijn 
panden op de Stromarkt en de Joden Houttuinen schonk hij aan Lea 
(1717-1766), de oudste dochter die hij en zijn vrouw Gracia Sasportas 
hadden gekregen. Lea was als een van de weinige vrouwen binnen de 
familie niet getrouwd met een koopman, maar met de diamantslijper 
Abraham Faro Salazar (1709-1783). Dit beroep was binnen de groep van 
Portugese Joden niet uitzonderlijk, aangezien al in het begin van de ze-
ventiende eeuw de Amsterdamse Sefardiem op vrij grote schaal in dit 
vak actief waren.126 Bovendien had de diamantindustrie in de eerste helft 
van de achttiende eeuw een stimulans gekregen: de Nederlandse consul 
in Portugal wist in 1727 voor elkaar te krijgen dat alle ruwe diamant van 
nieuw gevonden diamantvelden in de Portugese kolonie Brazilië alleen 
aan Nederlandse handelaren mocht worden verkocht.127 Behalve bij het 
diamantvak was Abraham Faro ook betrokken bij de koop en verkoop 
van allerlei panden, bijvoorbeeld in de Zwanenburgstraat en de Amstel-
kerkstraat. De te erven huizen van Elias mochten evenwel niet worden 
bestemd voor de verkoop; het was de bedoeling dat deze panden in de 
familie bleven.
 Datzelfde was (uiteraard) het geval met het ouderlijk huis op de 
Weesperstraat, dat na de dood van Abraham in Elias’ bezit was geko-
men. Die liet het huis na aan zijn tweede dochter Ester. Daarmee bleef 
het pand een D’Oliveira-bastion, want Ester was getrouwd met haar 
volle neef Mozes Jessurun d’Oliveira (1712-1770), zoon van Jacob Jes-
surun d’Oliveira en Hanna Gaon, en dus de kleinzoon van ‘stamvader’ 
Moseh. Aangezien Ester al een flinke bruidsschat had meegekregen 
(‘haare Legitieme rijkelijk had genoten’128) bepaalde Elias dat zij verder 
geen recht meer had op een uitkering uit zijn nalatenschap, behalve dat 
250 pond sterling in Zuidzee-annuïteiten moest worden nagelaten aan 
haar kinderen.
 Elias liet vervolgens aan zijn twee jongste dochters Hanna (1721-1778, 
getrouwd met haar vaders handelspartner Abraham Dias Gutierres) en 
Rachel (1731-1790, getrouwd met David Sarphati de Pina) beiden 5000 
gulden na; eerder hadden ze al 10.000 gulden als dote ontvangen. Maar 
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naar wie ging het huis op de Keizersgracht? Dat was voorbestemd, in-
clusief ‘alle zijn Testateurs huyssieraden, meubelen, porcelijnen, goud 
en silver’, aan de enige zoon: Abraham. Hij was Elias’ ‘eenige en alge-
heele’ erfgenaam. Maar dat betekende niet dat Abraham over de gehele 
nalatenschap van zijn vader zou mogen beschikken. Slechts één achtste 
mocht hij in vrije eigendom hebben als hij ongehuwd bleef; dit zou wor-
den verhoogd tot één vierde als hij zou trouwen. Van de rest van de nala-
tenschap mocht hij alleen de vruchten (rente) plukken, en na zijn dood 
zou deze op andere nakomelingen overgaan.
 Ten slotte bepaalde Elias dat ‘de Heeren Parnassim van de Portu-
geesche Joodse Natie binne deese stad’ het testament zouden beheren. 
Kennelijk stelde Elias een groot vertrouwen in de Portugees-Joodse ge-
meente en haar bestuurders. Dat blijkt ook uit zijn schenking van 200 
gulden aan de ‘Portugeesche Joodse kerk alhier’.
 Er zijn nog andere gegevens waaruit de innige verbondenheid met 
de gemeente en het vrome karakter van de familie blijkt. Zo kwam de 
vrouw van Elias, Gracia Sasportas (1691-1739), uit een beroemde, oor-
spronkelijk Noord-Afrikaanse rabbinale familie die (naar eigen zeg-
gen) afstamde van de legendarische, dertiende-eeuwse Toracommenta-
tor Nachmanides. Gracia’s grootvader Jacob Sasportas (1610-1694) had 
zich tijdens zijn leven, in de woorden van historicus Gershom Scholem, 
‘onsterfelijk in de Joodse geschiedenis’ gemaakt.129 Dat kwam vooral 
door zijn optreden in de jaren 1665 en 1666. In die periode was in Smyr-
na de charismatische (pseudo-)Messias Sabbatai Zevi opgestaan, die in 
de hele Joodse wereld een enorme golf van opwinding teweeg had ge-
bracht. Vooral in Hamburg en Amsterdam hadden talloze Joden hun 
bezittingen verkocht en voorbereidingen getroffen om naar het Heili-
ge Land te vertrekken: de Verlosser leek immers te zijn gekomen. Ook 
hooggeachte geestelijken, zoals de Amsterdamse chacham Isaac Aboab, 
waren bevattelijk voor de belofte die leek te worden ingelost. Slechts 
weinigen hadden zich durven te verzetten tegen de geestdriftige sab-
batianen. De ‘kampioen van de minderheid’130 was Jacob Sasportas ge-
weest, die in het bewuste jaar als rabbijn resideerde in Hamburg. Scho-
lem, de autoriteit op het gebied van Sabbatai Zevi en zijn volgelingen, 
noemde Sasportas zelfs ‘de meest compromisloze en volhoudende vij-
and van de beweging’.131 In talloze brieven en pamfletten had de rabbijn 
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op de verschillen gewezen tussen wat er volgens de Joodse traditie in 
de messianistische tijd zou moeten gebeuren, en wat er in werkelijkheid 
aan de hand was. Sasportas kreeg inderdaad gelijk: Sabbatai Zevi werd 
door de Turken gevangengenomen en voor de keus gesteld tussen de 
dood en bekering tot de islam. Zevi koos voor het laatste; de ‘Messias’ 
was ontmaskerd. Jacob Sasportas zou uiteindelijk in 1693 Isaac Aboab 
opvolgen als chacham in Amsterdam.132

 Ook de enige zoon van Elias d’Oliveira en Gracia Sasportas, Abra-
ham, zou zich verbinden met een belangrijke rabbijnenfamilie. Hij 
trouwde namelijk een jaar na de opstelling van zijn vaders testament 
in 1749 met Hanna Cohen d’Azevedo (1729-1760) – een gebeurtenis 
waarmee hij een groot bedrag voor zichzelf veilig stelde. Deze Hanna 
d’Azevedo was afkomstig uit een bijzonder religieus gezin: haar broer 
David (1722-1792) zou het in 1781 – een kleine eeuw na het tijdperk van 
Isaac Aboab en Jacob Sasportas – eveneens brengen tot opperrab-
bijn van de gemeente. De dochter van Abraham d’Oliveira en Hanna 
d’Azevedo zou vervolgens trouwen met David d’Azevedo’s zoon Daniel 
(met haar volle neef dus), die op zijn beurt zijn vader zou opvolgen als 
chacham.
 Al deze (echt)verbintenissen duiden er eens te meer op dat de 
D’Oliveira’s op religieus gebied zeer actieve gemeenteleden waren. Dat 
is ook te zien aan een neefje van Elias, Jacob junior. Hij was in 1741 op 
20-jarige leeftijd een van de zeven oprichters van de religieuze studie- 
en charitatieve vereniging Hateret Tipheret (Kroon van Schoonheid), 
waar jongvolwassenen elke week op sabbat een halfuur studeerden.133

 Op 4 september 1751 overleed Elias. Een dag later werd hij begraven 
op Ouderkerk, naast zijn vrouw Gracia Sasportas, in een ‘f 30-graf’.134 
Begin 1752 kwamen Abraham, zijn vier zussen en hun echtgenoten bij 
de notaris om te horen welke bedragen Elias hun bij leven had toege-
dacht. De parnasiem hadden inmiddels het totale vermogen vastgesteld 
op 170.568 gulden – een bedrag dat overeenkomt met bijna 1,6 miljoen 
euro. Dat was natuurlijk een flinke som, maar binnen de Sefardische eli-
te ook weer niet een buitenproportioneel groot vermogen. Ter vergelij-
king: de bekende beurshandelaar David de Pinto, die in hetzelfde jaar 
overleed als Elias, liet een bedrag van 802.000 gulden na.135 Maar de na-
komelingen van Elias konden tevreden zijn: zoon Abraham erfde bijna 
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90.000 gulden, waarvan een vierde hem vrijelijk ter beschikking stond. 
De overige kinderen ontvingen ieder in totaal een bedrag van 17.556 gul-
den in roerende en onroerende goederen.136

Verval

De dood van Elias betekende niet dat de firma Olivier & Gutierres op-
hield te bestaan. Het eigendom bleef zelfs binnen de familie, want Abra-
ham Dias Gutierres betrok zijn zwager David Sarphati de Pina en Eli-
as’ zoon Abraham bij de compagnie. Negen dagen na het overlijden van 
de oprichter stelden zij gedrieën een nieuw contract op voor een perio-
de van zes jaar, betreffende ‘de handel in Engelse fondsen, aandelen in 
de Oost en West-Indische Compagnie, beleningen, etc.’.137 Dit contract 
werd voortdurend verlengd, tot aan de vroege dood van Abraham, op 
45-jarige leeftijd, in 1769. Hoewel er geen D’Oliveira meer bij de handel 
betrokken was, gingen Dias Gutierres en De Pina vervolgens nog een 
tijdje moeizaam door onder de naam Olivier, Gutierres & Pina. Maar de 
stand van de handel was inmiddels niet meer te vergelijken met de peri-
ode van vóór 1750.
 Al in het tweede kwart van de achttiende eeuw was het Nederlandse 
overwicht in de wereldhandel in snel tempo achteruitgegaan.138 Na 1750 
ging de relatieve verslechtering van de economie zelfs over in een abso-
lute. De armoede nam toe. De in de inleiding al aangehaalde Sefardische 
econoom en filosoof Isaac de Pinto – zoon van de hierboven genoemde 
David de Pinto en in 1742 nog enkele huizen bij Elias vandaan wonend 
op de Nieuwe Keizersgracht139 – had een scherp oog voor de problemen 
van zijn tijd, zowel voor die van de Portugese gemeente als voor die van 
de gehele Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1748 waar-
schuwde hij voor een faillissement van de gemeente, simpelweg door te 
wijzen op het aantal families dat van de bedeling afhankelijk was. Dit 
aantal was bijna twee keer zo groot als het aantal contributie betalende 
jechiediem. Os menos (de weinigen) moesten os mais (de meesten) on-
derhouden – dat kon bijna niet goed gaan.140 Ruim twintig jaar later con-
stateerde De Pinto dat elk van de pijlers van de economie van de Repu-
bliek in de Gouden Eeuw – de langeafstandshandel, de Oostzeehandel, 
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de haringvisserij, walvisvaart en nijverheid – was ingestort.141 De mees-
te kooplieden namen volgens hem een enorm risico door hun in bete-
re tijden opgebouwde vermogen om te zetten in obligaties, dividenden, 
aandelen en buitenlandse beleggingsfondsen. Zijn eigen financiële situ-
atie was overigens ook niet florissant meer, want in 1761 was hij failliet 
gegaan.142

 In de tweede helft van de achttiende eeuw waren faillissementen aan 
de orde van de dag. Ook enkele leden van de familie D’Oliveira moes-
ten eraan geloven: Abraham Faro Salazar (1709-1783), de diamantslij-
pende en in onroerend goed handelende schoonzoon van Elias, kon in 
1751 zijn schuld van in totaal meer dan 15.000 gulden niet meer terugbe-
talen aan zijn crediteuren.143 Hetzelfde gebeurde in 1770 met Jacob Jes-
surun d’Oliveira jr. (1721-?), de zoon van Jacob d’Oliveira en Hanna Ga-
on die in zijn jonge jaren het charitatieve studieclubje had opgericht.144 
Om zijn crediteuren te kunnen terugbetalen had hij ten einde raad zijn 
geluk beproefd in de loterij. Dat had hij beter niet kunnen doen; hij ver-
loor 300 gulden (omgerekend zo’n 2700 euro) en raakte van de regen in 
de drup.145 Een faillissement was onafwendbaar.
 Isaac de Pinto analyseerde niet alleen de problemen van zijn tijd. Hij 
kwam ook met oplossingen. Allereerst moest de Portugees-Joodse ge-
meente – die zowel vanwege haar faam als vanwege het relatief tolerante 
vestigingsklimaat in de Republiek nog steeds talloze, veelal behoeftige 
Joden uit de hele Europese diaspora aantrok146 – een stringenter anti-
immigratiebeleid gaan voeren. Immigratie moest onaantrekkelijk wor-
den. Zo vond De Pinto dat de uit het buitenland afkomstige Sefardiem 
voortaan niet meer voor de bedeling in aanmerking mochten komen: 
‘Het geven aan de Buitenlander wat eigenlijk aan de Broeder gegeven 
moet worden is geen liefdadigheid; integendeel, het is onrechtvaardig-
heid en diefstal.’147 Daarnaast stond De Pinto een actief emigratiebeleid 
voor. Tenminste, nog actiever dan het al was, want de K.K. de Talmud 
Torah probeerde al meer dan een eeuw op subtiele wijze om haar be-
hoeftige gemeenteleden kwijt te raken, bijvoorbeeld door elders werk 
voor hen te zoeken.148 Maar De Pinto pleitte voor een grootschalig ini-
tiatief: arme Amsterdamse Sefardiem moesten worden overgehaald om 
de stad te verlaten. Dat kon bijvoorbeeld door hun een vergoeding van 
100 à 160 gulden te geven als ze beloofden dat ze zich een substantiële 
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periode in het buitenland zouden vestigen en in die periode geen aan-
spraak meer zouden maken op de bedeling – in feite dus niets anders 
dan de achttiende-eeuwse versie van een ‘oprotpremie’. Alle partijen 
zouden van deze maatregel profiteren: de sedaca (armenkas) zou lagere 
kosten hebben, de last om te zorgen voor het leger van behoeftigen zou 
minder zwaar drukken op de schouders van de jechiediem, de emigran-
ten kregen de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen in exoti-
sche oorden en de bedeelden die in Amsterdam achterbleven kregen het 
vooruitzicht van een behoorlijk bestaan. De Pinto motiveerde zijn idee 
door de gemeente te vergelijken met een gewonde man die ernstiger let-
sel kon voorkomen door een ledemaat te amputeren.149

 De K.K. de Talmud Torah nam De Pinto’s aanwijzingen op het ge-
bied van emigratie ter harte. In 1759 opende de gemeente een Registro 
dos despachados, ofwel een register van uitkeringen aan lidmaten om ten 
minste voor vijftien jaar naar elders te vertrekken. Tussen 1759 en 1814 
zouden inderdaad in totaal 430 arme Sefardiem tegen betaling naar het 
buitenland verhuizen. Hierbij lag de nadruk op Sefardische gemeen-
schappen in de koloniën van de Republiek: meer dan de helft van alle 
despachados (weggestuurden) werd geplaatst in Suriname (135 despa-
chados) en Curaçao (111 despachados).150

 Tussen de eerste groep betaalde emigranten bevond zich een lid van 
de familie D’Oliveira. Op 30 november 1762 ondertekende Jacob Jes-
surun d’Oliveira een formulier waarop hij verklaarde tegen betaling 
van 100 gulden voor ten minste vijftien jaar naar Suriname te verhui-
zen en bij eventuele welstand in de toekomst de genoten geldelijke steun 
te zullen terugbetalen.151 Deze Jacob was de 41-jarige zoon van David 
Jessurun d’Oliveira en dus een neefje van Elias (en een kleinzoon van 
Moseh). Hoewel hij uit een gegoede familie kwam, was het hem econo-
misch blijkbaar niet voor de wind gegaan. In elk geval weten we dat hij 
bij vertrek nog een schuld van 400 gulden had uitstaan bij een zekere 
Gerrit Bentink, die dit bedrag achttien jaar later wanhopig probeerde 
te innen via een kennis die tijdelijk naar het Caraïbisch gebied vertrok.152 
Ook op persoonlijk vlak had Jacob een grote tegenslag te verwerken ge-
kregen: zijn vrouw Esther Abendana was in 1761 kinderloos gestorven.
 In tegenstelling tot enkelen die misbruik maakten van de nieuwe re-
geling door het bedrag aan te nemen en vervolgens rustig in Amster-
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dam te blijven,153 stapte Jacob in december 1762 aan boord van de Sorg 
en Vlijt. Samen met vier medepassagiers en een lading bestaande uit 
‘4000 grauwe moppen, 12 vaaten kalk en cement, 2 netjes knoflook en 
nog voor ’t magazijn van oorlog 12 vaten steenkoolen’, werd Jacob door 
kapitein Abraham Sivers op 22 januari 1763 veilig aan de kust van Suri-
name afgeleverd.154

 Tien jaar na zijn aankomst, in 1773, trouwde de inmiddels 51-jarige 
Jacob Jessurun d’Oliveira in Paramaribo met de bijna twintig jaar jon-
gere Judic Arons Polak, afkomstig uit ‘Fredrikstad in ’t Holsteijnsche’, 
oftewel Friedrichstadt in Sleeswijk-Holstein. Haar huwelijk met Jacob 
d’Oliveira is zeer opmerkelijk. Judic was namelijk ‘van de Hoog Duit-
sche Joodse Religie’, zoals in de ondertrouwakte van het huwelijk let-
terlijk staat vermeld.155 Het tot dusver in de historiografie als oudste be-
kendstaande ‘gemengde huwelijk’ in Suriname – dus tussen Sefardische 
en Asjkenazische trouwpartners – is vijfendertig jaar later gesloten, in 
1807.156 Maar er bestaan wel aanwijzingen dat gemengde huwelijken 
eerder waren voorgekomen. In 1754 had de maämad van de Surinaam-
se Portugees-Joodse gemeente namelijk een decreet uitgevaardigd dat 
voortaan elke Sefardische jachied die met een Asjkenazische vrouw 
trouwde zou worden gedegradeerd tot de status van congregante. Zo’n 
sanctie was natuurlijk niet voor niets opgelegd; blijkbaar hadden zich 
één of meer gemengde huwelijken voorgedaan, waarop de parnasiem 
het nodig vonden om in te grijpen. Zij zagen het als hun taak om de 
scheiding tussen beide groepen te allen tijden te waarborgen. Overigens 
dachten de parnasiem van Surinaamse Hoogduitse gemeente er ook zo 
over; in 1772 stelden zij eenzelfde soort regeling in.157

 De opgelegde sancties op gemengde huwelijken konden niet tegen-
houden dat beide Joodse gemeenschappen in Suriname naar elkaar toe 
trokken. Toch hadden de maatregelen op korte termijn succes. Zoals 
historica Wieke Vink opmerkt in haar dissertatie over de geschiedenis 
van de Joodse gemeenschap in Suriname, was het vooruitzicht van sta-
tusverlies een zodanig sterk afschrikmiddel dat gemengde huwelijken in 
de late achttiende eeuw nooit voorkwamen.158 Blijkbaar was Jacob Jes-
surun d’Oliveira de uitzondering die de regel bevestigde. Misschien gaf 
hij niets om status, of voelde hij zich te zeer verantwoordelijk voor de 
drie kinderen die hij met Judic voorafgaand aan hun huwelijk had voort-
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gebracht.159 Ook voor hen bleef het gemengde huwelijk van hun ouders 
niet zonder gevolgen. Zij kregen automatisch de congregante-status en 
waren dus tweederangsgemeenteleden. Hun situatie was diametraal te-
gengesteld aan die van hun vader tijdens zijn jeugd – Jacob was immers 
nog met een zilveren lepel in de mond geboren.
 Als we terugkeren naar Amsterdam, ligt de vraag voor de hand of het 
despachado-beleid van de K.K. de Talmud Torah resultaat heeft gehad. 
Historicus Robert Cohen beantwoordde deze vraag ronduit ontken-
nend. ‘Door de behoeftigen af te schepen, slaagden de parnassim er niet 
in het probleem van de armoede op te lossen, terwijl ze tegelijkertijd een 
nieuw probleem creëerden: de Sefardische gemeenschap van Amster-
dam stopte met groeien.’160 Door het vertrek van een substantieel aantal 
mannelijke gemeenteleden zou in betere tijden geen demografisch her-
stel mogelijk zijn. Dat mocht dan waar wezen, de aanwezigheid van bij-
na vierhonderd extra behoeftige gemeenteleden had wel eens de nekslag 
kunnen betekenen voor het systeem van Portugees-Joodse armenzorg, 
dat in de tweede helft van de achttiende eeuw onder zware druk kwam 
te staan, maar uiteindelijk wel in stand zou blijven.161

De economische neergang die aan het einde van Elias’ leven al was inge-
zet, werd nog versterkt door twee economische crises die de Republiek 
relatief kort na elkaar troffen. In 1763 waren de prijzen op de interna-
tionale goederenmarkt tot grote hoogten gestegen door de Zevenjari-
ge Oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1756-1763). Toen beide lan-
den dat jaar vrede sloten, raakte de economie in Europa uit balans.162 
De prijzen zakten plotseling. Het gevolg was dat de goederenmarkt in-
eenstortte en de effectenbeurs in haar val meesleepte.163 En vanwege het 
grote aantal Sefardische effectenhandelaren werd de Portugees-Joodse 
gemeente relatief hard getroffen.164 Zij had haar zomer gehad en nader-
de de winter, aldus een anonieme schrijver in 1770 in het handelstijd-
schrift De Koopman.165

 Die bewering leek bewaarheid te worden tijdens de beurscrisis van 
twee jaar later. De hele handelselite van de Republiek kreeg het in 1772-
1773 zwaar te verduren, maar buitenlandse omstandigheden leidden 
ertoe dat deze crisis voor Sefardiem extra hard toesloeg: in Suriname 
woedden grootschalige slavenopstanden. Dat had een nadelige invloed 
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op de suikerhandel met het Caraïbisch gebied, waarmee veel Sefardi-
sche kooplieden zich bezighielden. Ook in de Amerikaanse koloniën 
was het onrustig, waardoor juist Engelse waardepapieren – favoriete ef-
fecten van Sefardische handelaren – devalueerden.166 De faillissementen 
waren niet meer te tellen en ook de financiële positie van de Portugese 
gemeente zelf was het tegenovergestelde van florissant. Waarschijnlijk 
was een geldtekort er dan ook de oorzaak van dat in 1775 de honderdste 
verjaardag van de snoge niet werd gevierd.167

 In die periode, halverwege de jaren zeventig, was de generatie van 
Elias’ (schoon)zonen overleden: zoals al gezegd stierf zoon Abraham 
in 1769, medefirmanten David Sarphati de Pina en Abraham Dias Gu-
tierres respectievelijk in 1771 en 1774, en Mozes Jessurun d’Oliveira (ge-
trouwd met zijn volle nicht Ester, de dochter van Elias) overleed in 1770. 
Beide Abrahammen kregen graven uit de hoogste categorie van f 50, 
David vond zijn laatste rustplaats in een ‘f 30-graf’.168 Maar aan het graf 
van Mozes is de financiële achteruitgang van de familie te zien: hij kwam 
in een graf van de laagste categorie (f 15) te liggen.169 Dat was sinds de 
aankomst van zijn grootvader een eeuw eerder nog geen D’Oliveira ge-
beurd.170 Nog beter is de achteruitgang van de familie te illustreren aan 
de hand van een boedelinventaris die is opgesteld na de dood van dezelf-
de Mozes d’Oliveira. In zijn (enige) woning op de Eerste Weesperstraat 
komen we onder andere tegen:171

In ’t achtervertrek
Een kabinet met eenige oude boeken en papieren
  Lade 1
2 halve hemden
4 dassen
1 paar zwarte zijden kousen
1 zijden zakdoek
  Lade 2
4 bovenhemden, 7 onderhemden, 1 rode mantel
  Lade 3
7 bovenhemden, 3 ongebonden Hebreeuwsche boeken
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In de zijkamer
1 besloten kist zonder sleutel
10 servetten en 2 tafellakens
6 bontrokken
8 witte onderbroeken
8 onderhemden
1 paar witte onderkousen
2 zijden doeken
1 zwarte lakense mantel
1 dito manchester rok
1 dito grijze rok
1 dito laken rok
1 groene japon
1 paar zwarte kousen
2 paar schoenen
1 stromatras
1 dito met wol
1 bed
2 kussens
1 wollen en 1 katoenen deken
enige oude boeken en paperassen

Op zolder
een ondelige kist met daarin
  1 zilveren tabaksdoos
  1 kuipkoker met daarin 1 oorlepeltje en een pijpenstopper
  1 paar gespen

Dat was nog eens wat anders dan de talrijke kanten maathemden, over-
zeese meubelen en waardevolle juwelen uit de inboedel van zijn oom 
Abraham, een kleine veertig jaar eerder. Mozes’ inboedel werd drie 
maanden na zijn dood bij openbare executie ‘in ’t Pakhuys onder de 
Lommert’ verkocht.172 In totaal brachten zijn bezittingen 299 gulden op, 
omgerekend zo’n 2500 euro. Alleen al het linnengoed van zijn oom was 
meer waard geweest. Een veeg teken voor de tijden die nog zouden ko-
men.


